
Plán vyučovania Športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej pre 5. - 9. ročník ( ISCED 2 )  
 
 
 

Tematický 
celok 

 

Kompetencia 
 

Výkonový štandard 
 

Obsahový štandard 
 

Zručnosti a schopnosti 
 

Metódy 

Testovanie 

 
Vstupné testy 
Výstupné testy 

 
(počet hodín: 

2 ) 

Kontrolovať a 
hodnotiť špeciálnu 
pohybovú výkonnosť 
a telesný rozvoj 

Hodnotenie: 
A = minimálny základný štandard 
(50% - 65%) 
B =  štandard ( 66% - 80% ) 
C = nadpriemerný štandard  (81% - 
100% ) 
/ podľa percentuálneho výsledku 
v porovnaní s najlepším jedincom / 

Testová batéria: 
1. 40 m vpred so zmen. smeru 
2. 40 m vzad so zmen. smeru 
3. test illinois vpred 
4. test illinois  vpred s pukom 
5. zmeny smeru vpred vzad 
(štvorec na kruhu ) 

Testovanie špeciálnej pohybovej výkonnosti slúži aj na 
posúdenie jej aktuálneho stavu a porovnanie s výsledným stavom 
na konci školského roku. 

Ukážky a výklad - 
vyžadovať dodržiavanie 
predpísaných testov. 

 
Korčuľovanie 

 
(september – 

marec ) 
 

(počet hodín: 
30 ) 

Žiak vie využívať 
základné 
korčuliarsku 
lokomóciu pri 
udržiavaní 
a zvyšovaní svojej 
telesnej zdatnosti 
a uplatňuje získané 
vedomosti, zručnosti 
a návyky 
v každodennom 
živote. 

1. vedieť sa orientovať v základnej 
korčuliarskej technike, 
charakterizovať            a prakticky 
demonštrovať  jednotlivé typy 
2.     poznať     význam     a vplyv 
základných prostriedkov kondičnej 
prípravy na zdravý rozvoj 
organizmu    a využívať    ich    vo 
svojej spontánnej pohyb. aktivite 
3.   poznať   význam   rozcvičenia 
a vedieť  sa  aktívne  zapojiť  do 
jeho vedenia 

1.  základná terminológia 

a systematika korčuľovania 
 
2. korčuliarska technika 

 
3.  bezpečnosť a úrazová 

zábrana 
 
4. zásady hygieny 

a výhody  korčuľovania pri 
problémoch pohybového 
aparátu 

1. zdokonaľovanie techniky pohybových činností 
(dlhý sklz, jazda vzad, prekladanie vpred a vzad,   jazda 
v oblúku, zastavenie, obraty  ) 

 
2. korčuľovanie vpred, vzad, do strán, obraty, rýchle 

zastavenie  –  zmena  smeru,  prechody  z jazdy  vpred  do 
jazdy vzad a opačne,   oblúk s pribrzdením s dôrazom na 
dynamiku pohybu 

 
3.využitie  základnej  korčuliarskej  lokomócie  pri  rozvoji 

telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. 

1. Ukážky a výklad - 
vyžadovať dodržiavanie 
pokynov učiteľa 

 
2 . Využiť pohybové hry. 

 
3. Využiť tzv. kondičné, 

hrové metódy na 
zvyšovanie telesnej 
zdatnosti žiakov 

 
Herné 

činnosti 
jednotlivca 

 
(september – 

marec ) 

 
( počet hodín: 

30 ) 

Žiak dosahuje takú 
úroveň osvojenia 
herných činností 
jednotlivca, ktorá mu 
umožňuje zapojiť sa 
do zápasu a hrať 
stretnutie podľa 
pravidiel. 

1.     vedieť  správne  pomenovať, 
popísať,  prakticky  ukázať,  v hre 
(stretnutí) uplatniť techniku 
základných HČJ 

 
2. vedieť posúdiť reálnu hodnotu 

svojho individuálneho športového 
výkonu 

 
3. vedieť  využiť svoj individuálny 

herný  výkon  v záujme  úspechu 

celého družstva 
 
4. používať správnu techniku 

jednotlivých herných činností pri 
zvýšenej   rýchlosti   a obtiažnosti 
vonkajších podmienok     ( v 
závislosti od situácie vedieť 
vhodne zvoliť vhodnú HČJ a riešiť 
hernú situáciu najvýhodnejšie – 
streľba      /  blafák,  kľučka  / 
prihrávka, ... ) 

1. systematika  HČJ 
 
2. technika HČJ 

 
3. zvládnutie predpísaných 

HČJ a ich využitie v hre 
 
4. pri zdokonaľovaní 

základnej techniky HČJ 
využívať náročnejšie 
slalomové a prekážkové 
dráhy a napokon realizovať 
správnu techniku pod 
tlakom a pri odpore 
protihráča 

 a )    hráč  :   UHČJ   -   uvoľňovanie    
hráča 

s pukom (kľučka na bekh. a forhend. str., protismerná kľ.), 
uvoľňovanie hráča bez puku (zmenou smeru, zmenou 

rýchlosti, obratom, zmenou smeru a rýchlosti), prihrávanie 

a spracovanie prihrávky po ľade a nad ľadom (prihrávanie 
bekhendovou  a forhendovou  stranou),  prihrávka  ťahom, 
príjem a spracovanie prihrávky, streľba (ťahom, 
priklepnutým švihom, golfovým úderom ) , blafák, tečovanie 

a dorážanie.   OHČJ   -   obsadzovanie    hráča    s pukom 

(napádanie, nakorčuľovanie hráča k súperovi, odoberanie 
puku, osobný súboj, hra telom (bodyček), 
obsadzovanie hráča bez puku (pozične, tesná obrana), 
blokovanie striel (v stoji, pokľaku a kľaku, hokejkou ). 

 b)    brankár:    základný   brankársky   

postoj 

a korčuľovanie  (v  bránkovisku,  v priestore  pred  bránou, 
v okolí bránky),chytanie a vyrážanie puku po ľade (hokejkou, 
nohami,   sklzom),chytanie   a vyrážanie   puku   nad   ľadom 

(rukami,  nohami,  hokejkou,  telom,  sklzom),  zastavenie 

puku, rozohrávanie (na krátku vzdialenosť, vypichnutie 
puku),riešenie sam. nájazdov (vykorčuľovaním, vypichnutím 
puku, polorozkľakom, rozkľakom, sklzom), vykrývanie 
streleckého uhlu pri clonení, tečovaní a dorážaní 

1. Ukážky a výklad - 
vyžadovať dodržiavanie 
pokynov učiteľa 
2. Hodiny členiť na 
nácvičné/ opakovacie 

a na hodiny zápasové. 
3. Využiť pohybové hry. 
4.  Využiť tzv. kondičné, 
hrové metódy, dôraz na 
individuálny prístup 
k žiakom 
5. Využiť motivačné 

metódy: osobný príklad, 
vzor športovca, 
poskytnúť pozitívny 
zážitok, využívať 
problémové situácie, 
dodržiavať pravidlá hry 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Plán vyučovania Športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej pre 5. - 9. ročník ( ISCED 2 )  
 

Tematický 
celok 

 

Kompetencia 
 

Výkonový štandard 
 

Obsahový štandard 
 

Zručnosti a schopnosti 
 

Metódy 

 
Herné 

kombinácie 
 

(september – 
marec ) 

 
(počet hodín: 

15 ) 

Žiak vie využívať 
základné herné 
kombinácie v útoku 
aj v obrane 
v závislosti od 
vonkajších 
podmienok a je 
schopný hrať 
stretnutie podľa 
pravidiel. 

1.  vedieť správne pomenovať, 
popísať, prakticky ukázať, v hre 
(stretnutí) uplatniť techniku 
základných HK 

 
2. vedieť posúdiť reálnu hodnotu 

spolupráce hráčov z pohľadu 
kolektívneho výkonu družstva 

 
3. vedieť optimálne riešiť 

vzniknutú hernú situáciu vedomou 
spoluprácou v záujme úspechu 
celého družstva 

 
4. v závislosti od situácie vedieť 

vhodne zvoliť HK a riešiť hernú 
situáciu najvýhodnejšie 

1. systematika HK 
 
2. technika HK 

 
3. význam zvládnutia 

predpísaných HK a ich 
využitie v hre 

 
4. používať správnu 

techniku jednotlivých 
herných kombinácií pri 
zvýšenej rýchlosti 
a obtiažnosti vonkajších 
podmienok 

 
5. realizovať správnu 

techniku HK pod tlakom a 
pri odpore brániaceho 
hráča 

Technika herných kombinácií: 
 
a) útočných: riešenie hernej situácie pri početnej prevahe 

útočiacich hráčov ( 2 -0, 3 -0, 2-1, 3 -1 ) 
prihraj a korčuľuj 
križovanie 
spätná  prihrávka 
prenechanie puku 
kolmá ( prieniková ) prihrávka 

 
b) obranných: zaisťovanie 

zdvojovanie 
preberanie 
odstupovanie 

1.Ukážky a výklad - 
vyžadovať dodržiavanie 
pokynov učiteľa 
 
2.Hodiny členiť na 

nácvičné/ opakovacie 
a na hodiny zápasové. 
 
3.Využiť prípravné hry 

2:2, 3:3 a pod. 
 
4. Využiť motivačné 

metódy: osobný príklad, 
vzor športovca, poskytnúť 
pozitívny zážitok, 
využívať problémové 
situácie, dodržiavať 
pravidlá hry 

 
 

Herné 
systémy 

 
(september – 

marec ) 

 
 
(počet hodín: 

8 ) 

Žiak  sa  vie  zapojiť 
do činnosti družstva 
v útoku   a v obrane, 
chápe   a    dodržuje 
základný     herný 
tvar plní úlohy 
vyplývajúce     z jeho 
hráčskej funkcie 
a je schopný hrať 
stretnutie podľa 
pravidiel. 

1. vedieť správne pomenovať, 
popísať, prakticky ukázať, v hre 
(stretnutí) uplatniť techniku 
základných HS 

 
2.  vedieť pomenovať a popísať 

funkcie hráčov v obrane i v útoku 
 
3. poznať  v hernom tvare úlohy 

svojich spoluhráčov tak, aby bol 
schopný optimálne riešiť situáciu 
prípadným zastúpením spoluhr. 

 
4.vedieť vysvetliť základné 

pravidlá ľadového hokeja 
5. vedieť zostaviť a prakticky viesť 
rozcvičenie (vlastné, aj skupinu 
spolužiakov) pred hrou 
6.  vykonávať funkciu rozhodcu ( 
čiarového  rozhodcu), 
7. vedieť posúdiť reálnu hodnotu 

výkonu svojho družstva. 

1. systematika HS 
 
2. technika HS 

 
3. význam HS a ich 

využitie v hre 
 
4. dodržovať správnu 
techniku jednotlivých 
herných systémov pri 
meniacich sa vonkajších 
podmienkach 

 
5. po zvládnutí HS 

realizovať správnu 
techniku pod tlakom a 
pri odpore brániacich 
hráčov 

Technika herných systémov: 
 

a)    útočných: postupný útok 

protiútok  ( rýchly útok ) 
reorganizovaný útok 
pozičný útok 
nátlaková hra 
presilová hra 

 
b) obranných: priestorová obrana 

hra v oslabení 
osobná obrana 
zónový presing 

1. Ukážky, výklad 
a video analýza - 
vyžadovať dodržiavanie 
herného tvaru a plnenia 
úloh vyplývajúcich 
z hráčskeho postu. 

 
2. Hrať podľa pravidiel 

a v duchu fair-play 

 



  
 

Tematický 
celok 

 
Kompetencia 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

 
Zručnosti a schopnosti 

 
Metódy 

 
Rozvoj 

všeobecnej 
telesnej 

zdatnosti 
 

( apríl – jún ) 
 
(počet hodín: 

30 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      Spolu 
 
    115  hodín 

 
 

Žiak vie využívať 
základné atletické 
lokomócie a prvky 
všeobecnej 
základnej 
gymnastiky  pri 
udržiavaní 
a zvyšovaní svojej 
telesnej zdatnosti 
a uplatňuje získané 
vedomosti, zručnosti 
a návyky 
v každodennom 
živote.   Dosahuje 
tak zvýšenie úrovne 
všeobecných 
a následne aj 
špeciálnych 
pohybových 
schopností, ktoré 
pomáhajú zlepšiť 
jeho zdravotný stav 
a všeobecnú 
kondíciu. 

Testovanie všeobecnej pohybovej 
výkonnosti 

 
1. beh na 40 m so zmenami 

smeru 
 
2. test illinois vred 

 
3. 3 skok do diaľky z miesta ( P 

a Ľ noha ) 
 
4. zhyby – maximálny počet 

 
5. sed – ľah za 30 sekúnd 

 
6. drep na jednej nohe na lavičke 

 
7. vytrvalostný člnkový beh 

 
 
 
A = minimálny základný štandard 
(50% - 65%) 
B =  štandard ( 66% - 80% ) 
C = nadpriemerný štandard  (81% 
- 100% ) 

 
/podľa  percentuálneho  výsledku 
v porovnaní s najlepším jedincom 
/ 

1. rozvoj rýchlostných 

schopností ( frekvenčná 
rýchlosť, akceleračná 
rýchlosť, cyklická rýchlosť, 
reakčná rýchlosť ) 

 
2.rozvoj všeobecnej sily 

 
3.rozvoj explozívnej sily 

končatín 
 
4. posilnenie stredu tela 

( core ) 
 
5. rozvoj vytrvalostných 

schopností 
 
6. rozvoj koordinačných 

schopností 
 
7. rozvoj kinesteticko- 

diferenciačných schopností 

1. kľuky v kľaku, kľuky vo vzpore stojmo vpredu, vzadu, 

kľuky vo vzpore ležmo vpredu, vzadu znožmo, roznožmo 
 
2. skoky odrazom obojnožne, jednonožne ( prekážky 

rôznej výšky ) výskok po zoskoku 
 
3. ľah vznesmo, kotúle vpred, kotúle vzad s rôznou 

východiskovou a výslednou polohou,   väzby kotúľov so 
skokmi a obratmi, 
stojka na rukách s dopomocou, s oporou o rebrinu (stenu), 
premet bokom 

 
4. rebriny: rúčkovanie v podpore ležmo, vo vise prednosy 

skrčmo, prednosy, postupovanie po rebrinách, výdrž v 
zhybe, odrazom z nôh zhyby 

 
5. preskok: koza, debňa: skrčka, roznožka, 

 
6. hrazda: zhyb stojmo, vis vznesmo, vis strmhlav, vis 

závesom v podkolení, výmyk – doskočná hrazda, 
zákmihom zoskok 

 
7. žrď, lano: šplhanie.s prírazom a bez prírazu 

 
8. základy racionálnej techniky atletických behov a skokov 

 
9. cvičenie na nerovných plochách:  bosu, fitlopta – 

stabilizačné a posilňovacie cvičenia 
 
10. cvičenia s expandrom: gymstik– koordinačné 

a posilňovacie cvičenia 
 
11. frekvenčný rebrík – koordinačné cvičenia ( variácie 

krokov, poskokov ) 
 
12. cvičenie v posilňovni: kruhový tréning, cvičenie na 

stanovištiach 

1. Ukážky a výklad - 
vyžadovať dodržiavanie 
pokynov učiteľa 

 
2.tonizačný program 

zameraný na držanie 
tela v správnom napätí 
svalov v ľahu, kľakoch, 
sedoch, podporoch, 
postojoch bez náčinia, 
náradia, s náčiním (fit 
lopty ), náradím, na 
náradí 

 
3. všeobecný kondičný 

program s obsahom 
statických, dynamických 
cvičení 

 
4. plyometrický program 

zameraný na rozvoj 
dynamickej sily nôh 

 
5. vytrvalostno-silový 

program, cvičenia paží, 
nôh, trupu, brucha, 
bokov (kľuky, zhyby vo 
vise stojmo, prednosy 
v sede, vo vise, mierne 
záklony v ľahu, dvíhanie 
trupu, nôh v ľahu na 
boku. 

 
6. cvičenie na nerovných 
plochách a balančných 
doskách 

 
 
 
 
 
 



  

 
Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

 
Športová príprava 

 
Stupeň vzdelania: ISCED 2 
Vzdelávacia oblast: Zdravie a pohyb 
 
Charakteristika predmet: 

Športová príprava sa realizuje na II. Stupni ako povinný predmet pre žiakov bežnej triedy so športovou prípravou – zameranie na ľadový hokej. Činnosť 

bežnej triedy so ŠPP sa riadi Štatútom bežnej triedy so ŠPP, v ktorom sú upresnené všetky podmienky výchovno – vyučovacieho a prijímacieho procesu, procesu 

vylúčenia, požiadaviek na žiaka, hodnotenia a dochádzky žiaka a požiadaviek na spoluprácu s hokejovým klubom.  

Výučba  konkrétneho  tematického  celku  v mesiacoch  september  - jún  sa  realizuje v závislosti od  charakteru  tréningovej jednotky (všeobecná príprava -  

tréning na suchu, špeciálna príprava - tréning na ľade). 
 
 
Kompetencie: 

Hokejová prípravka (10 – 11 rokov) 

Charakteristika: Táto kategória je najvhodnejšia pre nácvik nových herných činností a označujeme ju aj ako „zlatý vek motoriky.“ Je dôležité toto obdobie 

v živote hráča využívať čo najefektívnejšie a to nielen v tréningu na ľade, ale aj mimo neho. 

Úlohy: 

 Vypestovať si trvalý vzťah k systematickému tréningu 

 V pravidelnom tréningu na ľade – osvojiť si čo najväčšie množstvo nových pohybových zručností a činností (nie rozvoj kondície!!!) 

 Povzbudzovať hráčov k zábave (emocionálne vyžitie), súťaživosti a k učeniu sa nových zručností s nadväznosťou na hru 

Ciele: 

 Nácvik a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností 
 Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činnosti jednotlivca (HČJ) – vedenie puku, uvoľňovanie sa s pukom, prihrávanie a spracovanie puku, 

streľba (zaradovať priebežne po osvojení základných korčuliarskych zručností), 

 Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať 

pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave –  dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti. Vhodné je zaraďovať silové cvičenia s vlastným telom 

(šplh, vis na kruhoch, rúčkovanie, prenášanie, zápasenie, prekonávanie prírodných prekážok, kotúle vpred a vzad atď.) 
 



  

Mladší žiaci (12 – 13 rokov) 

Charakteristika: Základným charakteristickým  rysom tejto vekovej kategórie je ukončenie rozširovania nácviku základných hokejových zručností (herných 

činností jednotlivca). V tréningu dochádza k prechodu od nácviku herných činností k ich zdokonaľovaniu pri vzájomnej súčinnosti hráčov (herné kombinácie).    

Úlohy a ciele: 

 Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu so zameraním na potreby 

ľadového hokeja 

 V príprave na ľade zvládnuť techniku všetkých herných činnosti jednotlivca 

 Využívať herné činnosti v súčinnosti hráčov (v herných kombináciách) 

 Osvojovať si základy teórie športového tréningu 

 Formou prípravných hier a herných cvičení zdokonaľovať herné činnosti a učiť hráčov riešiť herné situácie vo dvojici a trojici (obranne aj útočne) 

Starší žiaci (14 – 15 rokov) 

Charakteristika vekovej kategórie: V tomto období prebieha prudký telesný rast (jedinci môžu byť výrazne akcelerovaný alebo decelerovaný), čoho 

následkom môže byť čiastočne zhoršená koordinácia pohybu. Pozorujeme tiež zvýšenú hormonálnu činnosť a vzrušivosť nervového systému. Hráči si začínajú 

uvedomovať vlastnú osobnosť, avšak ich závery sú často nepresné, unáhlené a nepresné. Naďalej prejavujú záujem o šport. Tréningový proces musí byť 

všestranný, aby hráči získavali veľké množstvo pohybových zručností (dbať na dynamiku pohybu - rýchlostno silový komponent) 

Ciele: 

 všestranný rozvoj pohybových schopností (rýchlostné schopnosti) a zručností 

 nácvik a zdokonaľovanie herných zručností (korčuľovanie, prihrávanie a spracovanie puku, vedenie puku, uvoľňovanie s pukom a odoberanie puku - 

rôzne spôsoby, uvoľňovanie s bez puku a bránenie hráča bez puku, zakončenie - rôzne spôsoby, blokovanie striel) v dynamike pohybu 

 využívať herné činnosti v súčinnosti hráčov (v herných kombináciách) 

 prehlbovať teoretické vedomosti o ľadovom hokeji (pravidlá, prevedenie vyžadovať disciplínu vo všetkých činnostiach športovej prípravy 

(dochvíľnosť, udržiavanie poriadku, dodržiavanie vnútorných pravidiel) 

 povzbudzovať hráčov v športovej činnosti a udržať pozitívnu atmosféru v družstve 

Úlohy: 

 vyžadovať disciplínu vo všetkých činnostiach športovej prípravy (dochviľnosť, udržiavanie poriadku, dodržiavanie vnútorných pravidiel) 

 udržať počet hráčov v družstve 

 povzbudzovať hráčov v športovej činnosti, udržať pozitívnu atmosféru v družstve 

 vyžadovať  kvalitné prevedenie tréningových cvičení 



  

Počet hodín: 
5. ročník   3 hodiny   
6. ročník  3 hodiny 
7. ročník  3 hodiny 
8. ročník  3 hodiny 
9. ročník  3 hodiny   
 
Hodnotenie: Predmetom hodnotenia je pravidelná dochádzka,aktívna účasť na tréningovom procese, účasť na zápasoch, sústredeniach a plneni kritérií vo 
výkonostnej skupine 
 
Hodnotenie: absolvoval – neabsolval 
 
Zdroje:  

- požiadavky Slovenského zväzu ľadového hokeja http://www.hockeyslovakia.sk/sk 
 
 
Vypracoval: Mgr. Martin Siskovič 
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