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Zameranie seminárnej práce 

V študijnom programe Športový manaţment môţeme vyuţiť pohybové hry hlavne z 

pohľadu kooperácie jednotlivých účastníkov hry. Hry môţu byť zaloţené na vzájomnej 

kooperácii dvoch alebo viacerých tímov, ktoré budú súperiť. Avšak môţu to byť aj hry, kde sa 

skĺbia schopnosti a zručnosti všetkých účastníkov hry navzájom. Je všeobecne známe, ţe 

manaţéri by mali disponovať takými schopnosťami, ktoré by dokázali efektívne vyuţiť na 

plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí ako aj zabezpečenie ich kontroly. Z týchto 

schopností dokáţeme najviac rozvíjať hlavne vedenie ľudí a ich organizáciu pri hrách. 

Pri futbalovom tréningu je doslova zauţívané pouţívanie niekoľkých pohybových hier 

počas jednej tréningovej jednotky. Pomocou pohybových hier dokáţeme zdokonaľovať rôzne 

ako útočné tak aj obranné herné činnosti jednotlivca. Veľkou prednosťou týchto pohybových 

hier je ich emocionálnosť, príťaţlivosť ako aj mobilizačná schopnosť. Pri hrách sa dá 

regulovať tempo, ako aj intenzita pohybov a je potreba prejaviť osobnú iniciatívu a vôľové 

vlastnosti. Pomocou rôznych pohybových hier dokáţeme rozvíjať napríklad kondičné alebo 

koordinačné schopnosti.
1

                                                           
1
 SLYŠKO, M. 2011. Vyuţitie pohybových hier v kolektívnych športoch. In Telesná výchova & šport: 

Metodická príloha. ISSN 1335-2245, 2011, roč. XXI, č.4, s. III 
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Charakteristika pohybových hier 
 

Pohybové hry 

 

Pohybová hra je od začiatku existencie človeka neoddeliteľnou zloţkou jeho kultúry, 

zladenou s jeho tvorivou prácou, fantáziou, túţbami, ideálny ako aj prípravou na ţivot ale aj 

určitým občerstvením a vášňou ţivota. Pohybová hra vyţaduje vysvetlenie v jej jednotlivých 

etapách ľudskej spoločnosti aţ po súčasnosť. Východiskom charakterizovanie pohybovej hry 

je rozbor pojmu hra. Hra je jednou zo základných ľudských činností spolu aj s prácou a 

učením. Hra môţe byť individuálna alebo kolektívna činnosť, ktorá sa vykonáva pre vlastné 

potešenie avšak nie ako úţitková činnosť. Rozborom hry sa mnoho rokov zaoberajú uţ viacerí 

autori, ktorí vychádzali z filozofie. I keď poznáme mnoţstvo prístupov, neexistuje jednotná 

definícia hry a preto ju môţeme interpretovať rôznymi spôsobmi. Dokáţeme však vyčleniť 

niekoľko znakov hry:  

 je to spontánna činnosť 

 spája sa so slobodnou voľbou, dobrovoľnosťou, ľubovôľou 

 je vynútená, resp. Prikázaná činnosť nie je hrou 

 je samoúčelná činnosť, má zmysel a význam sama v sebe 

 uskutočňuje sa len kvôli hre samej 

 nevytyčuje si konkrétne ciele a výsledky 

 poskytuje zábavu, potešenie a spája sa s príjemným citovým preţívaním a 

radosťou 

 poskytuje uvoľnenie a osvieţenie alebo je to forma odpočinku 

 môţeme ju charakterizovať ako spoločenskú činnosť, ktorá vyţaduje jedného 

alebo viacerých spoluhráčov. 

Ako uvádza Příhoda (1970), hry môţeme rozdeliť do štyroch základných skupín a to: 

 hry inštinktívne 

 hry senzomotorické 

 hry intelektuálne 

 hry spoločenské 

Dnes môţeme hovoriť o dvoch základných prístupoch k definovaniu pojmu pohybová hra: 

 Hra je východiskom na určenie pohybovej hry spojenie všeobecných herných 

charakteristík s pohybovou činnosťou hráčov.  

 V druhom základnom prístupe sa pridáva k herným a pohybovým 

charakteristikám pohybovej hry aj ovládanie predmetu hry. Tým sa 

charakteristika pohybovej hry do určitej mieri zuţuje. 

Podľa Rovného (1958, 1979)  sa pohybová hra uskutočňuje výrazným pohybom 

hráčov.V porovnaní s inými prostriedkami telesnej výchovy má pohybová hra dej naplnený 

menlivými nepredvídanými situáciami. Je určitou súťaţou, regulovanou stálymi alebo 

dohodnutými pravidlami. Väčšina hier sa hráva v kolektívoch, kde druţstvá bojujú proti sebe. 
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Ich súboje však nemajú antagonistický charakter.  Hráči rešpektujú pravidlá hry a vyuţívajú 

súčinnosť svojho druţstva, pričom v niektorých hrách dovoleným spôsobom prekáţajú v hre 

súperovi. Na konci sa obyčajne hra prejaví vo výsledku. Hráči vykonávajú prevaţne acyklické 

pohyby v závislosti od hernej situácie. Musia sa veľmi rýchlo orientovať v čase a priestore a 

zároveň musia prekonávať rovnaké úsilie súpera. To vyvoláva napätie, radosť alebo 

nespokojnosť a tým aj vysoké emocionálne nasýtenie hráčov.
2
 

 

Systematika pohybových hier 

 

Môţeme ju charakterizovať ako triedenie pohybových hier do istých skupín. V 

systematike pohybových hier rôzni autori vychádzajú z rôznych hľadísk. Pohybové hry 

môţeme rozdeliť na: 

1. lokomočné hry, 

2. hudobné hry, 

3. skokanské hry, 

4. hry nosičov, 

5. hry vrhačov, 

6. chytacie hry, 

7. odráţacie hry, 

8. triafacie hry, 

9. pálkovacie hry, 

10. prekáţkové hry, 

11. úpolové hry, 

12. terénne hry, 

13. bojové hry. 

 

 

Iný autori (Zaplteal, 1987; Ivovič – Ţarkovič, 1977) povaţujú práve prostredie za 

hlavné kritérium pri rozdelení pohybových hier:  

 

                                                           
2
 ARGAJ, G. 2009. Pohybové hry pre telesnú a športovú výchovu. 3.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského 

v Bratislave, 2009. ISBN 978-223-2602-5, s.5,6. 
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 Hry v prírode 

o Hry na lúke 

o Hry v lese 

o Hry vo zvláštnom prostredí 

o Dlhodobé hry 

 Hry v klubovni 

o Hry rozvíjajúce intelektové 

schopnosti 

o Hry cvičiace predovšetkým 

motoriku 

o Rôzne hry bez výcvikového 

významu 

 Hry na ihrisku a v telocvični 

o Hry na ihrisku 

o Hry v telocvični 

 Hry v meste a na dedine 

o Hry na chodníku 

o Hry na malých ihriskách 

o Hry v mestských uliciach 

 

 

Ďalší autori v systematike hier vychádzajú z ich zamerania na rozvoj pohybových 

schopností (Zdeněk, 1968; Kreidler, 1986; Löscher; Döbler – Döblerová, 1993). Kreidler 

(1986) triedi hry na:  

1. Hry na rozvoj sily, rýchlej a výbušnej sily; 

2. Hry na rozvoj vytrvalosti; 

3. Hry na rozvoj rýchlostnej vytrvalosti; 

4. Hry na rozvoj rýchlosti; 

5. Hry na rozvoj obratnostných schopností; 

6. Hry s iným zameraním. 

 

Takto by sme ešte veľmi dlho mohli rozprávať o rôznych rozdeleniach pohybových 

hier s rôznych hľadísk. Uviedol som tie základné avšak ešte existuje veľké mnoţstvo 

,,pohľadov“ na pohybové hry ako napríklad podľa rozboju kondície ţiakov, podľa potrieb 

učiteľov, podľa intenzity, zaradenia v pohybovej aktivite, miesta kde sa hrá a podobne.
3
 

 

Vyučovanie pohybových hier 

 

Vyučovanie môţeme chápať ako plánovité, cieľavedomé a zámerné pôsobenie učiteľa 

na ţiaka, aby bol systematický vzdelávaný  a vychovávaný. Ţiak je subjektom vyučovacieho 

procesu, kde si okrem osvojovania nových vedomostí, zručností a návykov rozvíja ţiak aj 

poznávacie procesy, formuje osobnosť a súčasne vplýva aj na činnosť učiteľa (Petlák, 1997). 

 

Pojem vyučovanie zahŕňa činnosti, ktoré realizuje učiteľ alebo iný subjekt ako súčasť 

výučby. Kyriacou (1996) uvádza niekoľko základných činností učiteľa. Je to týchto sedem: 

1. Plánovanie a príprava jednotlivých činností, ktoré sa podieľajú na výbere cieľov 

danej vyučovacej hodiny, na voľbe cieľových výstupov, ktoré musia na konci 

učebnej jednotky ţiaci zvládnuť a schopnosti voliť najlepšie prostriedky a metódy 

na dosiahnutie týchto cieľov. 

2. Realizácia učebnej jednotky, ktorá zahŕňa činnosti, ktoré sú potrebné k úspešnému 

zapojeniu ţiakov do učebnej činnosti, hlavne ku kvalite vyučovania. 

                                                           
3
 ARGAJ, G. 2009. Pohybové hry pre telesnú a športovú výchovu. 3.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského 

v Bratislave, 2009. ISBN 978-223-2602-5, s.8-11. 
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3. Riadenie učebnej jednotky  a organizácia učebných činností, aby sa udrţala 

pozornosť ţiakov počas učebnej jednotky, ich záujem a aktívna účasť na výučbe. 

4. Klíma triedy, čiţe kladné postoje ţiakov vo vzťahu k vyučovaniu a ich motivácia 

k aktívnej účasti na prebiehajúcich činnostiach. 

5. Disciplína a činnosti potrebné na udrţanie poriadku a na riešenie všetkých 

neţiaducích prejavov ţiakov. 

6. Hodnotenie prospechu ţiakov: hodnotenie výsledkov aplikované pri formatívnom 

hodnotení, ktoré pomáha ďalšiemu vývoju ţiaka a pri hodnotení sumarizujúcom, 

ktoré slúţi na vedenie záznamov a formulovanie správ o dosiahnutých výsledkoch. 

7. Reflexia vlastnej práce a sebahodnotenie vlastnej pedagogickej práce s cieľom 

zlepšiť ju v budúcnosti. 

 

 
 

Obrázok 1 Hodina telesnej výchovy
4
 

 

Základné okruhy problémov vyučovania pohybových hier: 

 

1. Zákonitosti motorického učenia z pedagogického hľadiska 

2. Výber pohybovej hry 

 

Pri výbere pohybovej hry sa vychádza z niekoľkých hľadísk: 

a) Pohybový obsah hry, pohybová činnosť, pohybová schopnosť a pohybová 

zručnosť, ktorá v hre dominuje 

b) Primeranosť hry pohybovej vyspelosti ţiakov 

c) Vhodnosť herného náčinia, náradia a prostredia 

d) Čas potrebný na realizáciu hry 

e) Optimálny počet hráčov pre realizáciu hry 

f) Hry v závislosti podľa veku
5
 

                                                           
4
 Pohybové hry 2. Tŕída. [online]. 2009. Dostupné na internete: 

<http://www.zschelcickeho.cz/index.php?kam=194> 
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Stručná charakteristika študijného programu Športový manažment 

a možnosti využitia pohybových hier v ňom 

 

Športový manažment 

 

Vysokoškolský graduovaný špecializovaný odborník v oblasti personálneho 

a materiálneho riadenia športových subjektov. Absolvent ovláda športový proces, pozná 

biologickú, psychologickú, sociálnu podstatu človeka, má manaţérske schopnosti a zručnosti, 

ktoré vyţaduje práca v niţšom manaţmente. 

Má poznatky umoţňujúce mu uplatniť sa na pozíciách v športovom manaţmente ako 

aj na ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia v SR i v krajinách EU. 

Má schopnosť uplatniť znalosti zo základných oblastí manaţmentu a športu. Absolvent 

študijného programu Športový manaţment je schopný aplikovať získané poznatky v praxi 

vďaka prepojeniu teoretickej výučby s prezentáciami odborníkov z praxe. 

Absolvent je schopný efektívne zastávať prácu v tíme a spracovávať odbornú 

problematiku. Má základné znalosti z manaţmentu, personalistiky, marketingu, ekonómie, 

účtovníctva, štatistiky, informatiky, ktoré dokáţe aplikovať v domácom aj medzinárodnom 

prostredí. 

Absolvent dokáţe analyzovať a rozumieť situácii v športových organizáciách, 

definovať programy, projekty, udalosti a akcie, koordinovať a vyuţívať rôzne zdroje pre 

splnenie programov a projektov, analyzovať výsledky, správy, hodnotiť a obnovovať 

procesuálnu stránku športových aktivít. Hodnotiť potreby lokálnych športových klubov, škôl 

a pod., pomáhať organizovať lokálne športové podujatia. Dokáţe viesť klub a fitnes centrum  

a organizovať jeho činnosť, koordinovať technický (trénerov) a administratívny personál. 

Absolvent dokáţe prispievať k dobrej organizácii národných a menších medzinárodných 

športových podujatí, podieľať sa na príprave vzdelávacích programov pre trénerov 

a rozhodcov, viesť oddelenie v športovej federácii.
6
 

 

Využitie pohybových hier v odbore Športový manažment 

 

Ako som uţ spomínal v odobore Športový manaţment manaţéri budú vyuţívať 

schopnosti ako spolupráca a kooperácia jednotlivých členov tímu. Taktieţ sa snaţia naplniť 

svoje vopred určené ciele. Preto by sa pohybové hry mali zamerať na aktivity, kde sa 

jednotlivý hráči dostanú do úloh, ktoré budú musieť riešiť spoluprácou s inými členmi. Musia 

vyriešiť nejaký problém, poprípade sa musia dostať do súčinnosti s ostatnými členmi tímu aby 

zvíťazili. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
5
 ARGAJ, G. 2009. Pohybové hry pre telesnú a športovú výchovu. 3.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského 

v Bratislave, 2009. ISBN 978-223-2602-5, s.16,17. 
6
 [online]. 2012, [cit.2012-11-1]. Dostupné na internete: <http://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/sportovy-

manazment> 

http://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/sportovy-manazment
http://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/sportovy-manazment
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Charakteristika futbalu 

 

Vznik futbalu 

 

Existencia hry podobnej futbalu je doloţená aţ do obdobia staroveku: najstaršou takou 

hrou bola čínska hra cchu-ťü, hraná uţ v 2. Storočí p.n.l, zobrazená na obrázku č.2. V grécku 

a Ríme sa hralo veľmi veľa loptových hier, pri niektorých sa hralo aj nohami. Jedným zo 

vzdialených predchodcov futbalu je tak napr. Rímska hra Harpastum. V stredoveku sa rôzne 

hry podobné futbalu hrali po celej Európe, ich pravidlá sa však výrazne odlišovali z miesta na 

miesto aj v priebehu doby.  

 Vznik dnešného futbalu má korene v Anglicku v 16. storočí. Anglické súkromné 

stredné školy (public schools) v tej dobe začali ţiakov nútiť do športu. Kaţdá zo škôl však 

pouţívala vlastné pravidlá odráţajúce miestne podmienky (veľkosť ihriska a pod.), pravidlá sa 

preto postupne menili. Postupne sa tak vykryštalizovali dve hlavné formy futbalu: v jednej 

verzii pravidiel (pouţívané napr. v Rugby, Marlborough alebo Cheltenheme) hráči loptu 

prenášali rukami, v druhej verzii (napr. v Etone, Harrow, Westminstere či Charterhouse) sa 

uprednosťnovalo kopanie do lopty.
7
 

 

 
 

Obrázok 2 Cchu-ťü
8
 

 

Základné pravidlá 

 

Oficiálne pravidlá futbalu sa pouţívajú vo všetkých súťaţných stretnutiach. Určujú 

všetky aspekty hry.Futbal sa hrá na hracej ploche v tvare obdĺţnika. Dĺţka musí byť v 

rozmedzí 80-120 m, šírka 45-90 m (pre medzinárodné stretnutie 100-110 x 64-75 m). Hracia 

plocha je vyznačená (zvyčajne bielymi) čiarami (max. šírka čiary - 12 cm). Hraničné čiary 

vymedzujú dlhšie okraje hracej plochy, kratšie sa nazývajú bránkové čiary. Hracia plocha je 

rozdelená na dve polovice stredovou čiarou. V jej strede je stredová značka, okolo ktorej je 

vyznačený stredový kruh. Ďalej sú na kaţdej polovici hracej plochy pri príslušnej bránke 

vyznačené pokutové územia a menšie bránkové územie. Vo vnútri kaţdého pokutového 

                                                           
7
 Fotbal. [online]. 2012, [cit.2012-25-10]. Dostupné na internete: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal#Historie> 

8
 Dostupné na internete: <http://www.futbalshviezdickou.sk/historia-futbalu> 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal#Historie
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územia je vyznačená pokutová značka. Ďalej je v pokutovom území vyznačená časť 

kruhového oblúka so stredom v pokutovej značke a polomerom 9,15 m. 

V kaţdom rohu hracej plochy je na ohybnej tyči vysokej najmenej 1,5 m umiestnená 

zástavka. Rovnaké zástavky sa zvyčajne umiestňujú aj uprostred oboch hraničných čiar. 

Okolo kaţdej rohovej zástavky na hracej ploche je vyznačený štvrťkruh. Na bránkových 

čiarach sa zvyčajne tieţ krátkymi značkami vyznačí vzdialenosť 9,15 m od rohovej zástavky. 

Uprostred obidvoch bránkových čiar sú bránky, tvorené dvoma zvislými bránkovými 

tyčami, ktoré sú spojené horizontálnym brvnom. Všetky tyče musia byť biele a majú šírku 12 

cm, ktorá musí byť rovnaká ako šírka bránkovej čiary. Vnútorné rozmery bránky sú 7,32 x 

2,44 m. Na bránke je sieť, upevnená k tyčiam a k zemi tak, aby lopta nemohla prejsť skrz ňu. 

Sieť je vypnutá dozadu tak, aby brankára neobmedzovala v pohybe. 

Hrá sa s guľatou loptou s obvodom medzi 68-70 cm a s hmotnosťou 410 - 450 g. Pri 

zápasoch na profesionálnej úrovni sa pripraví viacej lôpt, čím sa zmenšuje zdrţovanie hry, 

spôsobené napríklad hľadaním stratenej lopty. 

Hrajú dve druţstvá, v kaţdom je maximálne 11 hráčov, z ktorých je jeden brankár. Ak 

počas hry klesne počet hráčov kvôli zraneniam alebo vylúčeniam pod 7 hráčov, je predčasne 

ukončená. Na striedanie má tréner k dispozícii ďalších hráčov. V priebehu hry môţe 

vystriedať najviac 3 hráčov. V prípravných zápasoch sa môţu druţstvá dohodnúť aj na 

striedaní viacerých hráčov (aby si tréneri mohli otestovať viacerých hráčov, prípadne viac 

štýlov hry). Počet náhradných hráčov, ktorých má tréner k dispozícii na lavičke, je často 

limitovaný – 3 aţ 5 hráčov. 

Hráči sú povinní mať nasledujúcu výstroj: 

 dres alebo tričko 

 trenírky 

 štucne 

 kopačky 

 chrániče 

Brankári majú farbu dresu inú ako ostatní hráči, rozhodca a jeho asistenti. Hráč nesmie mať 

šiltovku 

Kaţdú hru riadi rozhodca, ktorý má na ihrisku neobmedzenú právomoc k uplatňovaniu 

pravidiel. Je vybavený píšťaľkou, ktorou môţe prerušiť hru v prípade porušenia pravidiel či 

iných okolností narušujúcich hru. Na kaţdom stretnutí sa zúčastňujú dvaja asistenti rozhodcu, 

ktorí sa pohybujú po okrajových čiarach. Ich úlohou je signalizovať rozhodcovi:  

 keď lopta opustí ihrisko 

 ktoré druţstvo má kop z rohu, priamy kop alebo vhadzovanie 

 keď je nejaké druţstvo pripravené striedať 

 nešportové chovanie a ďalšie udalosti, ku ktorým došlo mimo zorného poľa 

rozhodcu 



9 
 

 v prípade, ţe má o nejakom priestupku lepší prehľad ako rozhodca 

 pri pokutovom kope priestupky brankára 

 

Hráčov moţno rozdeliť do štyroch kategórií: 

 Brankár - je to hráč postavený v bráne, ktorý má vo vlastnom pokutovom území 

špecifické postavenie, pretoţe jediný tu môţe chytať loptu do rúk. Jeho hlavnou úlohou je 

zabrániť gólu, teda aby sa lopta nedostala do brány. 

 Obrancovia 

 Stredopoliari 

 Útočníci 

V roku 2005 prišlo do platnosti nové pravidlo o postavení mimo hry. Ak hráč 

preberajúci loptu nie je v postavení mimo hry, ale jeho spoluhráči sú, tento hráč môţe v hre 

pokračovať.
9
 

 

Súťaže 

 

Medzinárodné súťaže 

 

Na medzinárodnej úrovni zápasia jednak reprezentačné druţstvá jednotlivých štátov 

(takmer kaţdý štát má vlastnú futbalovú reprezentáciu), taktieţ súkromné futbalové kluby 

z rôznych zemí. 

Najvyššou medzinárodnou súťaţou reprezentácií sú majstrovstvá sveta usporadúvané 

kaţdé 4 roky, pričom na záverečnom turnaji súťaţí 32 druţstiev, vybraných kvalifikáciou 

z viac ako 200 členských štátov FIFA. Futbalový turnaj je taktieţ súčasťou programu letných 

olympijských hier, v súčasnosti sa však tohto  turnaju zúčastňujú len mládeţnícke tímy hráčov 

do 23 rokov, takţe turnaj nemá tak vysokú prestíţ ako majstrovstvá sveta. 

Po majstrovstvách sveta najvýznamnejšími reprezentačnými súťaţami sú regionálne 

majstrovstvá usporadúvané jednotlivými konfederáciami. Jedná sa o majstrovstvá Európy, 

Copa America, Africký pohár národov, Majstrovstvá Ázie, Zlatý pohár CONCACAF 

a Oceánsky pohár národov. 

Regionálne konfederácie tieţ usporadúvajú najvýznamnejšie klubové súťaţe. Tých sa 

zúčastňujú víťazi národných líg a pohárov (prípade účastnici na ďalších miestach tabuľky). 

Sem patrí Liga majstrov UEFA a Európska liga UEFA v európe, Pohár osloboditeľov 

v Juţnej Amerike, Liga majstrov AFC v Ázii, Liga majstrov CAF v Afrike, Liga majstrov 

CONCACAF v Severnej Amerike a Liga majstrov OFC v Oceánii. Víťaz Ligy majstrov 

UEFA a Poháru osloboditeľov sa kaţdoročne stretávajú v zápase o Interkontinentálný pohár, 

od roku 2005 ho však nahradilo majstrovstvá sveta futbalových klubov.
10

 

 

                                                           
9
 Fotbal. [online]. 2012, [cit.2012-25-10]. Dostupné na stránke: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal#Ofici.C3.A1ln.C3.AD_pravidla> 
10

 Fotbal. [online]. 2012, [cit.2012-25-10]. Dostupné na stránke: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal#Mezin.C3.A1rodn.C3.AD_sout.C4.9B.C5.BEe> 
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Obrázok 3 Trofej pre víťaza Ligy majstrov UEFA
11

 

 

Národné súťaže 

  

Na slovensku je systém súťaţí rozloţený nasledovne: 

 

 Corgoň liga 

 1. slovenská futbalová liga 

 2. slovenská futbalová liga západ 

 2. slovenská futbalová liga východ 

 Krajské súťaţe 

 Okresné súťaţe 

 

Príklady pohybových hier 

 

1. pohybová hra 

 

Názov: Preskočená lopta 

Zameranie: koordinačné schopnosti, silové schopnosti, spolupráca, kooperácia 

Pomôcky: kruhy, lopty (gumenné) 

Námet hry: Dokončiť hru správnou technikou doskočením oboma nohami do vnútra kruhu, 

kde cvičenci začínali 

Pravidlá hry: Dva kruhy sú umiestnené v 10 metrovej vzdialenosti. Hráč jedna začína 

v pozícii ,,preskok cez kozu“, ako môţeme vidieť na obrázku č.4. Ďalej poračuje druhý hráč, 

ktorý kotúľa loptu popod jeho nohy a hneď na to preskakuje ponad svojho partnera. Hráč 

jedna a dva vykonávajú tento cvik, aţ kým sa nedostanú na oproti nim leţiaci kruh. Keď sa 

dostanú na oproti leţiaci kruh, vymenia si svoje úlohy a situáciu opakujú vo vymenených 

                                                           
11

 Fotbal. [online]. 2012, [cit.2012-25-10]. Dostupné na 

internete:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TrophyChampionsLeagueParis.jpg> 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Corgo%C5%88_liga
http://sk.wikipedia.org/wiki/1._slovensk%C3%A1_futbalov%C3%A1_liga
http://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_slovensk%C3%A1_futbalov%C3%A1_liga
http://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_slovensk%C3%A1_futbalov%C3%A1_liga
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%A9_futbalov%C3%A9_s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe_na_Slovensku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Okresn%C3%A9_futbalov%C3%A9_s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe_na_Slovensku
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úlohách. Takto budú súperiť dvojice, pričom zvíťazí tá, ktorá tieto pokyny splní bez porušenia 

pravidiel a dotkne sa nohou vnútra kruhu, pri ktorom začínali. Ak lopta niektorému z 

cvičencov ujde, musia sa vrátiť na miesto, kde im lopta spadla a pokračovať z toho miesta. 

Pre upresnenie pravidiel určíme presný počet preskokov, ktorý musia cvičiaci vykonať pri 

jednom prechode medzi kruhmi v závislosti podľa vzdialenosti kruhov. 

Varianty hry: Pre zjednodušenie tejto pohybovej hry môţeme vynechať loptu, pričom hra 

bude prebiehať iba preskokmi. Ak by sme chceli urobiť hru náročnejšiu, môţeme cvičiacich 

rozdeliť do trojíc, pričom jeden cvičenec by vţdy preskakoval ponad dvoch svojich 

spolucvičencov, pričom loptu by kotúľal popod nich. Alebo by cvičenci museli narábať 

s dvoma loptami súčasne. 

Autor hry: Glenn Kirchner 

 

 
 

Obrázok 4 Preskočená lopta
12

 

 

 

2. pohybová hra 

 

Názov: hasičská záchrana 

Zameranie: silové schopnosti, herná lokomócia, spolupráca, motivácia na skupinový cieľ 

Pomôcky: lopta, kruhy 

Námet hry: Preniesť lopty do kruhu, v čo najkratšom čase 

Pravidlá hry: V tejto hre budú medzi sebou súťaţiť jednotlivé tímy, ktoré budú tvorené troma 

cvičencami. Dvaja hráči vytvoria stoličku spojením prekríţených rúk (jedna ruka sa drţí 

predlaktia druhej), pričom vytvoria pevnú podporu, na ktorú si bude môcť tretí hráč sadnúť. 

Na druhej strane oproti štartovacej čiare bude umiestnený kruh. Úlohou jedného tímu bude 

premiestniť tri lopty do spomínaného kruhu, pričom vţdy sa musí sediaci vymeniť. Loptu 

bude sediaci prenášať uchytenú buď medzi vlastnými chodidlami, poprípade medzi lýtkami. 

Vyhráva druţstvo, ktoré ako prvé premiestni lopty zo štartovej čiary do oprotileţiaceho 

                                                           
12

 KIRCHNER G. 2000. Children’s Games from Around the World. 2.vyd. Allyn And Bacon, 2000. s.170.  
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kruhu. Ak im lopta ujde, musia sa vrátiť na miesto, kde im lopta spadla a pokračovať z toho 

miesta. 

Varianty hry: Pre sťaţenie danej hry môţeme pridať viac lôpt. Nesený hráč si dve lopty môţe 

dať pomedzi nohy, poprípade môţe jednu niesť v rukách. 

Autor hry: Glenn Kirchner 

 

3. pohybová hra 

 

Názov: Trojité vedenie lopty 

Zameranie: na futbal, dribling, spolupráca, motivácia na skupinový cieľ 

Pomôcky: lopty, kuţele 

Námet hry: previesť loptu cez bránku futbalovým spôsobom 

Pravidlá hry: Hráči sú rozmiestnený ako je zobrazené na obrázku č.5. Hráč A prihráva hráčovi 

B a po prihrávke hneď prebieha na svoje nové miesto. Ďalej prihráva hráčovi C hráč B, 

pričom sa posúva opäť na miesto za hráčom A. Teraz prihráva hráč C hráčovi A, ktorý sa 

nachádza na svojom novom mieste, zatiaľ čo hráč B sa presúva do svojej novej pozície. Táto 

rotácia pokračuje, aţ kým posledný hráč, na ktorého táto situácia vyjde, neprevedie loptu cez 

malú bránku.Takýmto spôsobom môţu súťaţiť viaceré trojice a vyhráva tá, ktorá ako prvá 

dovedie loptu cez cieľovú čiaru. Ak hráči pokazia prihrávku a lopta im ujde, musia sa vrátiť 

ku kuţeľu, pri ktorom bola prihrávka pokazená. 

Varianty hry: Pre sťaţenie môţu túto hru vykonávať len dvaja cvičiaci, poprípade pri väčšom 

počte cvičiacich môţeme pridať viac lôpt. 

Autor hry: Glenn Kirchner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5 Trojité vedenie lopty
13

 

 

4. pohybová hra 

 

Názov: Hrbatá hrboľatá húsenica 

Zameranie: silové schopnosti, spolupráca 

Pomôcky: kuţele 
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Námet hry: Líder sa snaţí dostať celú húsenicu po vyznačenej trase do cieľa v čo najkratšom 

čase. 

Pravidlá hry: Celá vybraná skupina sa pokúša spraviť húsenicu vzájomným spojením 

nasledujúcim spôsobom. Prvý cvičiaci je v polohe na kolenách v podpore na rukách, pričom 

má na sebe preveseného druhého cvičiaceho ako je zobrazené na obrázku č.6 (musí sa 

dotýkať aj rukami aj nohami podlahy). Tretí cvičiaci drţí cvičiaceho č.1 za členky, pričom 

rovnako aj tretí cvičiaci ma na sebe preveseného štvrtého cvičiaceho a takto rovnako sú 

pospájaný aj ďalší členovia skupiny. Ak je húsenica uţ vytvorená, cvičenci sa snaţia 

pohybovať na pokyn dopredu. Ak sa húsenica rozpojí, musia sa následne spojiť a môţu 

pokračovať ďalej. 

Varianty hry: Môţu sa vytvoriť dve druţstvá, ktoré budú súťaţiť po vyznačenej trase, 

poprípade sa môţu posúvať do zadu. 

Autor hry: Glenn Kirchner 

 

 
 

Obrázok 6 Hrbatá hrboľatá húsenica
14

 

 

5. pohybová hra 

 

Názov: Červík 

Zameranie: koordinačné schopnosti, spolupráca, motivácia na skupinový cieľ 

Pomôcky: kuţele 

Námet hry: Líder musí dostať svoj tím okolo kuţela aţ do cieľa. 

Pravidlá hry: V tejto hre budú súťaţiť dve druţstvá. Kaţdé si zvolí svojho lídra. Všetci ostatní 

cvičiaci sa zaradia za svojho lídra, takým spôsobom, ţe kaţdý chytí cvičiaceho pred sebou za 

kolená oboma rukami (v stoji). Takto postavené tímy sa postavia na štartovú čiaru a po 

vopred vyznačenej trase pomedzi kuţele musia dôjsť naspäť na cieľovú čiaru/štartovú čiaru. 

Výhrava tím, ktorého posledný člen tímu ako prvý prejde cieľovou čiarou. Samozrejme ţe 

jednotlivé tímy sa nesmú po celý čas rozpojiť, inak musia pokračovať aţ po spojení z miesta 

kde sa rozpojili. 

Varianty hry: Cvičenci môţu zmeniť ich polohu rúk, môţu sa drţať za ramená, za hlavu, po 

prípade stále v stoji za členky. Cvičenci sa pohybuju do zadu, líder je posledný cvičenec. 

Autor hry: Glenn Kirchner 
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6. pohybová hra 

 

Názov: Pohybujúce sa kruhy 

Zameranie: rýchlostné schopnosti, koordinačné schopnosti, herná lokomócia, rozvoj 

taktického myslenia, spolupráca 

Pomôcky: kruhy 

Námet hry: Dvojica chytí súpera, ak sa jeden z dvojice dotkne rukou niekorej časti tela 

jedného z inej dvojice  

Pravidlá hry: Cvičiaci sa spárujú do dvojíc, pričom kaţdý pár bude mať k dispozícii jeden 

kruh prevlečený cez seba. Kaţdá dvojica bude vo vnútri kruhu, ktorý si môţe pridrţiavať 

rukami. Hra spočíva v naháňačke, pričom vo vymedzenom priestore, prispôsobenému počtu 

hráčov, sa dvojice naháňajú. Na začiatku sa zvolí jedna dvojica, ktorá naháňa ostatné dvojice. 

Po dotyku rukou inej dvojice (niektorej časti tela) naháňa dvojica, ktorá bola chytená.  

Varianty hry: Môţeme vybrať dve alebo viac dvojíc, ktoré budú naháňať ostatných, poprípade 

môţeme zmenšovať alebo zväčšovať herný priestor. 

Autor hry: Glenn Kirchner 

 

7. pohybová hra 

 

Názov: Loptu kapitánovi 

Zameranie: futbal, rýchlostné schopnosti, koordinačné schopnosti, prihrávanie 

Pomôcky: kuţele, lopty, rozlišovacie dresy 

Námet hry: v čo najkratšom čase odohrať prihrávku a vrátiť sa na pôvodné miesto 

Pravidlá hry: Dve druţstvá súťaţia v presnosti a rýchlosti prihrávok. Pred kaţdým druţstvom 

stojí v rovnakej vzdialenosti kapitán. Tomu postupne prihrávajú všetci hráči druţstva a on im 

loptu prihráva naspäť. Po vykonaní prihrávky kaţdý hráč beţí na koniec zástupu. Postupne 

môţeme dať moţnosť kaţdému hráčovi, aby sa stal kapitánom. Môţeme urobiť výmenu aj 

prúdom, čo znamená, ţe začína prihrávať prvý zo zástupu a hneď po prihrávke beţí na miesto 

kapitána, tak urobia aj ostatní hráči. Vyhráva druţstvo, ktoré splní úlohu ako prvé. 

Varianty hry: Hru môţeme sťaţovať upresnením rôznych druhov prihrávok, ako falšovanou 

prihrávkou alebo prihrávkou priamym priehlavkom. Poprípade môţeme predlţíť vzdialenosť 

medzi kapitánom a ostatnými hráčmi. 

Autor hry: Mgr. Michal Slyško, PhD. 

 

http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=2499
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Obrázok 7 Loptu kapitánovi
15

 

 

8. pohybová hra 

 

Názov: Na hradného 

Zameranie: futbal, prihrávanie, streľba 

Pomôcky: kuţele, lopty 

Námet hry: zasiahnúť kuţel z vyznačeného územia 

Pravidlá hry: Uprostred kruhu postavíme kuţel, ktorý bude symbolizovať hrad (obr. č.8). 

Hráči si prihrávajú loptu a vo vhodnom okamihu sa snaţia zasiahnuť kuţel presnou 

prihrávkou, ktorý stráţi hráč (hradný). Hradný sa snaţí tomu zabrániť, pričom môţe loptu 

odkopnúť alebo odraziť telom, nesmie však hrať rukou. Kto zasiahne hrad, vymení si miesto 

s hradným. 

Varianty hry: Pre sťaţenie danej situácie môţu hrad stráţiť aj dvaja alebo traja hradní. 

Poprípade môţeme zväčšiť vzdialenosť ostatných hráčov od stredného kuţeľa. 

Autor hry: Mgr. Michal Slyško, PhD. 
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 SLYŠKO, M. 2011. Vyuţitie pohybových hier v kolektívnych športoch. In Telesná výchova & šport: 

Metodická príloha. ISSN 1335-2245, 2011, roč. XXI, č.4, s. III 
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16 
 

 

 
 

Obrázok 8 Na hradného 

  

9. pohybová hra 

 

Názov: Na jeleňa 

Zameranie: futbal, streľba 

Pomôcky: lopta, kuţele 

Námet hry: zasiahnúť jeleňa loptu do výšky kolien 

Pravidlá hry: Hráči vytvoria kruh s priemerom 10 aţ 15 m. Hráči si prihrávajú a strieľajú na 

jeleňa – hráča v strede kruhu. Strieľa sa maximálne do výšky kolien. Hráč, ktorý zasiahne 

jeleňa ide do stredu kruhu a stáva sa jeleňom. 

Varianty hry: Môţeme pridať do stredu kruhu viac jeleňov, poprípade hráčom po stranách 

pridať jednu alebo dve lopty. 

Autor hry: PaedDr. Gustáv Argaj, PhD. 

 

10. pohybová hra 

 

Názov: Na desať prihrávok 

Zameranie: futbal, prihrávanie, herná lokomócia, rozvoj taktického myslenia, spolupráca, 

motivácia na skupinový cieľ 

Pomôcky: kuţele, lopty, rozlišovacie dresy 

Námet hry: uskutočniť 10 prihrávok po sebe, bez dotyku lopty súpera, bez opustenia lopty 

vyznačeného územia 

Pravidlá hry: Dve druţstvá s počtom 5 aţ 10 hráčov hrajú proti sebe vo vymedzenom území. 

Hráči si nahlas počítajú a usilujú sa prihrať si 10-krát, za čo druţstvo získa jeden bod. Súper 

bráni dovoleným spôsobom a snaţí sa dotknúť lopty. Ak sa mu to podarí, rozohráva spoza 

najbliţšej čiary a znovu sa hráči snaţia prihrať si 10- krát. Hrá sa na čas alebo na stanovený 

počet prihrávok. 

Varianty hry: upraviť variant hry môţeme zväčšením alebo zmenšením počtu prihrávok alebo 

úpravou priestoru na hru, alebo určením počtu dotykov. 

Autor hry: Mgr. Michal Slyško, PhD. 

http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=2499
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