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KOORDINAČNÉ SCHOPNOSTI

V ŠPECIALIZÁCII – kondičný tréner



,,KOORDINÁCIA”

je schopnosť vykonávať

pohyby s minimálnym

úsilím a čo najrýchlejšie 

vzhľadom k danej situácii.



 z lat. „cum ordo“, t.j. v poriadku, čo znamená,

že všetko nadväzuje v určitom poradí, súlade

 tento poriadok znamená určité pravidlá a návody na 

vykonanie určitej akcie



DEFINÍCIA

 charakterizujú sa ako komplexné, relatívne 

samostatné predpoklady na výkonovú reguláciu 

pohybových činností

 rozvíjajú sa v pohybových činnostiach na základe 

zdedených mechanizmov, ktoré možno 

systematickým tréningom zlepšiť

 sú geneticky podmienené



 KS sa prejavujú v rozdielnom ovládaní pohybových 

činností, v tempe, presnosti a spôsobe osvojovania 

si nových činností, v aktualizácii pohybových 

programov, ktoré zodpovedajú podmienkam a 

požiadavkám vytýčeného cieľa.



KOORDINAČNÉ SCHOPNOSTI

1. vytvárajú nevyhnutný predpoklad pre úspešné 

motorické učenie.

2. prispievajú k stabilizácii techniky a tým aj k 

variabilite riadenia pohybov.

3. ovplyvňujú rýchlosť a presnosť osvojenia si 

techniky.

4. vytvárajú súlad medzi jednotlivými časťami 

pohybu - pohyb ako celok.

5. podieľajú sa na riadení pohybov.



 z fyziologického aspektu ich môžeme     

charakterizovať ako spoluprácu medzi 

CNS a kostrovo – svalovým aparátom 

s cieľom vykonať špecifický pohyb.

 z aspektu motorického učenia ide o 

schopnosť redukovať nepotrebné pohyby 

v pohybovom reťazci.

 koordinácia je vlastne vyjadrením správnej 

techniky, ktorá sa zdokonaľuje opakovaním v 

procese tréningu.



 koordinačné schopnosti podmieňujú v športe 

efektívne osvojenie si a zdokonaľovanie 

racionálnej techniky a tvoria spolu s ňou veľmi 

významný faktor štruktúry športového výkonu.

 koordinačné schopnosti neexistujú samostatne, 

ale sú súčasťou vzájomnej väzby viacerých 

koordinačných schopností. Tieto sú v športovej 

činnosti obvykle späté s kondičnými 

schopnosťami.



Obratnosť, obratnostné schopnosti, 

koordinácia pohybov

vs.

Koordinačné schopnosti



PRINCÍPY A POŽIADAVKY

Kondičné schopnosti     vs.    Koordinač. schopnosti

požiadavky na funkčné  a energetické požiadavky na CNS a

systémy regulačné procesy/analyzátory

Vytrvalostné                                      Kinesteticko-diferenciačná          

Silové                                                 Reakčná

Rýchlostné          Pohyblivosť         Orientačná

Rytmická

Rovnováhová (Hirtz, 1985)

+

Spájania a nadväzovania pohybov

Prestavby pohybových činností (Schnabel, 1994)



POČETNOSŤ

okrem základných schopností sa medzi koordinačné schopnosti 

zaraďujú:

 diferenciačné schopnosti

 kombinačné schopnosti

 prestavbové schopnosti a iné 

 celkový počet koordinačných schopností kolíše od 6 

základných - až po 80 čiastkových a hybridných 

koordinačných schopností



 koordinačné schopnosti vs. senzitívne (optimálne) 

obdobie rozvoja

↓
 rešpektovanie senzitívnych období = vyššia úroveň 

koordinačných schopností

↓
 rešpektovanie špecifických požiadaviek v športovej 

príprave



ICH ÚROVEŇ ZÁVISÍ 

 od procesov v CNS

 od riadiacich a regulačných centier

 od kvality receptorov a zmyslových orgánov

 od kvality pohybovej sústavy

 od pohyblivosti kĺbov a pružnosti svalov

 od zloženia tela, dĺžkových a šírkových parametrov 

tela a pod.



STRATÉGIA ROZVOJA

 každý šport má na koordinačné schopnosti 

špecifické požiadavky, ktoré treba v športovej 

príprave rešpektovať

 cvičenia na rozvoj koordinačných schopností by sa 

mali aplikovať dlhodobo

 ich rozvoj prebieha pomalšie, preto prvé zmeny 

bývajú viditeľné až po 8 - 10 týždňoch 

systematického tréningu

 cvičenia na rozvoj danej koordinačnej schopnosti je 

potrebné neustále meniť



PRIEBEH ADAPTAČNÝCH ZMIEN-

POŽIADAVKY

Rozvoj a osvojovanie  KS

Zmeny

Týždne/ TJ

Frekvencia 

zaťaženia v 

mikrocykle

(Počet)

Objem

(min)

Intenzita 

zaťaženia

8-10/ 30-40 3-5 15- 30 nízka



Frekvencia 

zaťaženia v 

mikrocykle

(Počet)

Objem

(min)
Intenzita 

zaťaženia

2-3 2-3 

submaximálna

až maximálna

Udržanie úrovne koordinačných schopností

Frekvencia 

zaťaženia v 

mikrocykle

(Počet)

Objem

(min)

Intenzita 

zaťaženia

2-3 15-30
submaximálna

až maximálna



ZÁKLADNÉ DIDAKTICKÉ 

ZÁSADY

 názornosť

 primeranosť

 postupnosť

 sústavnosť

 trvácnosť

 emocionálnosť



TRVANIE – deti a mládež

 aplikovať dlhodobo, na začiatku tréningovej 
jednotky

 trvanie: 10-20 minút, resp. 20-30 minút podľa veku 
a výkonnosti zverencov

 do jednej  tréningovej jednotky nie viac ako 4-8 
cvičení 

 opakovanie 6-12 krát v počte sérií 2-4 



KINESTETICKO –

DIFERENCIAČNÁ SCHOPNOSŤ

CHARAKTERISTIKA

- schopnosť riadiť pohyby v čase, priestore a dynamike.

 Prejavuje sa v schopnosti hodnotiť, merať, diferencovať 

a realizovať priestorové, časové a dynamické parametre.

↓

 Predpoklad vysokej presnosti, zladenosti, precíznosti a 

ekonomickosti nielen jednotlivých pohybov, ale aj pohybu 

ako celku.

 Senzitívne obdobie: 6 – 9 rokov



Význam

V športe sa prejavuje v presnej a časovanej prihrávke (v 

ľubovoľnom postavení), v presnej streľbe na bránku, 

manipulácii s loptou, v presnej následnosti pohybov, v 

dokonalom zvládnutí techniky, pri vykonávaní 

gymnastických cvičebných tvarov, v úpoloch pri 

realizovaní a kombinácii techník, atď.

↓
KINESTÉZA

 pohybové cítenie (cit pre čas, priestor, pocit sklzu, 

súpera, pocit snehu, vody, náradia, žinenky...)



Diagnostika – testovanie

 odhad vzdialenosti s rastúcou vzdialenosťou klesá

Terénne testy

DK

▪ Zoskok z vyvýšeného miesta na presnosť

▪ Skok do diaľky z miesta na presnosť

▪ Výška výskoku (odhad napr. 50 % výšky výskoku)

HK

▪ Hod loptičkou na presnosť



Príklady cvičení:

1. Výskoky s rôznymi obratmi

2. Kotúle letmo cez obruč

3. Kotúle v dvojiciach, trojiciach

4. Kotúle s vyhodením lopty, s prihrávkami

5. Skoky do diaľky a výšky (napr. 50 % z maxima)



REAKČNÁ SCHOPNOSŤ

CHARAKTERISTIKA

 schopnosť rýchlo začať, ale aj zrealizovať 

krátkotrvajúcu pohybovú činnosť maximálnej intenzity 

na zadaný signál (zvukový - akustický, zrakový -

optický, dotykový - taktilný)

→ jednoduchá

Reakcia

→ zložitá- s výberom

Senzitívne obdobie: 8 – 11 rokov



 pozostáva zo senzorickej, rozhodovacej a motorickej 

zložky

Identifikácia podnetu

↓
Voľba správnej odpovede

↓
Vykonanie pohybu



Význam

▪ umožňuje športovcovi reagovať adekvátnou pohybovou 

činnosťou na vonkajší podnet, resp. na aktuálnu zmenu 

situácie

▪ geneticky podmienená – zlepšenie tréningom o 10 – 25 %

Rýchlosť reakcie ovplyvňujú:

 vek, pohlavie

 genetické predpoklady

 rozcvičenie

 získané skúsenosti

 únava (momentálny stav športovca)



Diagnostika- testovanie

Terénne testy

 chytanie padajúceho pravítka

▪ chytanie tenisových loptičiek

▪ beh na 3 m

▪ zastavenie sa kotúľajúcej sa lopty

Laboratórne testy 

 zariadenie FITRO Agility Check – agility test (komplexný 

test)

 zariadenie Fitro Reaction Check – tapping (posudzovanie 

jednoduchej a zložitej reakcie)



Príklady cvičení:

1. štarty na signál z rôznych polôh

2. rôzne cvičenia na dohodnutý signál (na signál výskok-

obrat...)

3. reakcia na zvukový podnet (hudbu, hlas...)

4. reakcia na dotykový podnet...

5. reakcia na vizuálny podnet....

6. pohybové hry



PRIESTOROVO- ORIENTAČNÁ 

SCHOPNOSŤ

CHARAKTERISTIKA

 schopnosť rýchlo a správne určiť svoje postavenie v 

priestore

↓

POCIT PRE PRIESTOR – presné hodnotenie priestorových 

vzťahov



 dôležitá všade tam, kde športovec musí vedieť rýchlo a 

správne určiť svoje postavenie v priestore

 významná v činnostiach, kde sa pohybuje nielen 

samotný športovec, ale aj okolie

 dôležitú úlohu zohráva aj trénovanosť vestibulárneho

analyzátora - orgánu rovnováhy v uchu, vestibulum.

 Senzitívne obdobie: 9 - 14 rokov



Význam

▪ športovec dokáže zareagovať a zmeniť postavenie v 

závislosti od postavenia spoluhráčov, protihráčov, lopty, či 

prekážky

▪ napr. gymnasta dokáže veľmi presne určiť svoju polohu 

tela, alebo častí tela pri náročných gymnastických,

cvičeniach a zostavách

▪ v úpoloch sa účastníci boja pohybujú v obmedzenom

priestore (ring, tatami), alebo sa potrebujú orientovať v

zložitých bojových situáciách v postoji, či na zemi.



Diagnostika- testovanie

Terénne testy

 beh k označeným medicinbalom

Laboratórne testy

 agility test (3 – 5 m)



Príklady cvičení:

1. rôzne pohybové hry

2. skákanie cez švihadlo vo dvojici

3. aeróbna gymnastika – pohyby s obratmi v priestore, so 

zmenami smeru....

4. rytmická gymnastika – cvičenia s náčiním

5. cvičenia na trampolíne



ROVNOVÁHOVÁ SCHOPNOSŤ

CHARAKTERISTIKA

 schopnosť zachovať rovnovážnu polohu tela, prípadne

ju obnoviť, ak dôjde k jej narušeniu

→ Statická (pociťovanie polohy- je vo

ROVNOVÁHA           všetkých motorických činnostiach)

→ Dynamická (zachovanie rovnováhy 

pri zmenách polôh alebo obnovenie 

po predchádzajúcom pohybe)



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 (kladina, korčule, lyže....)

▪ udržanie rovnováhy v bezoporovej fáze, napr. pri 

výskoku, v letových fázach (rôzne CT, v súbojoch), 

rovnako aj pri doskoku z bezoporových (letových) fáz



Diagnostika – testovanie

Terénne testy (statická rovnováha)

 Stoj jednonožne so zavretými očami

 Plameniak

▪ Postupovanie vzad v tandeme (Rombergov test)

▪ Základný test funkčného stavu vestibulárneho analyzátora

Laboratórne testy (statická aj dynamická rovnováha)

▪ Stabilografické vyšetrenie (FiTRO Sway Check)



Príklady cvičení:

1. cvičenia izometrického posilňovania posturálnych svalov 

(CORE)

2. cvičenia na rozvoj trénovanosti vestibulárneho analyzátora 

(kotúle, obraty, saltá...)

3. komplexne cvičenia na rozvoj rovnováhy - balansovanie

4. cvičenia, ktoré vytvárajú sťažené podmienky na

zachovanie rovnováhy (ÚPOLY)



RYTMICKÁ SCHOPNOSŤ

CHARAKTERISTIKA

 schopnosť realizovať v pohybovej činnosti vlastný 

(optimálny) vnútorný rytmus, resp. vykonať pohyby v 

súlade so zadaným vonkajším rytmom (hudby, pohybom).

 dôležité je udržať vlastný alebo disciplínou požadovaný 

rytmus aj bez vonkajších podnetov (akustický, vizuálny, 

taktilný)

 rytmus sa považuje za ,,pohybovo ekonomický princíp”

Senzitívne obdobie: 8 – 11 rokov



Význam

 vedomá zmena rytmu alebo tempa hry

▪ spájanie určitých herných činností: spracovanie lopty –

finta – prihrávka, alebo viac CT za sebou

 dôležitá je aj meniť rytmus (hry alebo tempa hry)

Na základe podnetov športovec prispôsobuje svoj pohyb  

tak, aby bol účelný a efektívny.



Diagnostika – testovanie

Terénne motorické testy

 beh medzi obručami

▪ preskakovanie švihadla

▪ nerytmické bubnovanie 

 bubnovanie rukami a nohami



Príklady cvičení:

1. prostriedky rytmickej gymnastiky,

tancov a aerobiku

2. hudobno – pohybové cvičenia

3. cvičenia s náčiním – napr. švihadlo, lopta

4. cvičenia vo dvojiciach a trojiciach
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