
Harmonogram prednášok a cvičení – Základy basketbalu 
 

Obsah prednášok ZS 2021/2022 (ONLINE, piatok –11.15-12.00): 
 

Týždeň: 1. 24.09.  Úvod do štúdia predmetu. Vznik a vývoj basketbalu. 

2.  01.10.  Základné pravidlá basketbalu.  

3. 08.10. Rozbor obsahu hry a systematika herných činností v basketbale. 

Rôzne formy basketbalu. 

 

Plán obsahu cvičení ZS 2021/2022 (športová hala prof. Rovného): 
 

1. 20.9. Rozcvičenie v basketbale. Herné činnosti jednotlivca (HČJ) – nácvik uvoľňovania 

sa hráča bez lopty. Previerka výkonnosti v hre 5:5. 
 

2. 27.09. HČJ – nácvik uvoľňovania sa hráča s loptou – postoj – trojhrozba, pivotovanie, 

začiatok driblingu, zmeny smeru, zastavenie driblingu.  

 2.10. virtuálna účasť na basketbalovom zápase (1.možnosť) – sledovanie streamu 
  

3. 4.10. HČJ – nácvik prihrávania a chytania lopty na mieste a v pohybe. Prípravná hra – 

prihrávaná, základné pravidlá basketbalu. 

 6.10. virtuálna účasť na basketbalovom zápase (2.možnosť) – sledovanie streamu 
 

4. 11.10. HČJ – nácvik streľby na kôš jednou rukou sponad hlavy z miesta. Hra 5:5, základné 

pravidlá basketbalu.  

 17.10. účasť na basketbalovom zápase (3.možnosť) 
 

5. 18.10. Test z pravidiel basketbalu (písomný) – riadny termín (na cvičení ONLINE). 

HČJ – úvod nácviku streľby na kôš v pohybe po dvojtakte v basketbale.  
 

6. 25.10. HČJ – Zdokonaľovanie streľby na kôš v pohybe po dvojtakte v basketbale. 
 

7. 02.11. Študijné voľno – dobrovoľné docvičovanie. 
 

8. 08.11. HČJ – nácvik obrany na hráča s loptou a bez lopty. Obranný postoj a obranný pohyb. 

Obrana hráča bez lopty a s loptou. Hra 1:1, základné pravidlá basketbalu. 
 

9. 15.11.  HČJ – nácvik útočného a obranného doskakovania. Odstavovanie. Prípravná hra – 

doskakovaná. Turnaj v hre 1:1. 
 

10. 22.11. (Plnenie kreditu – test: streľba po dvojtakte). Herné kombinácie (HK) – útočná 

kombinácia hoď a bež, ÚHK založená na clonení a OHK proti cloneniu (ukážka). 
 

11.  29.11. ÚHK založené na početnej prevahe útočníkov. Obranné herné kombinácie proti 

početnej prevahe útočníkov. Prípravná hra 3:3 (3:2-3).  
 

12.  06.12. Obranný herný systém (OHS) osobná obrana. Herné systémy (HS) – útočný herný 

systém (ÚHS) rýchly protiútok. Turnaj 5:5. 
 

13. 13.12. Plnenie kreditových požiadaviek – RIADNY termín (praktická požiadavka). 
 

Zmena programu vyhradená! Priebežné plnenie kreditových požiadaviek je odporúčané! 


