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Úvod 
 
 
 

Futbal patrí medzi najstaršie hry starého kontinentu zvaného Európa. Jeho 
počiatky vzniku spadajú do polovice 19. storočia a vznikol v Anglicku. Futbal má rôzne 
vekové kategórie, rôzne podoby na masovej, výkonnostnej, ale aj vrcholovej úrovni, 
hrajú ho muži, ženy, chlapci i dievčatá. Jeho popularita je všade obrovská a v budúcnosti 
sa predpokladá, že bude ešte väčšia. Z takejto masovosti sa dá povedať, že futbal ako hra 
bude stále vyrovnanejšia. Stúpajúci počet zaregistrovaných futbalistov vytvára čoraz 
väčšiu konkurenciu. Čím väčšia konkurencia tým väčšia snaha zvíťaziť. Čoraz ťažie je 
vyhrať nad papierovo ľahším súperom. Čo to spôsobuje? Prečo sa veľa družstiev tak 
výrazne zlepšuje? Prečo má hra akýchkoľvek družstiev vyrovnanejší priebeh ako 
v minulosti? Na tieto, ale i ďalšie otázky existuje viacero odpovedí. Družstvá sa 
v súčasnosti pripravujú na každý nový zápas, sústredenie, turnaj, či tréning. Tento celý 
systém vytvára tréningový proces, ktorý je výchovno – vzdelávací proces a ovplyvňuje 
vlastnými tréningovými prostriedkami výkonnosť hráčov. Ak chceme, aby sa hráči 
zlepšovali a vyrovnali sa tak konkurencii, musíme si tréningový proces systematicky 
plánovať a potom ho aj realizovať. Bez potrebnej kontroly sa však nezaobídeme. Zápasy 
nám overia síce výkonnosť družstva, ale ak chceme podrobne  a objektívne overiť stav 
jednotlivých hráčov, musíme siahnuť po podrobnejšej analýze hry družstva, ale aj po 
analýze výkonnosti jednotlivých hráčov. Ak si naplánujeme  a zrealizujeme, jednotlivé 
makrocykly, mezocykly, mikrocykly či tréningové jednotky, mali by sme celý tento náš 
ročný tréningový cyklus  analyzovať a vyhodnotiť tak, aby sme mohli naplánovať 
a realizovať ďalší.  

Analýza ročného tréningového cyklu a z toho vyplývajúca analýza týždenného  
tréningového mikrocyklu je vlastne každodenná práca trénera, ktorý chce, aby sa jeho 
družstvo zlepšovalo z roka na rok. Chcel by som svojimi skromnými skúsenosťami prispieť 
k analýze jedného tréningového mikrocyklu tak, ako prebieha každý týždeň na našej 
základnej škole a tým pomôcť im aj sebe priblížiť sa ku konkurencii vo futbale 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1. Teoretický rozbor 

1.1 Športová príprava vo futbale 

 
 

Športová príprava vo futbale je komplexný pojem a preto niet divu, že sa ním 
zaoberalo veľké množstvo autorov. 

Športová príprava je  vlastne príprava človeka na športovú činnosť (Starší, 1980 ).
  

Športový tréning alebo športová príprava vo futbale je dlhodobý pedagogický 
proces zameraný na zvyšovanie výkonnosti a formovanie osobnostných predpokladov 
teda špeciálnych vedomostí futbalistu. Realizuje sa v interakcii trénera a hráča podľa 
vytýčených cieľov a úloh v konkrétnom tréningovom programe. Cieľom športového 
tréningu je cieľavedome vplývať na možnosti, schopnosti, vlastnosti, zručnosti hráča a 
plniť výkonnostné, výchovné, vzdelávacie a zdravotné úlohy. Športový tréning obsahuje 
kondičnú, technickú, taktickú, teoretickú a psychickú  zložku. Progresívny prístup k 
športovému tréningu vychádza z poznatkov získaných analýzou požiadaviek hry a 
možností hráčov ( Korček – Kšiňan - Mráz, 1986 ). 

 

Didaktické zásady športového tréningu sú najvšeobecnejšie normatíva riadenia 
tréningového procesu, usmerňujú činnosť trénera a športovca v súlade s cieľmi výchovno 
– vzdelávacieho procesu. Dodržiavanie didaktických zásad utvára predpoklady na 
úspešný a kvalitný tréningový proces. Najdôležitejšie všeobecné didaktické zásady sú ( 
Matvějev, 1982 ): 

 
- zásada všestranného rozvoja osobnosti 
- zásada uvedomelosti a aktivity 
- zásada názornosti 
- zásada cieľavedomosti a sústavnosti 
- zásada primeranosti a individuálneho prístupu 
- zásada trvalosti 

 
 

Základom špecifických zásad športového tréningu je biologická adaptácia 
športovca na tréningové zaťaženie. Špecifické zásady tréningového procesu vychádzajú 
z objektívnych skutočností adaptácie. Obsahom týchto zásad sú odporúčania a pravidlá, 
akým spôsobom má prebiehať zaťaženie športovca, aby dosiahol čo najväčší efekt. 
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1.1.1   Športová príprava mládeže vo futbale 

 
 

Športová príprava mládeže vo futbale je systém prípravy mladších športovcov; 
osobitosti v organizácii tréningového procesu a súťaženia mladých futbalistov, ktoré 
vyplývajú z fyziologických, psychologických a sociálnych odlišností. Od telovýchovných 
pedagógov vyžaduje osobitý prístup, formy a metódy tréningovej a výchovnej práce. 
Najdôležitejšiu zložku predstavuje individualizácia tréningového zaťaženia, regenerácia síl 
a usporiadanie denného i týždenného režimu činností, tréningov, stretnutí a oddychu ( 
Korček – Kšiňan - Mráz, 1986 ). 

Telesná výchova a šport by mali byť súčasťou zdravého spôsobu života mládeže. 
Nielenže zvyšuje výkonnosť, prispieva k výchove aktivity, samostatnosti, ale aj 
prispôsobivosti a k vytváraniu mladého zdravého kolektívu. Tieto úlohy sa plnia vtedy, 
keď je didaktický proces dostatočne intenzívny a vyhovuje mentalite dnešnej mládeže. 
Z tohto hľadiska možno za najprogresívnejšiu formu telesnej výchovy považovať športovú 
prípravu mládeže. ( Kačáni, 2000 ).   

Športová príprava mladých chlapcov je samostatný proces s vlastnými cieľmi, 
ktoré nie sú podriadené hlavnému cieľu. Odráža sa to v programoch tréningového 
procesu, v ktorých sa vyskytuje značný podiel špeciálneho tréningu ( podľa Peráčka, 
2003/b ). 

 
Tréningový proces si vyžaduje z intenzívňovanie koordinačných schopností. Je 

potrebné rozšíriť poznatky rôznych diskusii, ktorých výsledkom je potreba všeobecnej 
prípravy až do pubertálneho veku cez rôzne športové odvetvia. Kým nebudú vytvorené 

podmienky na školách pre takúto prípravu  žiakov, musia sa integrovať do 
tréningového procesu klubov všeobecné a špeciálne koordinačné cvičenia rôznych 
športových odvetví. A potom môžeme formulovať nasledujúcu základnú vetu „ 
koordinačný tréning sa oplatí čím častejšie, tým lepšie“. ( Lottermann – Laudenklos - 
Friedrich, 2003 ) 
Skorá športová špecializácia súčasne zamedzuje rozvoju taktických vlastností. Fixovanie 
jednej hráčskej funkcie pôsobí neúčinne, pretože chýba taktická variabilita. Taktická 
variabilita je charakteristická všestrannou individuálnou a kolektívnou taktikou 
a riešením situácii pod tlakom času, priestoru, súpera a pod tlakom výsledku. 
Jednostranný tréning (tréning drilu dominuje nad hravými formami ) a príliš skoré 
taktické úlohy rozvíjajú u hráčov veľmi malú a ľahko čitateľnú variabilitu činností pre 
súpera. (Lottermann – Laudenklos - Friedrich, 2003 ). 
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1.2 Etapy športovej prípravy vo futbale 

 
Účinnosť športového tréningu je okrem iného podmienená jeho dlhodobosťou. 

V priebehu viacročnej športovej prípravy sa prejavuje jej spoločenská  aj športová 
funkcia, ale rieši sa aj jej koncepcia. To znamená okrem iného časové členenie po 
etapách i periodizáciu.      

Pre koncepciu dlhodobého tréningového procesu je  podľa Choutku -  Dovalila ( 
1987 ) rozhodujúce: 

- znalosť vplyvu dlhodobého systematického tréningu na telesný a psychický 
rozvoj jedinca aj na dynamiku rozvoja kolektívu, 

- znalosť zákonitostí rastu výkonnosti v športovom odvetví, resp. disciplíne  
 

Športová príprava vo futbale je teda dlhodobý proces, ktorý je rozdelený do etáp 
tak, aby sa zabezpečil postupný prechod mladých futbalistov od najmladšej až po 
najstaršiu vekovú kategóriu. Každá etapa sa vyznačuje rozdielnymi cieľmi a úlohami 
v jednotlivých zložkách športovej prípravy.  

 
V krajinách západnej Európy, ako je Nemecko, Taliansko, Francúzsko či Španielsko 

je rozdelenie etáp športovej prípravy takéto: 
 
- F juniori veková kategória do 8 rokov 
- E juniori veková kategória od 8 do 10 rokov 
- D juniori veková kategória od 10 do 12 rokov 
- C juniori veková kategória od 12 do 14 rokov 
- B juniori veková kategória od 14 do 16 rokov 
- A juniori veková kategória od 16 do 18 rokov 

 
V súčasnosti sa členenie vekových kategórii  podľa Peráčka ( 2002 ) čiastočne 

posunulo. 
  
 Etapa športovej predprípravy- 6-8-10 rokov 
 Etapa základnej športovej prípravy- 11-15 rokov 
 Etapa prehĺbenej športovej prípravy- 16-17 rokov 
 Etapa śpecializovanej športovej prípravy- 18-19 rokov 
 Etapa hráčskeho dotvárania-19-21 rokov 
 Etapa vrcholového futbalu-15.... 
 
Cieľom športového tréningu v jednotlivých etapách športovej prípravy mladých 

hráčov je vybudovať funkčný základ a pripraviť hráčov na určitej úrovni zvládnutia 
herných činnosti s tým, že maximálne výsledky dosiahne hráč vo veku plných 
biologických možností organizmu. 
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1.2.1 Charakteristika základnej etapy športovej prípravy vo futbale 

 
Etapa základnej športovej prípravy je základom budúcich výkonov. Zabezpečuje 

predovšetkým rovnomerný rozvoj organizmu a to najmä funkčnej úrovne, pohybových 
zručností, spoznať predpoklady športovca pre jednotlivé športové odvetvia a disciplíny. 
Je rozhodujúcou etapou detí a mládeže. Veľmi úzko súvisí s rannou špecializáciou.  

Etapa základnej športovej prípravy je druhá etapa dlhodobej športovej prípravy 
športovca. Celoročná príprava nerešpektuje zaužívanú periodizáciu, prevažne má 
charakter prípravného obdobia s postupným zvyšovaním objemu tréningovej práce. 
Nerozdeľuje sa na prípravné, hlavné a prechodné obdobie. Všestranná príprava len 
postupne nadobúda špeciálnejší charakter, pričom rešpektuje požiadavky športového 
odvetvia. Športová príprava sa v tomto období nezameriava na dosiahnutie vysokých 
športových výkonov, jej poslaním je vytvoriť predpoklady na dosiahnutie vytýčeného 
cieľa v optimálnom veku ( Kuchen, 1985 ). 

Podľa Kačániho ( 2000 ) sú hlavné úlohy etapy základnej športovej prípravy: 
- ďalší rozvoj všestrannej pohybovej pripravenosti s dôrazom na rozvoj 

koordinačných a rýchlostných schopností 
- upevňovanie a rozširovanie parametrov technickej stránky herných činností 

jednotlivca, základy individuálnej taktiky ( názorná metóda ) 
- osvojovanie si a rozširovanie špeciálnych taktických vedomostí, potrebných 

na účinkovanie v súťažných zápasov 
- zvládnutie základných pravidiel futbalu 
- systematické výchovné pôsobenie, formovanie osobnosti žiaka v špecifickom 

prostredí hráčskeho kolektívu, rozvoj schopnosti súťažiť 

 

1.2.2 Charakteristika vekového obdobia 13 – 15 ročných 
 

Podľa Korčeka ( 1973 ) je to obdobie prehĺbenej špecializovanej prípravy   (od 12 
– 15 rokov ). 

Úlohy pre toto obdobie sú obsiahnuté v nasledovnej charakteristike: Na základe 
všestrannej pohybovej vyspelosti a predošlej športovej prípravy zdokonaliť všetky  
stránky herného umenia. V oblasti pohybovej prípravy je dôležité rozširovať pohybovú 
základňu o nové pohybové prvky potrebné pri zvýšených nárokoch samotnej hry, ďalej 
pohybovú prípravu na efektívne účinkovanie v hre a kultúru pohybov vôbec. 

 
Podľa Bisanza ( 1986 ) je zameranie tréningu 12 – 14 ročných žiakov v pubertálnej 

fáze športového tréningu takéto: 
 
- súťažné formy učenia nových foriem pohybu 
- zlepšené podmienky na rozvoj sily, rýchlosti a výbušnosti 

 

Zameranie tréningu 
 

- veľa technického tréningu na stabilizáciu 

- prispôsobiť technické zručnosti zlepšeným silovým aj rýchlostným 
schopnostiam 
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- špecifický rýchlostný tréning s loptou aj bez 

- rozličné skoky na zlepšenie rýchlostnej sily, hry a behy na zlepšenie 
vytrvalostných schopností 

- gymnastické cviky na udržanie pohyblivosti     
 

Starší žiaci podľa Peráčka ( 2002 ) patria do etapy základnej športovej prípravy 
 
- obdobie puberty, dospievanie 
- enzymatická reakcia na 83 % maxima dospelých 
- aktivita oxidatívnych enzýmov sa zlepšuje o 30 % 
- rýchly rast končatín, vývoj svalstva 
- význam – výživa končatín 
- postupom puberty s dospievaním náhla hypertrofia svalstva a kontrakčnej 

sily 
- 13 – 14 – 15 – 16 prírastok sily 
- latentná doba pohybovej reakcie - dospelosť 
- zlepšovanie ohybnosti a kĺbovej pohyblivosti 
- nervovo-svalová koordinácia sa zlepšuje 
- maximálny rýchlostný vývoj je dosažiteľný do 15 rokov 
- obdobie nerovnomerného vývoja ( deti – dospelí ) 
- výrazné somatické a funkčné zmeny 
Mimoriadne citlivým obdobím vo vývoji mladého futbalistu je obdobie medzi 12 – 

15 rokom života. Okrem významných pubertálnych zmien dochádza aj k ďalším zmenám. 
Vplyvom rastu hráča sa mení: 

- kroková frekvencia 
- dĺžka nôh 
- dĺžka krokov – krátky kontakt so zemou – stráca sa stabilita 

1.3 Stavba športového tréningu mladých futbalistov 
 

Dôležité je si uvedomiť, že organizmus mladého chlapca nie je akási zmenšenina 
dospelého človeka a že jeho mentalita je kvantitatívne, ale aj kvalitatívne odlišná od 
seniora a preto dieťa alebo mladý chlapec nie je len menší, ale hlavne je iný ( Claparéde, 
1937 ) ( podľa Weinecka, 1987 ).   

Športový tréning ako špecifický výchovno – vzdelávací proces je tak isto 
podriadený všeobecným pedagogickým zákonitostiam. Preto je potrebné rešpektovať 
špecifické princípy športového tréningu, ktoré boli sformulované na základe výskumných 
sledovaní ( Havlíček, 1986 ) ( podľa Peráčka, 2003/b ). Tieto princípy ( podľa Peráčka, 
2003/b ) nachádzajú plné uplatnenie v tréningovom procese: 

 

1. perspektívna zameranosť na dosiahnutie vrcholného športového výkonu 
2. špecializácia a individualizácia 
3. jednota všeobecnej a špeciálnej prípravy 
4. nepretržitosť tréningového procesu 
5. postupnosť v dávkovaní tréningového zaťaženia s tendenciou dosiahnutia 

najvyššieho zaťaženia 
6. vlnovitosť, periodičnosť dynamiky tréningového zaťaženia 
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7. cykličnosť tréningového procesu   
 

Všetky uvedené tréningové princípy nachádzajú uplatnenie v športovom tréningu 
talentovanej mládeže. Vzhľadom na vekové osobitosti hráčov sa vyznačujú 
charakteristickým obsahom. 

1.3.1 Charakteristika tréningových jednotiek mladých futbalistov 

 
V tréningovej jednotke chlapcov v pubertálnom veku by nemali chýbať cvičenia na 

presnosť ( slalomové behy, tieňové a zrkadlové behy s loptou aj bez lopty, rytmické 
pohyby na hudbu ), alebo hry a variácie ( rôzne lopty a rôzna veľkosť ihriska ). Mali by sa 
využívať rôzne pestré tréningové prostriedky, aby  tréningová jednotka chlapcov v tomto 
problematickom veku neprestala baviť ( Origer, 2003 ). 

 

12 až 14 ročný 
 

rozcvičenie     hry – cvičenia   zápas 
15 – 20 minút   25 – 35 minút   15 – 20 minút 
 
 
 
Gymnastika   Malé hry    Taktické varianty 
Pohybové hry        v zápase 
Štafetové formy   
     Rýchlostná sila   - v obrane 
     Rýchlosť      
Cvičenia na         - v útoku 
pociťovanie a     
ovládanie lopty   Technický tréning   - Úlohy pre  
     Individuálny a     hráčske funkcie 
     skupinový taktický    
     tréning    - Kolektívna 
            taktika 
 

Schéma 1. Plán pre stavbu tréningovej jednotky 12 – 14 ročných chlapcov a dievčat ( podľa 
Bisanza, 1986 ). 
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2 Cieľ a úlohy  
 

2.1 Cieľ  

 
Cieľom je analýzou kvantitatívnych ukazovateľov ročného tréningového cyklu,  

vybraného týždenného tréningového cyklu a niektorých vyučovacích hodín športovej 
prípravy,  čiastočne prispieť k riešeniu poznatkov v tréningovom procese v etape základnej 
športovej prípravy. 
 

2.2 Úlohy  

 
Z uvedeného cieľa vyplývajú nasledovné úlohy: 
 

 Analýza kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov RTC 

 Zistiť proporcionalitu súčasti tréningového procesu 

 Analýza obsahového zamerania vybraného týždenného mikrocyklu a vybraných 
vyučovacích hodín športovej prípravy vo futbale 

 Formulovať odporúčania pre tréningovú prax a výchovno – vzdelávací proces  

3 Metodika  
 

3.1 Charakteristika sledovaného súboru 

 
 
 

Sledovaný súbor tvorili žiaci a žiačky 8 a 9 ročníka ZŠ Kalinčiakova, ktorí sa zúčastnili aj 
školských majstrovstiev Slovenska v Poprade ale aj v Nitre. Chlapci sú každoročne účastníkmi 
finálových stretnutí takmer každých školských podujatí vo futbale. Dievčatá sa v roku 2014 
prvý krát zúčastnili školských MS vo malom futbale v Nitre kde dokázali zvíťaziť. Žiaci a žiačky 
trénujú pod vedením mňa 4 – 5 vyučovacích hodín  do týždňa a ďalšie tréningové jednotky 
absolvujú vo svojich kluboch. Kvôli ochrane osobných údajov ponúkame nasledovné údaje. 
 
 
 

Priezvisko, meno Bydlisko rok nar. Škola 
Jakub Hirko Bratislava 2000 ZŠ 

Kalinčiakova 

Richard Nagy Bratislava 2000 ZŠ 
Kalinčiakova 

Tomáš Nagy Bratislava 2000 ZŠ 
Kalinčiakova 

Adam Sádovský Bratislava 2000 ZŠ 
Kalinčiakova 
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Zhen Peng Lou Bratislava 1999 ZŠ 
Kalinčiakova 

Dušan Lukáč  Bratislava 1999 ZŠ 
Kalinčiakova 

Denis Sako Bratislava 1999 ZŠ 
Kalinčiakova 

Lukáš Lošonský Bratislava 2000 ZŠ 
Kalinčiakova 

Davis Strelec Bratislava 2001 ZŠ 
Kalinčiakova 

Lukáš Tvaroh Bratislava 2001 ZŠ 
Kalinčiakova 

Patrik Markovič Bratislava 2001 ZŠ 
Kalinčiakova 

Samuel Baláž D. Lužná 2000 ZŠ 
Kalinčiakova 

Kristián Kravárik Bratislava 2001 ZŠ 
Kalinčiakova 

Jakub Crocker Bratislava 2001 ZŠ 
Kalinčiakova 

Erik Znášik Bratislava 1999 ZŠ 
Kalinčiakova 

Vanessa Balážova Bratislava 2000 ZŠ 
Kalinčiakova 

Alena Balážova Bratislava 2000 ZŠ 
Kalinčiakova 

Lea Belošicova Bratislava 2000 ZŠ 
Kalinčiakova 

Karolína Srnkova Bratislava 2001 ZŠ 
Kalinčiakova 

Natália Podhorská Bratislava 2000 ZŠ 
Kalinčiakova 

 
 

3.2 Metódy získavania výskumných údajov 

 
Experiment je základná metóda poznávania založená na tom, že v experimente máme 

možnosť cieľavedome a systematicky meniť podnety, merať alebo pozorovať strany, resp. 
výkony v čase.  
     Táto definícia experimentu vychádza z paradigmy vedy ako celku, zapísanej ako 
systém . V experimente má poznávajúci subjekt (jedinec, team) možnosť meniť podnety či už 
v umelých alebo prirodzených podmienkach, na rozdiel od pozorovania, kde zmeny 
podnetov nie sú možné. Na experiment kladieme aj požiadavku opakovateľnosti. 

Experimentálnym činiteľom boli jednotlivé tréningové prostriedky na nácvik 
a zdokonaľovanie jednotlivých herných činností a na rozvoj jednotlivých pohybových 
schopností.   
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3.3 Organizácia výskumu 

 
 
Chlapci trénovali počas roka v telocvični a na ihrisku základnej školy Kalinčiakova 12. 

Experiment trval od 2.9.2013 – 22.6.2014. 
Jesenná časť začala 1.9. 2013 a trvala do 20.12.2013. Jarná časť začala 7.1. 2014 

a trvala do 22.6.20014 
Súbor tvorilo 15 chlapcov a 5 dievčat, ktorý riadne trénovali a absolvovali takmer 

všetci tréningový a vyučovací proces na 90 %. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Výsledky   

4.1 Analýza kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov RTC  

 
Kvantitatívne a kvalitatívne tréningové ukazovatele nám hovoria o registrácii 

tréningových podnetov športovca, či celého družstva. Tréningové ukazovatele, ktorými 
registrujeme tréningový proces v číslach, by mali byť čo najpresnejšie vyjadrené, aby z týchto 
mohli tréneri vychádzať, analyzovať či diagnostikovať.   

Vytvoriť model športovej prípravy vo futbale, tak, aby vyhovoval všetkým 
individualitám je veľmi náročná úloha. Každý jeden žiak má odlišné pohybové  predpoklady 
Pre podanie výkonu v hre. Tréningový proces mladých futbalistov by mal byť pestrý 
s využitím pokiaľ možno čo najväčšieho počtu tréningových prostriedkov, foriem a metód. Po 
celý rok sme sa snažili pripraviť chlapcov po technickej, kondičnej, taktickej, psychologickej 
a teoretickej stránke, pre podanie maximálnych športových výkonov vo vyšších kategóriách. 
Vzhľadom k veľkému počtu tréningových jednotiek v rámci športovej prípravy, sme sa 
rozhodli venovať určitý čas všeobecnej príprave a to plávaniu 1 x do týždňa. Tento rámcový 
ročný tréningový mikrocyklus slúži ako príklad a zahŕňa vyučovacie hodiny športovej 
prípravy, telesnej výchovy ale aj tréningové jednotky v klube počas voľných dní v škole a cez 
školské prázdniny. Je závislý od vytvorenia podmienok pre tréningový a vyučovací proces 
a slúži ako príklad ročného tréningového plánu.   
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VTÚ 4+6+11 ŠTÚ 

Obdobie, deň KD 

1 

DZ 

2 

TJ  

3 

TH    4 

10+12+28 

Po Z     5     ČZ 

     6 

RS    

7 

NP 

 8 

HZ               

9 

KC 

10 

Rz 

11 

Rt  

12 PZ,TZ MZ 

P.O. 

  I. 

p: 16.7.-10.8. 
26 21 14 1120 9 0 390 210 540 1690 140 180 280 

S:16.7.-10.8. 
26 23 19 1480 10 0 480 240 460 2140 150 180 360 

H.O 

  I. 

p:11.8.-28.10. 
76 59 61 4880 5 13 1080 760 1100 6500 610 540 1220 

S:11.8.-28.10. 
78 60 53 3835 6 13 1140 800 850 5545 570 570 940 

Pr.O 

   I.     

p: 29.10.31.12 
49 34 41 3280 13 0 355 500 500 3845 410 210 820 

S:29.10.31.12. 
50 32 31 1820 15 0 440 850 380 2510 320 250 425 

Je
se

ň
 

p: 16.7.-31.12. 
151 114 116 9280 

 
1825 1470 2140 12035 1160 930 2320 

S:16.7..-

31.12.2013 

 27 PZ 1045  

13 MZ 780 

TZ  

154 115 103 7135 
 

2060 1890 1690 10195 1040 1000 1725 

P.O. 

  II. 

p:7.1-17.3  78 58 55 4400 31 0 1155 760 1100 6115 550 560 1100 

S:7.1 -20.3 80 58 56 4410 26 0 880 940 890 5745 560 410 1120 

H.O 

  II. 

p:17.3-14.6 91 73 66 5280 17 13 1450 810 1200 7460 660 730 1320 

S:20.3-11.6 84 57 43 3400 12 13 1065 1560 1110 4930 430 545 860 

Pr.O 

   II.     

p:15.6-23.6 7 6 3 240 7 0 140 60 100 440 30 60 60 

S:12.6-22.6 11 1 0 0 1 0 60 10 50 90 0 30 0 

Ja
r 

p:17.3-23.6 173 137 124 9920  2745 1630 2400 14015 1240 1350 2480 

S:7.1 – 

22.6.2014 

 55   PZ 1965  

 13  MZ 780 

TZ  

175 116 99 7810  2005 2310 2050 10800 990 985 1980 

R
   

O
   

Č
   

N
   

Í  
 K

 

p:16.7 
2013-
23.6.2014 

324 251 240 19200  4570 3100 4540 26050 2400 2280 4800 

S:16.7 
2013 – 
22.6.2014 

 46  PZ 3010  

26 MZ 1560 

TZ  
329 231 202 14945  4065 4210 3740 20995 2030 1985 3705 
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ŠPECIÁLNE  TRÉNINGOVÉ  UKAZOVATELE 

KONDIČNÝ  TRÉNING HERNÝ  TRÉNING HERNÝ  NÁCVIK 



28

p
lá

n
, 

sk
u

to
č.

 R  

13 

V   

14 

S   

15 

O   

16 



17 

PC 

18 

HC 

19 

PH 

20 

VH 

21 



22 

HČJ 

23 

 HK  

24 

HS   

25 

ŠS 

26 

  

27 

p 
60 10 55 45 170 80 20 200 60 360 50 55 15 50 170 700 

s 
95 18 44 43 200 40 80 290 85 495 85 65 0 30 180 875 

p 
210 80 155 195 640 250 85 880 120 1335 460 350 105 160 1075 3050 

s 
170 140 150 95 555 135 165 740 120 1160 360 125 95 155 735 2450 

p 
150 50 160 180 540 205 60 630 20 915 300 210 20 65 595 2050 

s 
50 20 75 30 175 65 65 475 0 605 90 80 30 65 265 1045 

p 

420 140 370 420 1350 535 165 1710 200 2610 810 615 140 275 1840 5800 

s 

315 178 269 168 930 240 310 1505 205 2260 535 270 125 250 1180 4370 

p 250 80 185 175 690 225 105 685 120 1135 400 360 80 85 925 2750 

s 220 50 190 160 620 230 110 750 110 1200 390 340 50 130 910 2730 

p 230 90 165 205 690 265 120 980 220 1585 560 265 65 135 1025 3300 

s 130 20 110 110 370 120 110 790 100 1120 360 150 20 90 620 2110 

p 10 5 10 10 35 15 10 40 0 65 10 20 10 0 50 150 

s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p 490 175 360 390 1415 505 235 1705 340 2785 970 645 145 240 2000 6200 

s 

350 70 300 270 990 350 220 1540 210 2320 750 490 70 220 1530 4840 

p 910 315 730 810 2765 1040 400 3415 540 5395 1780 1260 285 515 3840 12000 

S 

665 248 569 438 1920 590 530 3045 415 4580 1285 760 195 470 2710 9210 
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4.2 Proporcionalita súčasti tréningového a vyučovacieho procesu 

 
 

Myslíme si že pri plánovaní a stavbe RTC u mladých chlapcov a dievčat musíme 
prihliadať na neustálu prípravu mladého organizmu na podanie herného výkonu 
v budúcnosti. V mládežníckych kategóriách existuje vlastne iba prípravné obdobie počas 
celého roka, ktoré prihliada na individuálne osobitosti chlapcov, senzitívne obdobia 
v jednotlivých kategóriách a pestrosť využitia jednotlivých tréningových prostriedkov v rámci 
tréningových jednotiek a mikrocyklov.   
 
Proporcionalita jednotlivých súčastí TP ( KT, HT, HN ) 
 
 
Jeseň 2013 ( Plán ) 
 

 
 
 
 
 Na jeseň v roku 2013 sme si naplánovali súčasti TP nasledovne:  
KT 23 %, HT 45 %, HN 32 %  
 
 

Pri pláne sme vychádzali z doterajších skúseností z predchádzajúcich období a naše 
skúsenosti sme porovnali s inými trénermi, ktorí túto kategóriu trénovali pred nami. 
Predpokladali sme, že s ihriskami v lete nebudú ťažkosti a na sústredení sme chceli využiť 
celé ihrisko na kvalitnú hernú prípravu 
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Jeseň 2013 ( skutočnosť ) 
 

 
 
 
 
 

V skutočnosti sa nám podarilo splniť všetky najpodstatnejšie ukazovatele, avšak 
s priebehom jesennej časti sme príliš spokojní nemohli byť, pretože sa nám nepodarilo 
odstrániť niektoré nedostatky v základných HČJ a HK jednotlivcov. 

V hernom nácviku sme sa venovali hlavne nácviku HČJ a HK. Podarilo sa nám 
stabilizovať jednoduchšie formy PC, čo bolo vidieť aj v testovaní, avšak najväčšie rezervy sme 
videli v rýchlosti prevedenia jednotlivých cvičení a v automatizácii. 

V hernom tréningu sme požili rôzne formy PH, reťazce HČJ a HC na zdokonaľovanie 
jednotlivých HČJ a HK 

V kondičnom tréningu sme použili rôzne formy pohybových hier na rozvoj sily, 
rýchlosti a vytrvalosti. Nešpecifické formy tréningu sme použili na TV a  ŠP hlavne na rozvoj 
sily, rýchlosti a koordinácie. Každý týždeň sme mali plávanie v rámci ŠP, kde sme sa venovali 
základným plaveckým štýlom a viac – krát sme využili plávanie ako formu regeneračného 
tréningu po zápasoch.  
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Jar 2014 ( Plán ) 
 

 
 
 

Pri pláne na jar 2014 sme vychádzali zo skutočnosti, čo by sme chceli chlapcov a 
dievčatá ešte naučiť, čo zdokonaliť a kde máme najväčšie rezervy. Opäť sme si naplánovali 
podobný obsah ako na jeseň 2013 a predpokladali sme, že vplyvom striedania tréningových 
prostriedkov, hlavne nových prípravných a pohybových hier, prípravných a herných cvičení 
sa nám podarí dosiahnuť žiadaný efekt. 
 
 
Jar 2014 ( Skutočnosť ) 
 

 
 



18 
 

 
 

 
Skutočnosť jednotlivých súčastí sa nám podarilo splniť takmer do bodky, ale iba 

percentuálne, pretože sme museli korigovať plán s počtom naplánovaných TJ a niektoré 
z nich sme využili na teoretickú prípravu. Sledovali sme video z našich zápasov a opravovali 
chyby pri zastavovaní podstatných častí zostrihaného záznamu. Domnievame sa, že 
naplánovaný počet tréningových hodín ( uvádzame v prílohách ) bol príliš veľký a z toho 
dôvodu sme korigovali počet TJ.   
 
 
RTC 2013 – 2014 ( Plán ) 
 

 
 
 
RTC 2013 – 2014 ( Skutočnosť ) 
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Príklad týždenného mikrocyklu U – 15  
 
 

Deň I. fáza O, I, Z II. fáza O, I, Z 

PO 

 ŠP                                          ZŠ Kalinčiakova 

Teória – video Vyhodnotenie zápasu 
Kompenzačné a stabilizačné cvičenia + 
hry 
HN                                                     7.30 

80´ 
60% 

5 
 
 

TJ                                                  St. Bajkálska 

Pohybové hry, štafety 
N a Z HČJ, HK – 2 – 1, 3 - 2 
 
HN +HT                                                    15.00 

80´ 
70% 

6 

UT 
 

TJ ŠP                                    ZŠ Kalinčiakova 

Rc – pociťovanie s loptou 
N HČJ a HK ( techn. stránka – 
odstraňovanie nedostatkov ) 

HN                                                     9.00 

80´ 
50% 

5 

TJ                                           St. Bajkálska 
R. KOO, R, S, V 
Z hry 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3, 4 - 4 
 
KT, HT                                                     15.00 

80´ 
80% 

8 
 
 

ST 
 

 TV                                      ZŠ Kalinčiakova 

Gymnastika ( akrobacia ) 
Stabilizačné cvičenia + hry 
                                    
                                                    
                                                          8.15 

45´   
  
                     VOĽNO al. PZ  

  
  
 

 
 

ŠT 
 

 TV                                       ZŠ Kalinčiakova 
Gymnastika ( švihadlo, stabilizačné cvič.) 
Úpolové cvičenia 
                                                                10.00 

45´ 

 TJ                                                St. Bajkálska 

RE – HČJ   
N a Z HK, VH  9 – 9  
( plávanie )   
HT                                                            15.00 

80´ 
90% 

9 

PI 
 

VOĽNO 

  TJ                                                St. Bajkálska 

R – KOO a R  
HN a Z HČJ a HSN ŠSI 
HN                                                            15.00 

80´ 
50% 
4-5 

SO 
 

  
 
                            VOĽNO 
 
 

 
 

VOĽNO  

 

NE 
 

MZ 

 
70´ 

100% 
10 
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4.3 Analýza vybraných vyučovacích hodín športovej prípravy vo futbale 
 
 
 
ŠP VH - trvanie 80´  
Hlavný ceľ: Nácvik a zdokonaľovanie techniky herných činností vedenie lopty, prihrávanie a 
pociťovanie + zdokonaľovanie útočnej hernej kombinácie nabiehanie do tandemu 
 
Úvodná časť VH:  5´ 

- Oboznámenie žiakov s priebehom a obsahom vyučovacej hodiny + rozbehanie   
 
Prípravná časť VH: 30´ 

- PH 7:3 moderné bago alebo nedaj loptu strednému  
- Nácvik vedenia lopty 

 
 

                   
 

                  
 
 
- vzdialenosti kužeľov 5 m, akcent na vedenie lopty vonkajším priehlavkom s veľkým 

počtom dotykov a rýchlu dynamickú zmenu smeru pohybu (pri stredných kužeľoch) – 
zaseknutie vonkajšou a vnútornou stranou nohy, zaseknutie pätou, obrat 
zašliapnutím lopty, obrat prekročením lopty smerom dnu, obrat rolovaním, 
prekročením von (rôzne kombinácie predchádzajúcich). Všetko P a Ľ nohou! 

- koordinačný rebrík – 2.skupina žonglovanie  -výmena 
- pociťovanie lopty na mieste – našľapávanie na loptu špičkou, podrážkou, rolovanie 

a rôzne kombinácie – P a Ľ noha 
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Hlavná časť VH: 
Prípravná hra 1:   20´ 

 
 

- 3:3 na veľkosť dvoch pokutových území, 4 malé bránky. Akcia začína Útočnou hernou 
kombináciou  nabiehaním do tandemu! Ten hráč, ktorý vystrelil na jednu z bránok, sa 
musí dotknúť stredného kužeľa a družstvo bráni. Keď po strele nepadne gól, tréner 
prihráva najlepšie postavenému hráčovi z ktoréhokoľvek mužstva.  
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Prípravné cvičenie pre prípad zopakovanie hernej kombinácie  :  20´ 

 
 

- v dvoch prípadoch prebieha ÚHK zabiehaním, hráč 6 zakončuje a ide na miesto 8. 
vývoj zložitosti: pri pýtaní lopty protipohyb dopredu- dozadu a do strán. 

 
Záverečná časť VH  5´ – výklus strečing a kompenzačné cvičenia + vyhodnotenie 
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ŠP VH U15   90 ´  
Hlavný cieľ: Nácvik a zdokonaľovanie spracovania a prihrávania lopty + nabehnutie 
a postavenie sa pre prihrávku ( výber miesta ) 
Úvodná časť VH: 5´ 

- oboznámenie žiakov s priebehom a obsahom vyučovacej hodiny + rozbehanie 
   

- každý hráč s loptou na postrannej čiare vedľa seba, vedenie lopty s dynamickou 
zmenou smeru pohybu na čiare oproti (10-12m) zaseknutím rôznymi spôsobmi (lopty 
veľkosť č.1). Na základnej čiare koniec, všetci idú naraz. 

- PH 5:5 na malé bránky s malou loptou 20x15m ( 2 tréneri s tými, čo majú loptu- 7:5) 
Hlavná časť VH: 60´ 

Prípravné cvičenie1:  15´ 

 
 
- po krátkom vedení lopty nasleduje prihrávka na nabiehajúceho hráča, ten dáva 

prihrávku z prvej (alebo po prebratí vždy do smeru prihrávky). Hráči sa točia vždy 
tam, kde prihrali. Striedanie strán, kde sa prihráva P-Ľ. Akcent PC je vypýtaní si 
prihrávky pohybom dozadu dopredu (odpútaní sa od protihráča klamlivým pohybom) 
a hlasom. 

 
       Prípravné cvičenie 2:  15´ 
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- podobné cvičenie ako PC 1, za kužeľom je vždy dvojica hráčov. Prvý z dvojice pýta 
loptu tentokrát pohybom do strán a hlasom, loptu neprihráva smerom k ďalšiemu 
kužeľu ako v PC 1, ale na druhého hráča stojaceho za nim, ktorý si vypýta prihrávku 
pohybom vpred a hlasom. Hráči si menia pozície v smere prihrávok. Opäť sa menia 
strany prihrávok.  

 
Prípravná hra 1:  15´  

- 3:3 + 1 žolík – títo hráči v priestore 20x20m, na každej strane štvorca jeden narážajúci 
hráč, tak aby boli spoluhráči vždy oproti sebe ( môžu prihrávať len z prvej). 1  spôsob 
hráči v strede na max 3 dotyky, 2. spôsob zaťaženia max. 2 dotyky, 3. spôsob max.1 
dotyk! 

 
Prípravná hra 2:   15´ 

- 6:6 + brankári na veľké bránky, 20x15m 
Záverečná časť VH  5´ :Výklus strečing a kompenzačné cvičenia + vyhodnotenie 

 

ŠP VH U 15 80´ 
Hlavný cieľ : Nácvik a zdokonaľovanie držania lopty ( prihrávanie a spracovanie lopty )  
 
Úvodná časť VH:  5´         
Oboznámenie žiakov s priebehom a obsahom vyučovacej hodiny i krátke rozbehanie s loptou 
2 kola 
Prípravná časť VH:  10´ 
Prípravná hra ( moderné bago ) 5:5 + žolík s tými, čo majú loptu ( veľkosť 20 x 40 m) – 
brankári majú rozcvičenie samostatne 
Hlavná časť VH     60´ : 
PH 1 -  8:3 + brankári, Interval zaťaženia: 35´ 

- 3 brániaci hráči sa snažia robiť tlak na orientovaný na loptu (vždy v trojuholníku), po 
zisku lopty okamžite zakončujú 

- obaja brankári hrajú s 8 útočiacimi hráčmi nohou, chytajú strely len po zisku lopty 
brániacich hráčov 

- veľmi dlhý IZ pre brániacich hráčov 
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- útočiaci hráči – postavenie ako na obrázku – 4 v ihrisku, 4 za postrannými čiarami ako 
nahrávajúci hráči 

 
 
Prípravná hra 2 – 5:5 + žolík, 25x20 m, veľké bránky, brankári, Interval zaťaženia:25´ 
Záverečná časť VH   5´ : výklus, strečing, kompenzačné cvičenia + vyhodnotenie 
 
 

ŠP VH U15  80´   
Hlavný cieľ: Nácvik a zdokonaľovanie hry 1 – 1, obranná a útočná fáza hry, odoberanie lopty 
a obchádzanie súpera 

 

Úvodná časť VH: 5´ 
Oboznámenie žiakov s priebehom a obsahom vyučovacej hodiny 
Prípravná časť VH: 25´ 

- rozbehanie bez lopty 5´ 
- koordinačný rebrík 15´ 
- rôzne formy žonglovania ( iba pravá noha, iba ľavá, striedavo, 2 x pravá a 2 x ľavá, 

pravá, ľavá a hlava... 5´ 
Hlavná časť VH: 40´ 

- TECHNICKÝ TRÉNING  a PH 1:1 
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- hra prebiehala na veľkom priestore, na úrovni kužeľa hráč, ktorý viedol loptu ju 
prenechal zašliapnutím, otáčal sa čelom k druhému hráčovi, ktorý si loptu prebral do 
rýchlosti a snažil sa o obchádzanie súpera s prevedením lopty cez jednu z bránok. 

- Prípravná hra 1 – 1 na body – súťaž... 
 

Záverečná časť VH:  10´: výklus strečing + vyhodnotenie vyučovacej hodiny 
 

4.4 Odporúčania pre tréningovú prax a výchovno – vzdelávací proces 
 

Pri realizovaní a uskutočnení ročných plánov treba vychádzať z predošlého ročného 
plánu a treba prihliadať na podmienky, ale aj na káder družstva, ktorý sa v mládežníckych 
družstvách stále mení po roku. Tréner nemá možnosť pripravovať a už vôbec nie realizovať 
perspektívny 2 až 4 ročný plán, pretože málokedy vie dopredu koho a aké družstvo bude 
trénovať. Mládežnícka koncepcia v jednotlivých kluboch je preto potrebná a spolupráca 
jednotlivých trénerov vyžadujúca. Mládežnícky tréneri sú často donútení improvizovať 
a prispôsobiť sa tak daným podmienkam, ktoré tréningový proces ponúka.  

Pre mladých futbalistov je dôležité naplánovať tréningový proces, kde postupne 
zvyšujeme zaťaženie, meníme prostriedky, formy a metódy a vplývame na rozvoj ich 
osobnosti v jednotlivých kategóriách. Výkonnosť chlapcov v jednotlivých etapách športovej 
prípravy podmieňujeme zvládnutím istého množstva parametrov herných činností, aby sme 
ich potom mohli bez problémov integrovať do celku.  

Myslíme si že na tejto výkonnostnej úrovni a v kategórii 14 – 15 ročných chlapcov je 
počet tréningových jednotiek dostačujúci. Chlapci majú 6 tréningov do týždňa a hrajú 1 – 2 
zápasy. V rámci športovej prípravy minimálne 2 vyučovacie hodiny za týždeň, ktorých obsah 
sme sa Vám snažili priblížiť. Pri takomto počte tréningových jednotiek je povinnosťou trénera 
pripraviť ročný plán tak, aby ich použite tréningové prostriedky bavili a aby mali pre nich 
význam z hľadiska senzitívnych období.   

Veľa ľudí sa prikláňa k názoru, že výsledky u mladých chlapcov nie sú dôležité. Ja si 
myslím, že je dôležité, akým spôsobom sú tieto výsledky dosiahnuté. 
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Mládežnícky tréneri musia byť v prvom rade tréneri ale niekedy aj otcovia, 
motivátori, psychológovia. 

Na svete neexistuje univerzálny plán, ako trénovať mladých chlapcov, ktorý by platil 
pre všetky družstvá. Tréner musí vychádzať z cieľov, ktoré si stanovil, z analýzy hry svojho 
družstva, z individuálnych osobitostí svojich hráčov, z podmienok, ale aj z predchádzajúceho 
ročníka. V rámci predmetu športovej prípravy vo futbale na školách zo športovým zameraním 
sa dá pracovať systematicky na odstraňovaní nedostatkov v technicko - taktickej, kondičnej, 
ale aj teoretickej príprave. Tréner ale aj učiteľ musí pracovať s rôznymi individualitami 
a podľa toho si pripraviť a stanoviť cieľ. Jeho úlohou je v prvom rade, aby sa pokúsil zostaviť 
proces tak, aby to chlapcov, či dievčatá bavilo a zaujímalo. Treba sa držať zásady, že všetkého 
veľa škodí a učiť a trénovať treba hraním. Bez toho to nepôjde. 

4.5 Diskusia 

 
Pri plánovaní kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov som sa opieral o predošlé 

skúsenosti, z predchádzajúceho ročného plánu, z porovnania jednotlivých plánov z inými 
družstvami a o rozhovory z predchádzajúcimi trénermi tejto kategórie. Snažil som sa 
zabezpečiť chlapcom dostatočné množstvo zápasov, turnajov a v neposlednom rade 
tréningových jednotiek, tak aby to bolo pre nich zaujímavé, pestré, rôznorodé a hlavne, aby 
to malo pre nich význam. 

Z hľadiska počtu tréningových hodín a hodín zaťaženia sa nám nepodarilo naplniť 
plánované hodnoty z viacerých dôvodov. Podmienky, ktoré sme mali vytvorené neboli úplne 
ideálne, preto sme korigovali plán viac – krát. Počet tréningových hodín sme operatívne 
korigovali z dôvodu nadmerného zaťaženia chlapcov a dievčat. Korigovali sme aj počet 
tréningových jednotiek a niektoré hodiny športovej prípravy sme zmenili na regeneračné. 

Našim zámerom bolo porovnať a analyzovať naše hodnoty s hodnotami iných 
družstiev resp. klubov, alebo škôl avšak nedostali sme sa ku informáciám, ktoré sme 
potrebovali. 

Z hľadiska súčastí TP sme vychádzali z dostupných informácii, z našej mládežníckej 
koncepcie a z predchádzajúcich plánov tejto kategórie. Najviac času sme venovali hernému 
tréningu 45 % ( plán ) 50 % ( skutočnosť ) a pritom sme sa držali hesla Deti treba učiť hrať 
hraním. Chlapci v tomto veku sa dokážu veľmi rýchlo naučiť nové herné činnosti napr. ( 
obchádzanie súpera krátka kľučka, sťahovačka, zasekávačka...) a preto sme prešli plynule 
z herného nácviku na herný tréning a prevažovali reťazce HČJ a zdokonaľovali sme si nové 
formy cvičení aj v hre.  

Z celkového počtu tréningových hodín sme sa venovali hernému nácviku 
percentuálne vyjadrené 32 % ( plán ) 29 % ( skutočnosť ). Herný nácvik ako súčasť TP sme 
venovali stabilizácii a automatizácii jednoduchších herných činností a myslím, že sa nám 
podarilo odstrániť viaceré nedostatky v technickej zložke športovej prípravy. Chlapci 
a dievčatá sa učili medzi sebou a tak isto navzájom. Viac – krát sme mali prípad 
koedukovanej športovej prípravy aj v minulosti. 

Najmenej času sme strávili behaním bez lopty teda nešpecifickým činnostiam.  
Kondičný tréning plán 23 % a v skutočnosti 21 %. Myslím, že najlepšie možnosti rozvoja 
pohybových schopností sa ukazujú na TV. Avšak naša škola má vytvorené dobré podmienky 
napr. na gymnastiku, plávanie, lyžovanie a preto sme rozvíjali pohybové schopnosti najmä 
inými športovými aktivitami ako je futbal 
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Tréningový mikrocyklus, ktorý sme vypracovali je všeobecný a nikdy by sa nemal 
u mládeži plánovať s tými istými prostriedkami. Dokonca aj rozcvičenie použité dva – krát za 
sebou demotivuje polovicu chlapcov a dievčat. Zo skúsenosti vieme, že chlapci najradšej 
hrajú a preto sme sa snažili všetky formy cvičení vždy aplikovať do hry a alebo do útočných 
vĺn, kde bolo treba vždy riešiť hernú situáciu 1 – 1, 2 – 1, alebo 3 – 2, 3 – 1 so zakončením. 
Snažili sme sa zložitejšie cvičenia zjednodušiť aspoň po psychickej stránke a vytvárať také 
metodicko – organizačné cvičenia, ktoré majú súvislosť so zápasom.  

    

5 Záver   
 

V tejto kapitole by som sa chcel venovať možnostiam zlepšenia, skvalitnenia 
tréningového a výchovno - vzdelávacieho procesu vplyvom správneho zaznamenania, či 
registrácie tréningových podnetov. Myslím si, že by sme mali väčšiu pozornosť venovať 
tréningovým plánom, ich registrácii, porovnávaniu medzi jednotlivými trénermi, klubmi, 
školami či reprezentáciami. Zároveň venovať viac času pri diskusiách o možnej regulácii, či 
operatívnych riešeniach jednotlivých plánoch tréningových mikrocyklov a tréningových 
jednotiek. Myslím si že by sa postupom času mohla vytvoriť internetová stránka, kde by 
všetci tréneri posielali plány mikrocyklov, tréningových a vyučovacích hodín, či testy a mali 
by tak možnosť porovnávať jednotlivé plány navzájom. Myslím si že by sa mal vytvoriť 
program na registráciu tréningových podnetov nielen na celé družstvo, ale na jednotlivcov 
a porovnať to hneď z dynamikou zmien vybraných ukazovateľov a pristúpiť hneď ku korekcii 
tréningového zaťaženia, keď je to potrebné. Každý klub či škola by mal mať svoju koncepciu, 
ktorá by mala zabezpečovať mladým chlapcom rásť výkonnostne ale aj osobnostne. Je treba 
vytvoriť  možnosť prechodu mladých chlapcov a dievčat do seniorských družstiev 
a zabezpečiť tým motiváciu domácich mladých odchovancov.  

Myslím si že na tejto úrovni vedenia tréningového a vyučovacieho procesu a pri 
takom veľkom počte tréningových jednotiek a hodín športovej prípravy je potrebné, aby sa 
na tréningovom procese jedného družstva zúčastňovali viacerí tréneri. Snáď by sa tak 
zefektívnil tréningový proces a skvalitnila by sa hlavne športová príprava vo forme 
individuálnych, či skupinových tréningových jednotiek. Veľmi ťažké je odstraňovať technické 
nedostatky 15 chlapcov naraz, bez možnosti individuálneho prístupu na  tréningu.      
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