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ÚVOD 

V predkladanom príspevku sme sa zamerali na zistenie všeobecnej pohybovej 
výkonnosti žiakov staršieho školského veku Športového gymnázia v Košiciach. Štúdia je 
časťou grantového projektu VEGA č.1/0782/10, „Štruktúra faktorov telesného a pohybového 
stavu športujúcej a nešportujúcej populácie“, riešeného na Fakulte športu Prešovskej 
univerzity v Prešove. 

Diagnostikou viacpoložkovej testovacej batérie získavame údaje o rozvoji pohybových 
schopností športujúcej populácie staršieho školského veku. Analýza sumy nameraných dát 
umožní podať objektívny obraz o úrovni kondičnej i koordinačnej pripravenosti športujúcich 
probandov. Správne vybrané a aplikované motorické testy pomáhajú poukázať trénerom a ich 
zverencom na kvalitne realizovanú športovú prípravu, resp. odhaliť rezervy v tréningovom 
procese. 

Súhlasíme s názormi, že nielen hypokinéza, ale aj jednostranné podnety pohybovej 
záťaže vytvárajú riziká vzniku funkčných porúch, ktoré sa vyznačujú značnou mierou 
nesprávnej adaptability v športovej činnosti (Rozim, Rodionenko, 1989, Cooper Institute 
2003, Reid, Quinn, Crespo, 2003). Celospoločenský pokles habituálnej pohybovej aktivity má 
za následok zníženie telesnej a funkčnej zdatnosti mládeže a dospelých. Aj z tohto dôvodu je 
potrebná diagnostika pohybových schopností v telovýchovnom a tréningovom procese. 
Výsledky najnovších výskumných sledovaní potvrdzujú, že vhodne zvolené pohybové 
činnosti majú značný vplyv na zdravie, zlepšenie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti 
u školskej i dospelej populácie. Rôzne diagnostické postupy umožňujú posudzovať stav 
funkčného rozvoja a pohybovej výkonnosti nešportujúcich i športovcov z hľadiska veku a 
pohlavia. 

V Európskych krajinách, vrátane Slovenska, sa odborníci snažia modernizovať 
motorické testy, vhodné na posudzovanie zdravotne orientovanej zdatnosti vo vzťahu 
k telesnému stavu a pohybovej výkonnosti. Najviac známa a aplikovaná je unifikovaná 
testová batéria Eurofit (Kovář 1997, Moravec, Kampmiller, Sedláček a kol., 2002), zostavená 
k zisteniu pohybovej výkonnosti a telesného stavu deti, mládeže a dospelých. Vznik a vývoj 
Eurofitu prebieha od roku 1977 a modifikuje sa dodnes. V rokoch 1993 - 1994 sa uskutočnilo 
celoštátne rozsiahle meranie telesného stavu a rozvoja pohybovej výkonnosti 7 – 18 ročnej 
nešportujúcej a športujúcej populácie, týmto medzinárodne uznávaným testovacím systémom 
podľa veku, pohlavia a pohybovej aktivity. S odstupom časového obdobia pristupujeme opäť 
k získaniu údajov o telesnom a pohybovom stave športujúcej a nešportujúcej populácie 
meraním testovacieho systému Eurofit, s porovnaním stavu  telesnej zdatnosti v súčasnosti a 
pred 16 rokmi. 
 
PROBLÉM 

Školská mládež by mala vykonávať pohybové aktivity tak, aby mala bezproblémový 
zdravotný stav, predchádzala, resp. znížila riziko civilizačných ochorení. Všeobecná telesná a 
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pohybová pripravenosť organizmu je nezastupiteľným predpokladom dosahovania optimálnej 
športovej výkonnosti a športovej úspešnosti. Preto monitorovaniu rozvoju  pohybovej 
výkonnosti mládeže a overovaniu účinnosti uplatňovaných pohybových programov by mala 
byť venovaná adekvátna pozornosť. Za optimálne obdobie pre vytvorenie trvalého vzťahu 
k vykonávaniu pohybových a športových aktivít a získaniu základnej úrovne pohybovej 
výkonnosti sa považujú senzitívne obdobia rozvoja jednotlivých pohybových schopností, 
spadajúce do obdobia školského veku (Choutka, Dovalil, 1991, Svatoň, Tupý, 1997, Moravec, 
Kampmiller, Sedláček a kol., 2002). 

Nástupom puberty dochádza k výraznému poklesu pohybovej aktivity, okrem iného aj 
negatívnym vplyvom biologických faktorov (rastový skok, hormonálne zmeny) a sociálno-
psychických faktorov. Nastávajú funkčné poruchy v dôsledku ochabovania fázických svalov, 
skracovania svalov posturálnych, prehlbuje sa svalová nerovnováha, znižuje sa úroveň 
pohybovej výkonnosti (Brtková, Belej, Junger, Mikuš, 1993, Kanásová, 2005). Vo 
všeobecnosti sa zhoršuje motorika, vytvárajú sa chybné pohybové návyky neadekvátnymi 
svalovými kontrakciami. Nižšia úroveň kondície môže byť aj symptómom ukazujúcim proces 
choroby, prebehajúci v organizme človeka. 

Za zdravotne orientovanú zdatnosť sa považuje stupeň telesného stavu a pohybovej 
výkonnosti na individuálnej úrovni, ktorá je potrebná pre zdravý a aktívny spôsob života 
jedinca. Svatoň s Tupým (1997) uvádzajú komponenty zdravotne orientovanej zdatnosti: 

a) aeróbna zdatnosť, 
b) svalová zdatnosť, 
c) flexibilita, 
d) zloženie tela – somatické znaky. 
Úrovňou pohybových schopností bežnej i športujúcej populácie sa zaoberali mnohí 

autori - Raczek, 1993, Moravec, 1995, Kasa, 1995, 1996, 2000, Junger, 1996, 2006, Belej 
2001, 2006 a iní. Pohybové schopnosti definujú ako relatívne samostatné súbory vnútorných 
predpokladov človeka na vykonávanie pohybovej činnosti, v ktorej sa spomínané latentné 
predpoklady realizujú. 

Raczek (1993) vyčlenil 3 skupiny pohybových schopností: 
- pohybové schopnosti energetické (kondičné), 
- pohybové schopnosti koordinačné (informačné), 
- pohybové schopnosti komplexné (hybridné). 
Belej, Junger a kol. (2006) klasifikovali a vymedzili štruktúru pohybových schopností 

na: 
 Kondičné pohybové schopnosti (sila, vytrvalosť, čiastočne rýchlosť), podmienené 

energetickými a morfologicko – štrukturálnymi procesmi. 
 Kondično–koordinačné schopnosti (čiastočne rýchlostné a pohyblivostné), nejedno-

značne podmienené energetickými, morfologicko–štrukturálnymi, riadiacimi 
a adaptačnými procesmi. 

 Koordinačné schopnosti (kinesteticko–diferenciačné, rovnováhové, rytmické, 
priestorovo orientačné, spájanie pohybov, rytmické, prestavby pohybov, rýchlej 
reakcie, frekvencie a docility) sú podmienené riadiacimi, regulačnými a psychický-
mi procesmi. 

Motorické testy sú nástrojom hodnotenia pohybových schopností a musia spĺňať určené 
kritériá postupov, s jednoduchou realizáciou a zrozumiteľným opisom, bez veľkých časových, 
finančných, priestorových a materiálnych nárokov. Používajú sa ku zisteniu daného stavu, 
kontrole dynamiky zmien v dôsledku vykonávaných pohybových činností nešportujúcej 
a športujúcej populácie. Základné ciele diagnostiky v športe sa orientujú na: 

- hodnotenie úrovne športovej motoriky, 
- hodnotenie efektu tréningu, 
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- objektivizáciu tréningového zaťaženia, 
- skvalitnenie tréningového procesu, 
- predchádzanie úrazom a zdravotným problémom. 
Vstupnou bránou správne organizovaného telovýchovného a tréningového procesu je 

dôkladná diagnóza aktuálneho stavu úrovne limitných a podmieňujúcich pohybových 
schopností. Pri meraní sme striktne dodržiavali tri testovacie kritériá - validitu (platnosť), 
reliabilitu (spoľahlivosť) a objektivitu testu (presnosť merania examinátorov). Prezentácia 
výsledkov v Eurofite u športujúcej mládeže neuvádza namerané dáta podľa jednotlivých 
rokov, preto sme nemohli porovnať športovú populáciu nášho merania s vekovo rovnakým 
súborom športovcov testovaným systémom Eurofit (Moravec, Kampmiller, Sedláček, 2002). 
Rozhodli sme sa preto, konfrontovať úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti s 
nešportujúcou populáciou rovnakého veku meranou Eurofitom v rokoch 1993-1994 
(Moravec, Kampmiller, Sedláček, 2002). 

 
CIEĽ, ÚLOHY, HYPOTÉZY 

Cieľom štúdie bolo zistiť stav úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti športujúcej 
mládeže staršieho školského veku na Športovom Gymnáziu v Košiciach, v triedach IV. OA 
a IV. OB (9. ročník ZŠ). 

Na základe našich skúsenosti a rozboru literatúry sme stanovili nasledujúce hypotézy: 
 

H1: Športujúca populácia chlapcov staršieho školského veku Športového gymnázia 
dosiahne lepšie výsledky pohybovej výkonnosti ako nešportujúca mládež meraná 
systémom Eurofit  v rokoch 1993 – 1994, t. j. pred viac ako 16 rokmi. 

H2: Športujúca populácia dievčat staršieho školského veku Športového gymnázia 
dosiahne lepšie výsledky pohybovej výkonnosti ako nešportujúca mládež meraná 
systémom Eurofit  v rokoch 1993 – 1994, t. j. pred viac ako 16 rokmi. 

 
Úlohou je realizovať testovanie pohybovej výkonnosti športujúcej populácie – žiakov 

Športového gymnázia v športových triedach aplikáciou Eurofit testu, analyzovať a porovnať 
výsledky nášho výskumu so školskou nešportujúcou ročnou mládežou, opierajúc sa o 
výsledky pohybovej výkonnosti získané systémom EUROFIT (2002). 
 
METODIKA 

Náš výskum sa uskutočnil 16. – 17. septembra 2010 v Športovom gymnáziu 
v Košiciach, Trieda SNP 104. Výskumu sa zúčastnili žiaci športového gymnázia IV. OA 
a IV.OB (kvarta, t. j. 9. ročník ZŠ) v počte 30 probandov, z toho bolo 23 chlapcov a 7 dievčat 
vo veku 13 -14 rokov. 

Z jednotlivých športov bolo zastúpených v testovanej vzorke chlapcov: 
 16 hráčov kolektívnych športov - 8 hádzanárov, 4 vodnopólisti, 2 hokejisti, 1 

basketbalista, 1 futbalista, 
 7 individuálnych športovcov - 3 zápasníci, 1 atlét, 1 tenista, 1 šermiar, 1 stolný 

tenista. 
V skupine dievčat boli merané: 
 2 basketbalistky, 2 športové gymnastky, 1 stolná tenistka, 1 atlétka, 1 

badmintonistka. 
Na zistenie rozvoja všeobecnej pohybovej výkonnosti sme aplikovali testovaciu batériu 

systému Eurofit podľa Moravca, Kampmillera, Sedláčka (2002) s modifikovaným testom 
rovnováhy Perečinskou (2006, In: Junger, Belej, 2006) a pridali sme test na zistenie celkovej 
pohyblivosti s dosahovaním v stoji (Měkota, Blahuš, 1983) a test pohyblivosti ramien 
(Měkota, Blahuš, 1983). 
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POUŽITÉ TESTY: 
 1. Test rovnováhy „modifikovaný plameniak“ - faktor statickej rovnováhy. 
 2. Tanierový tapping - faktor frekvenčnej rýchlosti ruky. 
 3.1 Predklon s dosahovaním v sede - faktor pohyblivosti. 
 3.2 Hlboký predklon s dosahovaním v stoji - faktor pohyblivosti chrbtice a elasticita 

svalov trupu, sedacej časti, zadnej strany nôh. 
 4. Skok do diaľky z miesta - faktor výbušnej sily dolných končatín. 
 5. Ručná dynamometria - faktor statickej sily dominantnej ruky. 
 6. Ľah–sed – faktor dynamickej a vytrvalostnej sily brušného, bedrovo-chrbtového 

svalstva. 
 7. Výdrž v zhybe podhmatom - faktor statickej (vytrvalostnej) sily svalstva horných 

končatín. 
 8. Člnkový beh – faktor bežeckej rýchlosti so zmenami smeru. 
 9. Aktívna pohyblivosť ramien (výkrut) - faktor kĺbovej pohyblivosti ramenných 

kĺbov a elasticity veľkého prsného svalu. 
10. Vytrvalostný člnkový beh - faktor bežeckej vytrvalostnej schopnosti. (cardio-

respiratory endurance). 
 
VÝSLEDKY 

V tabuľkách 1 a 2 sú uvedené výsledky meraní všeobecnej pohybovej výkonnosti 
športujúcej mládeže staršieho školského veku Športového gymnázia v Košiciach. Štatistické 
údaje nám podávajú informácie o úrovni výkonnosti v jednotlivých testoch. 
 

Tabuľka 1 Všeobecná pohybová výkonnosť športujúcej populácie – chlapci KE 
 

 

Vek TR 
(sek) 

TAP 
(sek) 

PSE 
(cm) 

PST 
(cm)  

SKOK 
(cm) 

RD   
(N) 

LS 
(počet)

VZH 
(sek) 

CBEH 
(sek) 

APR 
(cm) 

VBEH 
(počet) 

VBEH 
(stupeň)

n 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
x 13,83 22,97 11,12 21,74 3,80 200,02 40,85 25,48 34,52 18,72 87,78 65,78 7,37 
s 0,36 16,00   1,40   6,02 4,60 26,93 8,25 4,13 22,56 1,38 17,15 15,58 1,52 
min 13 3,2   8,28 9,00 0 124,00 29 18 2,29 16,71 62,00 33 4 
max 14,4 51,6 15,05 36,50 19,0 237,00 60 34 78 21,31 116,0 92 10 

Legenda: 1. TR - test rovnováhy; 2. TAP - tanierový tapping; 
 3.1 PSE - predklon v sede; 3.2 PST - predklon v stoji; 
 4. SKOK - skok do diaľky; 5. RD - ručná dynamometria; 
 6. LS – ľah -sed; 7. VZH - výdrž v zhybe ( nižší arit. priemer u športovcov); 
 8. CBEH - člnkový beh; 9. APR - aktívna pohyblivosť ramien; 
 10. VBEH - vytrvalostný člnkový beh. 
 

V siedmich testoch z deviatich porovnateľných s testami v Eurofite preukázali 
v priemere lepšie výsledky športujúci chlapci zo Športového gymnázia z Košíc, v dvoch 
testoch sme u nich namerali nižšie dáta, ako u bežnej populácie podľa Eurofitu v rokoch 1993 
– 1994. Športovcami dosiahnuté výsledky v teste „modifikovaný plameniak“, ktorým sme 
merali faktor statickej rovnováhy sú výrazne vyššie, ako hodnoty namerané u 14-
ročnej bežnej populácie Perečinskou (2006) v rámci grantovej úlohy VEGA č. 1/0462/03, 
zameranej na diagnostikovanie stavu pohybovej úrovne mládeže staršieho školského veku v 
Prešovskom regióne (Belej, Junger, 2006). Žiadnemu športovcovi sa však nepodarilo 
dosiahnuť maximálnu limitovanú hranicu statickej rovnováhy 60 sekúnd. Najlepší výsledok 
dosiahol zápasník 51,6 sekúnd, najnižší výkon sme zaznamenali v stoji jednonožne na 
kladinke u hráčov hádzanej a tenisu. V teste tanierový tapping dosiahla športová populácia 
lepší priemerný výsledok v porovnaní s nešportovcami, kde najlepší výsledok mal atlét, 
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reprezentujúci SR na Majstrovstvách Európy vo viacboji. Naši probandi v teste predklon 
v sede mali rozdiel v aritmetickom priemere len o + 4,5 cm v porovnaní s nešportujúcou 
populáciou. Najlepší výkon v pohyblivosti preukázal tenista s maximom +36,5 cm a hokejista 
+29,0 cm, najnižšiu hodnotu dosiahol hádzanár +9,0 cm. V tomto teste sme namerali značný 
rozdiel v skupine športovcov, medzi minimom a maximom, až o 27 cm. V skoku do diaľky 
najlepší výkon opäť dosiahol atlét 237 cm, najnižšiu hodnotu testu mal vodnopólista, len 124 
cm. Prekvapujúco mali niektorí športovci problémy s technikou vykonania tohto 
štandardného a bežne používaného testu. Veľké rozdiely vo výbušnej sile dolných končatín sú 
kritické aj cez konštatovanie, že v danom športe nie je táto schopnosť limitná. V ručnej 
dynamometri dosiahol najlepší výkon tenista, najnižší vodnopólista. V skupine športujúcej 
populácie opäť vidíme, v tabuľke 1, vysoký rozdiel medzi minimálnym a maximálnym 
výsledkom (RD). 

Nižší aritmetický priemer športujúcej skupiny v porovnaní s nešportujúcimi chlapcami 
rovnakého veku sme namerali v kondičných testoch, ľah – sed a výdrž v zhybe, kde športovci 
dosiahli horšie výsledky ako nešportovci (sed-ľah 25,81 pokusov, výdrž v zhyb 35,17 
sekúnd). Obidva testy sú zamerané na zistenie statickej a dynamickej sily svalov a 
vypovedajú o nedostatočnej kondičnej príprave. Najvyššími výkonmi v týchto testoch 
v skupine sa prezentovali zápasník a vodnopólisti, najnižšie výsledky dosiahol tenista a stolný 
tenista. V bežeckých testoch preukázala skupina športovcov v priemere vyššiu úroveň 
výkonnosti. V člnkovom behu 10 x 5 m  boli najrýchlejší stolný tenista a futbalista, naopak 
najpomalší bol zápasník a prekvapujúco aj hádzanári. Vo vytrvalostnom člnkovom behu 
výrazne prevyšovali športovci svojimi výkonmi rovnako vekovo starých nešportovcov, 
testovaných Eurofitom pred 16 rokmi. Najlepšie výsledky dosiahli vo vytrvalostnom behu zo 
športujúcich probandov - atlét, vodnopólista, hádzanári a hokejista. 
 

Tabuľka 2 Všeobecná pohybová výkonnosť športujúcej populácie – dievčatá KE 
 

Legenda: 1. TR - test rovnováhy; 2. TAP - tanierový tapping; 
 3.1  PSE - predklon v sede; 3.2  PST - predklon v stoj; 
 4. SKOK - skok do diaľky z miesta; 5. RD - ručná dynamometria; 
 6. LS – ľah – sed; 7. VZH - výdrž v zhybe; 
 8. CBEH - člnkový beh; 9. APR – aktívna pohyblivosť ramien; 
 10. VBEH - vytrvalostný člnkový beh. 
 

Diagnostika všeobecnej pohybovej výkonnosti športujúcej populácie dievčat uvedená 
v tabuľke 2 podáva prehľad o úrovni rozvoja jednotlivých pohybových schopností mladých 
športovkýň. Z deviatich testov porovnateľných s výkonmi bežnej populácie sme namerali 
výrazne lepšie priemerné výsledky u športovkýň len v troch testoch – modifikovanom 
plameniaku (Perečinská, In: Belej, Junger, 2006), kde štyri športovkyne dosiahli maximálnu 
hodnotu v statickej rovnováhe - 60 sekúnd (športové gymnastky, stolná tenistka, 
badmintonistka), v statickej sile paží (najlepší výkon – športová gymnastka, badmintonistka) 
a vytrvalostnom člnkovom behu, v ktorom probandky zabehli od 1020 – 1110 m. V teste 
postihujúcom faktor pohyblivosti, výbušnú silu nôh, statickú silu dominantnej ruky a bežeckú 
rýchlosť mali v aritmetickom priemere a maximálnych hodnotách nevýrazne lepšie výsledky 
športujúce dievčatá, naopak v dynamicko-vytrvalostnej sile brušného a bedrovo-chrbtového 

 
vek TR 

(sek) 
TAP 

  (sek) 
PSE 

   (cm) 
PST 
(cm)  

SKOK
  (cm) 

RD 
    (N) 

LS 
(počet)

VZH 
  (sek) 

CBEH 
  (sek) 

APR 
  ( cm) 

VBEH 
[počet] 

VBEH   
[stupeň]

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
X 13,49 48,83 11,38 25,93 7,50 183,29 29,29 22,86 37,00 19,99 70,57 51,71 6,07 
S 0,40 15,46 0,89 7,56 7,20 11,21 2,60 4,45 17,98 1,19 17,85 2,91 0,17 
Min 13 20,2 10,33 13,5 0 163 25 18 5,4 16,71 38 50 6 
Max 14,1 60 12,59 36,5 20 202 32 34 61 21,31 100 58 6,5 
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svalstva zaostali nepatrným rozdielom za bežnou populáciou, meranou v rámci Eurofitu 
v 1992-1993 roku. 

Na zistenie významnosti rozdielov medzi skupinami športujúcej a nešportujúcej 
mládeže, skupinami chlapcov a dievčat bola použitá štatistická metóda nepárového t – testu, 
tab. 3, 4. 
 

Tabuľka 3 Porovnanie všeobecnej pohybovej výkonnosti športovcov KE s nešportovcami 
- chlapci - 

  
TR TAP PSE SKOK RD LS VZH CBEH VBEH 

(počet) 
VBEH 

(stupeň) 
t-test 3,22** 2,48* 3,32** 3,45** 4,25** 0,34 0,12 5,82** 4,45** 3,42** 

Legenda: TR - test rovnováhy; TAP - tanierový tapping; PSE - predklon v sede; 
 SKOK - skok do diaľky; RD - ručná dynamometria; LS – ľah - sed; 
 VZH - výdrž v zhybe; CBEH - člnkový beh; VBEH - vytrvalostný člnkový beh; 
 ** štatisticky významná signifikantnosť na hladine  p ≤ 0,01 
 * štatisticky významná signifikantnosť na hladine  p ≤ 0,05 
 

Získané výsledky troch testov sme nemohli porovnať s údajmi Eurofitu, pretože neboli 
súčasťou merania testovacej batérie Eurofit, z toho dáta merané modifikovaným testom 
rovnováhy „plameniak“ porovnávame s výsledkami bežnej populácie meranej v rámci 
projektu VEGA v roku 2005 - 2006 (Perečinská, In: Belej, Junger, 2006). 

Nepotvrdila sa hypotéza 1, že športujúci chlapci staršieho školské veku budú disponovať 
vyšším rozvojom všeobecnej pohybovej výkonnosti, ako nešportujúca mládež testovaná 
systémom Eurofit v rokoch 1993 - 1994. Športujúci probandi zaznamenali v 6 testoch 
štatisticky významnú signifikantnosť na hladine p ≤ 0,01: v pohyblivosti prostredníctvom 
testu predklon v sede, vo výbušnej sile dolných končatín merané testom skok do diaľky 
z miesta, v statickej sile dominantnej ruky (ručná dynamometria), v bežeckých testoch - 
člnkovom behu a vytrvalostnom člnkovom behu, ako aj v statickej rovnováhe. Na hladine p ≤ 
0,95 boli športujúci probandi významne lepší vo frekvenčnej rýchlosti dominantnej ruky, 
merané testom „tanierový taping“. Hypotéza 1 sa nepotvrdila, vzhľadom na nižšie namerané 
údaje u športujúcej populácie v dvoch testoch. V teste sed - ľah, ktorým sme zisťovali 
dynamicko-vytrvalostnú silu brušného, bedrovo-chrbtového a stehenného  svalstva a v teste 
výdrž v zhybe podhmatom s limitne postihujúcim faktorom statickej sily svalstva paží 
a ramien dosiahli športovci v priemere horší výsledok. 
 

Tabuľka 4 Porovnanie všeobecnej pohybovej výkonnosti športovkýň KE s nešportovcami 
- dievčatá - 

 
TR TAP PSE SKOK RD LS VZH CBEH VBEH 

(počet) 
VBEH 

(stupeň) 
t-test 5,80** 0,617 1,07 1,916 0,238 0,668 2,43* 0,676 7,55** 7,80** 

Legenda: TR - test rovnováhy; TAP - tanierový tapping;  PSE - predklon v sede; 
 SKOK - skok do diaľky z miesta; RD - ručná dynamometria; LS – ľah - sed;  
 VZH - výdrž v zhybe; CBEH - člnkový beh;  VBEH - vytrvalostný člnkový beh 
 ** štatisticky významná signifikantnosť na hladine  p ≤ 0,01 
 * štatisticky významná signifikantnosť na hladine  p ≤ 0,05 
 

Taktiež hypotéza 2 sa nám nepotvrdila, keď športujúce dievčatá mali pohybovú 
výkonnosť na úrovni bežnej populácie testovanej v 1993 – 1994 roku. U sledovaných súborov 
dievčat došlo len k štatisticky signifikatnému rozdielu vo vytrvalostnom člnkovom behu 
a statickej rovnováhe meranej modifikovaným „plameniakom“ podľa Perečinskej (2006), na 
hladine p ≤ 0,01. V teste výdrž v zhybe postihujúci faktor statickej sily paží a ramien je 
štatisticky významný rozdiel v prospech športovkýň, na hladine  p ≤ 0,05. 
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S meraním súvisí dodržiavanie kritéria objektivity a spoľahlivosti. Domnievame sa, že 
neočakávané výsledky testov u športujúcej populácie ovplyvnilo, okrem nami nesledovaných 
ukazovateľov (kvalita a kvantita športovej prípravy, nadanie, talent) presnosť merania 
examinátorov a veľkosť chyby pri meraní, ktorá mohla byť u početne menšej skupiny 
športujúcej populácie vyššia, ako u vysokého počtu meraných probandov nešportujúcej 
populácie. Práve tieto dve kritériá sme striktne uplatňovali pri testovaní športujúcej skupiny 
chlapcov a dievčat. 
 
ZÁVER 
1. Rozvinutie pohybových kvalít v staršom školskom veku je nezastupiteľné pre perspektívu 

športovej výkonnosti. Dosahovanie športovej úspešnosti v individuálnych a  kolektívnych 
športoch si vyžaduje určitý stupeň rozvoja pohybových schopností. Každý šport kladie na 
pohybové schopnosti svoje špecifické požiadavky, ktoré sa môžu efektívne rozvíjať na 
vybudovanom základe všeobecnej pohybovej výkonnosti. Vzhľadom na senzitívne 
obdobia rozvoja jednotlivých pohybových schopnosti by mal mať športujúci jedinec už 
v staršom školskom veku primeranú úroveň podporných pohybových schopností 
a „maximálne“ adekvátnu úroveň tých, ktoré sú pre daný šport limitujúce v tomto 
vekovom období. Z celej rady testov sme vybrali položky, ktoré sú súčasťou testovacieho 
systému EUROFIT (Moravec, Kampmiler, Sedláček a kol., 2002) a boli použité pri meraní 
na veľkom počte probandov na Slovensku a  európskych štátoch. Z časového dôvodu 
a presnosti merania sme uplatnili modifikovaný test rovnováhy plameniak, ktorý bol 
štandardizovaný vo výskumnej úlohe VEGA 2006 (Perečinská, In: Belej, Junger, a kol., 
2006). 

2. Na základe vyšetrenia stavu úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti športujúcej mládeže 
staršieho školského veku Športového Gymnázia v Košiciach sme zistili štatisticky 
významné rozdiely v 7 testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti v prospech športujúcej 
13 – 14 ročných chlapcov v porovnaní s  nešportujúcou populáciou. Dievčatá dosiahli 
všeobecnú pohybovú výkonnosť na úrovni bežnej populácie meranej v 1993 – 1994 
rokoch. Najvýznamnejšie rozdiely v prospech športujúcich chlapcov a dievčat boli 
v bežeckých testoch. 

3. Testovanie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou tréningového a telovýchovného procesu. 
Ako sme zistili, nie je to v súčasnosti bežná prax. Ukazuje sa, že v športovej príprave 
našich probandov sú rezervy v diagnostikovaní a efektívnosti rozvoja pohybových 
schopností, ktoré nezastupiteľne indikujú úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti 
a nadväzne špeciálne športové výkony. Vychádzajúc z týchto zistení, odporúčame 
skvalitniť športovú prípravu systematickejším prístupom výberu tréningových 
prostriedkov, metód, foriem, ako aj frekvencie a veľkosti zaťaženia. Pri vzájomnej 
spolupráci medzi zainteresovanými na meraní, dostáva športovec a jeho tréner dôležité 
informácie spätnou väzbou o rezervách v športovom výchovno-vzdelávacom procese. 
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ZHRNUTIE 

Štúdia je zameraná na zistenie všeobecnej pohybovej výkonnosti športujúcej populácie 
staršieho školského veku, systémom Eurofit (Moravec, Kampmiller, Sedláček a kol. 2002), 
rozšírená o 2 testy pohyblivosti a modifikáciu testu rovnováhy. Testovacím systémom 
Eurofit, bolo uskutočnené rozsiahle celoštátne meranie pohybovej výkonnosti v rokoch 1993 
– 1994 u nešportujúcej populácie. Vzhľadom na neporovnateľné údaje, resp. nedostupnosť 
výsledkov 13 – 14. ročných športovcov z adekvátneho merania, rozhodli sme sa porovnať 
naše výsledky s výsledkami vekovo rovnakej nešportujúcej populácie. 

Hypotéza 1 a 2 sa nám nepotvrdila. V prospech športujúcej mládeže, ktorá má 
každodenný, minimálne hodinový tréningový proces, sme nezistili štatisticky signifikantné 
rozdiely vo všetkých testoch v porovnaní s nešportujúcou populáciou. Športujúci chlapci 
dosiahli lepšie výsledky v siedmich testoch, ale v dvoch testoch – ľah- sed a výdrž v zhybe 
mala skupina športovcov horšie priemerné výsledky, ako nešportovci. U dievčat všeobecná 
pohybová výkonnosť bola ešte nižšia, na rovnakej úrovni ako  nešportujúca populácia dievčat 



167 
 

meraná pred 16 rokmi, okrem testu výdrž v zhybe a vytrvalostného člnkového behu. To 
svedči o nízkej úrovni trénovanosti  športujúcej populácie, najmä dievčat. 
 
SUMMARY 
 
DIAGNOSTICS OF GENERAL MOTOR PERFORMANCE IN OLDER SCHOOL 
AGE SPORTING YOUTH 
 
KEY WORDS: motor performance, motor tests, EUROFIT, sportsmen, older school age 
 

The work deals with testing the level of general motor ability in older school age 
sporting youth  at  Sports High School in Košice, Slovakia, by the use of EUROFIT test 
battery. It focuses on comparison of general motor performance at 131/2 year sporting youth 
with the non-sporting population based on EUROFIT test results by Moravec et al., 2002. The 
sporting youth was daily exposed to at least one hour of training process. The hypothesis 
hadn´t confirm for the boys, who had better results in several general physical performance 
tests compared to the generally non-sporting population who only took part in obligatory 
physical education classes. For girls, general physical performance matched the level of  non-
sporting girls according the statistics from 15 years ago. The only difference found was  in the 
test of pull-up stamina. That suggests a poor level of fitness in the sporting population of girls. 
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