
Vývoj hry ĽH v budúcich 10 rokoch 
je možné na základe analýzy vývoja hry v nedávnej 
minulosti a dnešného stavu  už dnes predpokladať najmä v 
týchto oblastiach: 
 
 
−negatívny vývoj prirodzenej pohybovej „inteligencie“ 
mládeže zapríčinený hlavne civilizačnými zmenami spôsobu 
života bude klásť stále väčšie požiadavky na jej 
nahrádzanie prostriedkami športovej predprípravy a 
športovej prípravy v ĽH  
 
– prakticky neobmedzený prístup k informáciám a zmenený 
spôsob komunikácie mladej generácie - tzv. “detí milénia“- 
spôsobený obrovským rozmachom používania IT 
technológií bude neustále zvyšovať nároky na trénerov, ale i 
rodičov a všetkých (hlavne dospelých) v ich blízkosti na 
spôsob komunikácie a získanie rešpektu  
 
−bude sa naďalej zvyšovať rýchlosť lokomócie hráčov ako i 
vykonávania herných činností jednotlivca i herných 
kombinácií 
 
-neustálym skvalitňovaní defenzívnych činností budú rásť 
nároky na zvládnutie útočných činností individuálnych i 
kolektívnych pod priestorovým a časovým tlakom 
 
−zvýši sa početnosť prihrávok na krátku a strednú   
vzdialenosť pri HK 
 
-naďalej sa bude zvyšovať náročnosť na orientáciu 
a rýchlosť reakcie hráčov v priestore pred bránkoviskom 
 
−obranná fáza sa bude aktívne uplatňovať ihneď po strate  



−naďalej s bude zvyšovať počet HSi 1-1 a 2-2 pri 
mantineloch a za bránkou v OP a ÚP 
 
−znižovaním počtu prečíslení pri prechode SP dobrou 
organizáciou defenzívy sa zvýši náročnosť na efektívne 
riešenie HSi 3-3, resp. 2-2 a 1-1 
  
−do útočnej fázy hry sa budú stále viac aktívne zapájať 
obrancovia vo funkcii útočníkov vo všetkých pásmach 
  
−naďalej bude rásť významnosť efektívnej hry v 
nerovnovážnom stave 
 
−skvalitňovaním hry brankárov sa bude zvyšovať náročnosť 
na rýchlosť a presnosť streľby ako i na jej variabilitu, pri 
streľbe z priestorov modrej čiary vzrastie náročnosť na 
správny výber spôsobu streľby 
 
−znižovaním počtu hráčov na ľade pri OT/predĺženie/sa 
budú zvyšovať nároky na ich špecializáciu na tento úsek hry 
 
−vplyvom prísnejšieho uplatňovania pravidiel slúžiacich na 
ochranu zdravia hráčov ako i hry samotnej v rámci 
posilnenej filozofie „RESPECT“ sa budú zvyšovať nároky na  
psychickú odolnosť hráčov s cieľom minimalizovať čas pri 
hre v oslabení  
 
-vyrovnávajúcou sa pripravenosťou hráčov a družstiev v 
oblasti telesnej a technicko-taktickej podstatne narastie 
význam osobnostných predpokladov hráčov ako i vplyv 
psychologickej prípravy  
 
−výrazne stúpne využívanie video techniky nielen pri 
analýze hry ale aj v tréningovom procese - spätná väzba  



 
−neustále sa bude zvyšovať potreba aktívnej i pasívnej 
regenerácie ako i rehabilitačných cvičení 
 
−stravovací a pitný režim ako i suturácia organizmu 
hokejistov výživovými doplnkami budú hrať stále 
významnejšiu úlohu nielen pri vrcholných výkonoch ale 
hlavne počas vývoja organizmu mladého hokejistu  
 
−výrazne sa budú zvyšovať nároky na odbornú pripravenosť 
trénerov ako i členov realizačných teamov ako i na 
manažment tímov 
 
−naďalej bude rásť vplyv marketingu za účinnej spolupráce 
s elektronickými i printovými médiami na zdroje 
financovania tímov a súťaží  
 
 
Nároky na hráča ĽH vplyvom predpokladaného vývoja 
hry 
    
Ak sa chceme čo najviac priblížiť objektívnym potrebám hry 
v budúcnosti, budeme hovoriť o komplexnej pripravenosti 
hráča na plnenie úloh v nej. Pri zostavovaní profilu hráča 
budúcnosti budeme brať do úvahy 3 skupiny predpokladov, 
úroveň ktorých bude v najväčšej miere ovplyvňovať jeho 
kvalitu: 

- zdravotné, morfologické a funkčné predpoklady 

- úroveň technických zručností a taktického konania 

- osobnostné predpoklady a úroveň psychických procesov  

prejavov 



Keď hovoríme o perspektívnej kvalite hráča, budeme sa 
zameriavať na jeho diagnostiku jeho vrodených dispozícií, 
ich rozvoj a zdokonaľovanie v jednotlivých etapách 
športovej prípravy, pričom budeme vychádzať z 
predpokladu, že v jednotlivých etapách športovej prípravy 
majú komponenty tvoriace  hráča ako originálny subjekt  
rôznu váhu.  
 


