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KOORDINAKOORDINAČČNNÉÉ SCHOPNOSTI SCHOPNOSTI 



�� Ich rozvoj podmieIch rozvoj podmieňňuje aplikuje aplikáácia gymnastických cia gymnastických 
pohybových pohybových ččinnostinnostíí ((StreStrešškovkováá, 2005), 2005)



,,,,KOORDINKOORDINÁÁCIACIA””

�� schopnosschopnosťť vykonvykonáávavaťť pohyby s minimpohyby s minimáálnym lnym 
úúsilsilíím a m a ččo najrýchlejo najrýchlejššie vzhie vzhľľadom k danej adom k danej 
situsituáácii.cii.

�� z lat. z lat. „„cum ordocum ordo““, t.j. v poriadku, , t.j. v poriadku, ččo znameno znamenáá, , 
žže e vvššetko nadvetko nadvääzuje v urzuje v urččitom poraditom poradíí, s, súúlade. lade. 

�� ttento poriadok znamenento poriadok znamenáá ururččititéé pravidlpravidláá a na náávody vody 
na vykonanie urna vykonanie urččitej akcie.itej akcie.



DEFINDEFINÍÍCIACIA

�� koordinakoordinaččnnéé schopnosti schopnosti charaktericharakterizujemezujeme ako ako 
komplexnkomplexnéé, relat, relatíívne samostatnvne samostatnéé predpoklady na predpoklady na 
výkonovvýkonovúú regulregulááciu pohybových ciu pohybových ččinnostinnostíí..

�� rozvrozvííjajjajúú sa vsa v pohybových pohybových ččinnostiach na innostiach na 
zzááklade dominantne zdedených, ale klade dominantne zdedených, ale 
ovplyvniteovplyvniteľľných ných neurofyziologickýchneurofyziologických funkfunkččných ných 
mechanizmov.mechanizmov.

�� dajdajúú sa trsa trééningom ovplyvniningom ovplyvniťť ((HirtzHirtz, 1985), 1985)



�� KS sa prejavujKS sa prejavujúú v rozdielnom ovlv rozdielnom ovláádandaníí
pohybových pohybových ččinnostinnostíí, , v tempe, v presnosti a v v tempe, v presnosti a v 
spôsobe osvojovania si novýchspôsobe osvojovania si nových ččinnostinnostíí, v , v 
aktualizaktualizáácii pohybových programov, ktorcii pohybových programov, ktoréé
zodpovedajzodpovedajúú podmienkam a popodmienkam a požžiadavkiadavkáámm
vytývytýččenenéého cieho cieľľa.a.



KoordinaKoordinaččnnéé schopnostischopnosti
1.1. VytvVytváárajrajúú nevyhnutný predpoklad pre nevyhnutný predpoklad pre úúspespeššnnéé

motorickmotorickéé uuččenie.enie.

2.2. PrispievajPrispievajúú k stabilizk stabilizáácii techniky a tým aj k cii techniky a tým aj k 
variabilite riadenia pohybov.variabilite riadenia pohybov.

3.3. OvplyvOvplyvňňujujúú rýchlosrýchlosťť a presnosa presnosťť osvojenia si osvojenia si 
techniky.techniky.

4.4. VytvVytváárajrajúú ssúúlad medzi jednotlivými lad medzi jednotlivými ččasasťťami ami 
pohybu pohybu -- pohyb ako celok.pohyb ako celok.

5.5. PodiePodieľľajajúú sa na riadensa na riadeníí pohybovpohybov ((StreStrešškovkováá, , 
2005)2005)



KoordinaKoordinaččnnéé schopnostischopnosti
�� Z fyziologickZ fyziologickéého aspektu ich ho aspektu ich mômôžžeme     eme     

charakterizovacharakterizovaťť ako spoluprako spolupráácu medzi CNS a cu medzi CNS a 
kostrovo kostrovo –– svalovým aparsvalovým aparáátom s cietom s cieľľom om 
vykonavykonaťť ššpecifický pohyb.pecifický pohyb.

�� Z aspektu motorickZ aspektu motorickéého uho uččenia ide o schopnosenia ide o schopnosťť

redukovaredukovaťť nepotrebnnepotrebnéé pohyby v pohybovom pohyby v pohybovom 
rereťťazci.azci.

�� KoordinKoordináácia je vlastne vyjadrencia je vlastne vyjadreníím sprm spráávnej vnej 
techniky, ktortechniky, ktoráá sa zdokonasa zdokonaľľuje opakovanuje opakovaníím v m v 
procese trprocese trééningu.ningu.



�� KoordinaKoordinaččnnéé schopnosti podmieschopnosti podmieňňujujúú v v ššporte porte 
efektefektíívne vne osvojenie si a zdokonaosvojenie si a zdokonaľľovanie ovanie 
racionracionáálnej techniky a tvoria lnej techniky a tvoria spolu s spolu s ňňou veou veľľmi mi 
významný faktor významný faktor šštrukttruktúúry ry ššportovportovéého výkonu.ho výkonu.

�� KoordinaKoordinaččnnéé schopnosti neexistujschopnosti neexistujúú samostatne, samostatne, 
ale sale súú ssúúččasasťťou vzou vzáájomnej vjomnej vääzby viacerých zby viacerých 
koordinakoordinaččných schopnostných schopnostíí. Tieto s. Tieto súú v v ššportovej portovej 
ččinnosti obvykle spinnosti obvykle späättéé s kondis kondiččnými nými 
schopnosschopnosťťami (ami (ŠŠimonekimonek, 1985)., 1985).



PRINCPRINCÍÍPY A POPY A POŽŽIADAVKYIADAVKY
KondiKondiččnnéé schopnosti     schopnosti     vsvs.    Koordina.    Koordinaččnnéé schopnostischopnosti
KondiKondiččnnéé schopnosti                                    Koordinaschopnosti                                    Koordinaččnnéé schopnostischopnosti

popožžiadavky na funkiadavky na funkččnnéé systsystéémy                     pomy                     požžiadavky na CNSiadavky na CNS

energetickenergetickéé systsystéémy                                       regulamy                                       regulaččnnéé procesy/ analyzprocesy/ analyzáátorytory

VytrvalostnVytrvalostnéé KinestetickoKinesteticko--diferenciadiferenciaččnnáá

SilovSilovéé ReakReakččnnáá

RýchlostnRýchlostnéé PohyblivosPohyblivosťť OrientaOrientaččnnáá

RytmiRytmickckáá

RovnovRovnovááhovhováá ((HirtzHirtz, 1985), 1985)

++

SpSpáájania a nadvjania a nadvääzovania pohybovzovania pohybov

Prestavby pohybových Prestavby pohybových ččinnostinnostíí



PoPoččetnosetnosťť

okrem zokrem záákladných schopnostkladných schopnostíí sa medzi koordinasa medzi koordinaččnnéé
schopnosti zaraschopnosti zaraďďujujúú::

�� DiferenciaDiferenciaččnnéé schopnostischopnosti

�� KombinaKombinaččnnéé schopnostischopnosti

�� PrestavbovPrestavbovéé schopnosti aschopnosti a ininéé

�� Celkový poCelkový poččet koordinaet koordinaččných schopnostných schopnostíí kolkolíšíše e 
od 6 zod 6 záákladných kladných -- aažž po 80 po 80 ččiastkových iastkových 
aa hybridných koordinahybridných koordinaččných schopnostných schopnostíí



�� KoordinaKoordinaččnnéé schopnosti schopnosti vsvs. senzit. senzitíívne vne 
(optim(optimáálne) obdobia rozvojalne) obdobia rozvoja

↓↓
�� ReReššpektovanie senzitpektovanie senzitíívnych obdobvnych obdobíí = vy= vyššššia ia 

úúroveroveňň koordinakoordinaččných schopnostných schopnostíí

↓↓
�� ReReššpektovanie pektovanie ššpecifických popecifických požžiadaviek v iadaviek v 

ššportovej prportovej príípraveprave



EFEKTIVITA EFEKTIVITA rozvojarozvoja

zzáávisvisíí::
�� od prod príítomnosti geneticky podmienenej existencie vntomnosti geneticky podmienenej existencie vnúútorných torných 
podmienok (individupodmienok (individuáálne predpoklady), lne predpoklady), 

�� od od ččasovej a obsahovej asovej a obsahovej ššpecifikpecifikáácie,cie,
�� dosahuje sa podstatne vydosahuje sa podstatne vyššíšší rozvojový prrozvojový príírastok ako vrastok ako v iných iných 
obdobiach,obdobiach,

�� taktakééto pozitto pozitíívne zmeny svne zmeny súú neskôr neskôr ťťaažžko dosiahnuteko dosiahnuteľľnnéé ak sa ak sa 
senzitsenzitíívna etapa premevna etapa premešškkáá,,

�� kvalitnejkvalitnejšíší ššportový výkon je zportový výkon je záákladom kladom ďďaaľľššejej ššportovej prportovej príípravy pravy 
pre vrcholový pre vrcholový ššport (port (StreStrešškovkováá, 2005), 2005)



Ich Ich úúroveroveňň zzáávisvisíí

�� od procesov vod procesov v CNSCNS

�� od riadiacich aod riadiacich a regularegulaččných kôrových ných kôrových 
aa podkôrovýchpodkôrových centiercentier

�� od kvality receptorov aod kvality receptorov a zmyslových orgzmyslových orgáánovnov

�� od kvality pohybovej sod kvality pohybovej súústavystavy

�� od pohyblivosti kod pohyblivosti kĺĺbov abov a prupružžnosti svalovnosti svalov

�� od zlood zložženia tela, denia tela, dĺžĺžkových akových a šíšírkových rkových 
parametrov tela aparametrov tela a pod.pod.



PrPríínos pre motoricknos pre motorickéé uuččenie enie 

�� ssúú nevyhnutným predpokladom nevyhnutným predpokladom úúspespeššnnéého motorickho motorickéého uho uččenia enia 
najmnajmää vv koordinakoordinaččne zlone zložžitých pohybových itých pohybových ččinnostiach, innostiach, 

�� ovplyvovplyvňňujujúú tempo atempo a presnospresnosťť osvojenia si techniky pohybov,osvojenia si techniky pohybov,
�� prispievajprispievajúú k stabilizk stabilizáácii techniky acii techniky a nnáásledne ksledne k vvääččššej ej plastiplastiččnostinosti

aa variabilite riadenia pohybov, variabilite riadenia pohybov, 
�� slslúúžžia na zosia na zosúúladenie jednotlivých prvkov pohybu vladenie jednotlivých prvkov pohybu v jeden celok jeden celok 

pri riepri rieššeneníí konkrkonkréétnej pohybovej tnej pohybovej úúlohy,lohy,
�� podiepodieľľajajúú sa na riadensa na riadeníí pohybov,pohybov,
�� umoumožňžňujujúú uskutouskutoččniniťť koordinakoordinaččne zlone zložžititéé pohyby pohyby 

aa uskutouskutočňčňovaovaťť ich presne (ich presne (StreStrešškovkováá, 2005), 2005)



StratStratéégia rozvojagia rozvoja

�� kakažždý dý ššport mport máá na koordinana koordinaččnnéé schopnosti svoje schopnosti svoje 
ššpecifickpecifickéé popožžiadavky, ktoriadavky, ktoréé treba nevyhnutne treba nevyhnutne 
rereššpektovapektovaťť vv ššportovej prportovej prííprave,prave,

�� cvicviččenia na rozvoj koordinaenia na rozvoj koordinaččných schopnostných schopnostíí by sa mali by sa mali 
aplikovaaplikovaťť dlhodobo,dlhodobo,

�� ich rozvoj prebieha pomalich rozvoj prebieha pomalššie aie a prvprvéé zmeny bývajzmeny bývajúú
viditeviditeľľnnéé po 8po 8--10 tý10 týžžddňňoch systematickoch systematickéého trho trééningu,ningu,

�� cvicviččenia na rozvoj danej koordinaenia na rozvoj danej koordinaččnej schopnosti je nej schopnosti je 
potrebnpotrebnéé menimeniťť ((StreStrešškovkováá, 2005), 2005)



Priebeh adaptaPriebeh adaptaččných zmienných zmien-- popožžiadavkyiadavky

ROZVOJ A OSVOJOVANIE  KSROZVOJ A OSVOJOVANIE  KS

Zmeny
Týždne/ TJ

Frekvencia 
zaťaženia v 
mikrocykle
(Počet)

Objem
(min)

Intenzita 
zaťaženia

8-10/ 30-50 4-6 15- 30 nízka



Frekvencia 
zaťaženia v 
mikrocykle
(Počet)

Objem
(min)

Intenzita 
zaťaženia

2-3 2-3 
submaximálna
až maximálna

UDRUDRŽŽANIE KOORDINAANIE KOORDINAČČNÝCH NÝCH 
SCHOPNOSTSCHOPNOSTÍÍ

Frekvencia 
zaťaženia v 
mikrocykle
(Počet)

Objem
(min)

Intenzita 
zaťaženia

2-3 15- 30
submaximálna
až maximálna



ZZáákladnkladnéé didaktickdidaktickéé zzáásadysady

�� nnáázornoszornosťť

�� primeranosprimeranosťť

�� postupnospostupnosťť

�� ssúústavnosstavnosťť

�� trvtrváácnoscnosťť

�� emocionemocionáálnoslnosťť



TRVANIE TRVANIE –– deti a mldeti a mláádedežž

�� aplikovaaplikovaťť dlhodobodlhodobo, odpor, odporúúččame ich zaraame ich zaraďďovaovaťť na na 
zazaččiatku triatku trééningovej jednotky,ningovej jednotky,

�� trvanie: trvanie: 1010--20 min20 minúút, resp. 20t, resp. 20--30 min30 minúút podt podľľa veku a veku 
aa výkonnosti zverencov,výkonnosti zverencov,

�� do jednej  trdo jednej  trééningovej jednotkyningovej jednotky nednedáávkujeme vvkujeme vääččšíší
popoččet akoet ako 44--8 cvi8 cviččeneníí, , 

�� cvicviččenia opakujeme 6enia opakujeme 6--12 kr12 kráát, pot, poččet set sééririíí 22--4, 4, 
�� prprííklad cviklad cviččeneníí: 4 cvi: 4 cviččenia /6 opakovanenia /6 opakovaníí/2 s/2 séérie: rie: 48 48 

cvicviččeneníí (minimum),(minimum),
�� alebo: 8 cvialebo: 8 cviččeneníí/12 opakovan/12 opakovaníí/4 s/4 séérie: rie: 384 cvi384 cviččeneníí !!!!!!!!



KINESTETICKO KINESTETICKO –– DIFERENCIADIFERENCIAČČNNÁÁ
SCHOPNOSSCHOPNOSŤŤ

CharakteristikaCharakteristika
-- schopnosschopnosťť riadiriadiťť pohyby v pohyby v ččase, priestore a dynamike.ase, priestore a dynamike.

�� Prejavuje sa v schopnosti Prejavuje sa v schopnosti hodnotihodnotiťť, mera, meraťť, diferencova, diferencovaťť a a 
realizovarealizovaťťpriestorovpriestorovéé, , ččasovasovéé a a dynamickdynamickéé parametre.parametre.

↓↓

�� Predpoklad vysokej presnosti, zladenosti, precPredpoklad vysokej presnosti, zladenosti, precííznosti a znosti a 
ekonomickosti nielen jednotlivých pohybov, ale aj pohybu ekonomickosti nielen jednotlivých pohybov, ale aj pohybu ako ako 
celku.celku.

�� SenzitSenzitíívne obdobie: 6 vne obdobie: 6 –– 9 rokov9 rokov



VýznamVýznam
�� V V ššporte sa prejavuje v presnej a porte sa prejavuje v presnej a ččasovanej prihrasovanej prihráávke vke 

(v (v ľľubovoubovoľľnom postavennom postaveníí), v presnej stre), v presnej streľľbe na brbe na bráánku, nku, 
manipulmanipuláácii s loptou, v presnej ncii s loptou, v presnej nááslednosti pohybov, v slednosti pohybov, v 
dokonalom zvldokonalom zvláádnutdnutíí techniky, techniky, pri vykonpri vykonáávanvaníí
gymnastických cvigymnastických cviččebných tvarov, v ebných tvarov, v úúpolochpoloch pri pri 
realizovanrealizovaníí a kombina kombináácii techncii techníík, atk, atďď..

↓↓

KINESTKINESTÉÉZAZA
�� pohybovpohybovéé ccíítenie (cit pre tenie (cit pre ččas, priestor, pocit sklzu, as, priestor, pocit sklzu, 

ssúúpera, pocit snehu, vody, npera, pocit snehu, vody, nááradia, radia, žžinenky...)inenky...)



Diagnostika – testovanie
DK

▪ Zoskakovanie z miesta presne na čiaru vyznačenú na
podložke

▪ Skok do diaľky z miesta na presnosť

HK

▪ Hody na terč

Príklady cvičení:
1. Žonglovanie, na mieste/ v pohybe, vo dvojiciach
2. Varianty výskokov s rôznymi obratmi
3. Kotúle v dvojiciach, trojiciach
4. Kotúle s vyhodením lopty, s prihrávkami



REAKREAKČČNNÁÁ SCHOPNOSSCHOPNOSŤŤ

CharakteristikaCharakteristika
�� SchopnosSchopnosťť rýchlo zarýchlo začčaaťť, ale aj realizova, ale aj realizovaťť krkráátkotrvajtkotrvajúúcu cu 

pohybovpohybovúú ččinnosinnosťť maximmaximáálnej intenzity na zadaný signlnej intenzity na zadaný signáál l 
(zvukový (zvukový -- akustický, zrakový akustický, zrakový -- optický, dotykový optický, dotykový -- taktilnýtaktilný).).

→→ jednoduchjednoducháá

Reakcia    Reakcia    

→→ zlozložžititáá-- s výberoms výberom

SenzitSenzitíívne obdobie: 8 vne obdobie: 8 –– 11 rokov11 rokov



Význam

▪ Umožňuje športovcovi reagovať adekvátnou pohybovou 
činnosťou na vonkajší podnet, resp. na aktuálnu zmenu situácie.

Rýchlosť reakcie ovplyvňujú:
� vek 
� pohlavie 
� rozcvičenie
� získané skúsenosti
� únava



Diagnostika- testovanie
▪ chytanie padajúceho pravítka
▪ chytanie tenisových loptičiek
▪ tapping
▪ beh na 3 m
▪ agility testy

Príklady cvičení:
1. štarty na signál z rôznych polôh
2. agility- test merania reakčno - rýchlostných 
schopností
3. reakcie po vykonaní určitej úlohy (na signál 
výskok - obrat...)
4. Reakcia na hudbu, hlas...



PRIESTOROVO PRIESTOROVO -- ORIENTAORIENTAČČNNÁÁ
SCHOPNOSSCHOPNOSŤŤ

CharakteristikaCharakteristika
�� SchopnosSchopnosťť rýchlo a sprrýchlo a spráávne urvne urččiiťť svoje postavenie v priestore.svoje postavenie v priestore.

↓↓

POCIT PRE PRIESTOR POCIT PRE PRIESTOR –– presnpresnéé hodnoteniehodnotenie priestorových priestorových 
vzvzťťahovahov

�� DôleDôležžititáá vvššade tam, kde ade tam, kde ššportovec musportovec musíí vedievedieťť rýchlo a sprrýchlo a spráávne vne 
ururččiiťť svoje postavenie v priestore.svoje postavenie v priestore.

�� VýznamnVýznamnáá v v ččinnostiach, kde sa pohybuje nielen samotný innostiach, kde sa pohybuje nielen samotný 
ššportovec, ale aj okolie.portovec, ale aj okolie.

�� SenzitSenzitíívne obdobie: 9 vne obdobie: 9 -- 14 rokov14 rokov



Význam

▪ Športovec dokáže pružne reagovať a zmeniť postavenie v 
závislosti od postavenia spoluhráčov, protihráčov, lopty, či 
prekážky.
▪ Gymnasta dokáže veľmi presne určiť svoju polohu tela,
alebo častí tela pri náročných gymnastických,
akrobatických cvičeniach a zostavách.
▪ V úpoloch účastníci boja sa pohybujú v obmedzenom
priestore (ring, tatami), alebo sa potrebujú orientovať v
zložitých bojových situáciách v postoji, či na zemi.

Dôležitú úlohu zohráva trénovanosť vestibulárneho
analyzátora - orgán rovnováhy v uchu, vestibulum.



Diagnostika- testovanie
▪ Meranie zmeny vzdialenosti určitého predmetu-
presnosťodhadu klesá so vzdialenosťou predmetu
▪ Beh k označeným medicinbalom

Príklady cvičení:
1. Futbal v lese (v telocvični s prekážkami)
2. Rôzne športové hry
3. Skákanie cez švihadlo vo dvojici
4. Aerobik – pohyby s obratmi v priestore, so zmenami smeru....
5. Cvičenia na trampolíne



ROVNOVROVNOVÁÁHOVHOVÁÁ SCHOPNOSSCHOPNOSŤŤ

CharakteristikaCharakteristika
�� SchopnosSchopnosťť zachovazachovaťť rovnovrovnováážžnu polohu tela, prnu polohu tela, príípadne padne ju ju 

obnoviobnoviťť, ak dôjde k jej naru, ak dôjde k jej naruššeniueniu

→→ StatickStatickáá (poci(pociťťovanie polohyovanie polohy-- je je 

ROVNOVROVNOVÁÁHA           HA           vvššetkých motorických etkých motorických ččinnostinnostíí))

→→ DynamickDynamickáá (zachovanie rovnov(zachovanie rovnovááhy hy 

popoččas, po premiestas, po premiestňňovanovaníí tela a pri  tela a pri  

zmenzmenáách polôh)ch polôh)

SenzitSenzitíívne obdobie: 8 vne obdobie: 8 –– 12 rokov12 rokov



Význam
▪ Všade tam, kde dochádza k stojom na jednej nohe,
resp. k strate rovnováhy tela ako celku (gymnastika, tanec,
úpoly, hry,....)
▪ Tam, kde je športový výkon podávaný na zúženej ploche 
opory
▪ Udržanie rovnováhy v bezoporovej fáze, napr. pri
výskoku, v letových fázach...
▪ Udržanie rovnováhy pri doskoku z bezoporových (letových) 
fáz.
▪ Fixácia tela a jeho častí v statickom postoji.



Diagnostika – testovanie
▪ Stoj jednonožne so zavretými očami
▪ Postupovanie vzad v tandeme
▪ Stabilografické vyšetrenia – vysoká presnosť

Príklady cvičení:
1. cvičenia stabilizačné (CORE)
2. cvičenia rozvoja trénovanosti vestibulárneho
analyzátora (Gymnastika)
3. komplexne balančné cvičenia (BOSU, 
FITBALL)
4. cvičenia, ktoré vytvárajú sťažené podmienky na
zachovanie rovnováhy (ÚPOLY)



RYTMICKRYTMICKÁÁ SCHOPNOSSCHOPNOSŤŤ

CharakteristikaCharakteristika
�� SchopnosSchopnosťť realizovarealizovaťť v pohybovej v pohybovej ččinnosti vlastný (optiminnosti vlastný (optimáálny) lny) 

vnvnúútorný rytmus, resp. vykonatorný rytmus, resp. vykonaťť pohyby v spohyby v súúlade so zadaným lade so zadaným 
vonkajvonkajšíším rytmom (hudby, pohybom).m rytmom (hudby, pohybom).

�� DôleDôležžititéé je udrje udržžaaťť vlastný alebo disciplvlastný alebo disciplíínou ponou požžadovaný rytmus adovaný rytmus 
aj bez vonkajaj bez vonkajšíších podnetov (akustický, vizuch podnetov (akustický, vizuáálny, lny, taktilnýtaktilný).).

�� Rytmus sa povaRytmus sa považžuje za uje za ,, pohybovo ekonomický princ,, pohybovo ekonomický princíípp””

SenzitSenzitíívne obdobie: 8 vne obdobie: 8 –– 11 rokov11 rokov



Význam
▪ Vedomá zmena rytmu alebo tempa hry.

▪ Spájanie určitých herných činností: spracovanie lopty –

finta – prihrávka

▪ Na základe podnetov športovec prispôsobuje svoj pohyb  

tak, aby bol účelný a efektívny.

▪ Dôležitá je aj schopnosť meniť rytmus.



Diagnostika – testovanie
▪ Beh medzi obručami
▪ Opakované preskoky švihadla
▪ Bubnovanie 

Príklady cvičení:
1. Najmä prostriedky rytmickej gymnastiky, tancov, aerobiku.
2. Hudobno – pohybové cvičenia
3. Priestorové cvičenia – cvičenia smeru, tvaru a 
priestorových dráh
4. Cvičenia s náčiním – švihadlo, lopta.
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