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Súkromná stredná športová škola v Bratislava s štvorročnou formou štúdia dáva
príležitosť mladým športovým talentom spojiť štúdium so športom. Škola úspešne
funguje a vzdeláva študentov - športovcov už od roku 2011.

V súčasnosti ponúkame našim študentom dva študijné odbory:
Športový manažment - 7471 M
Digitálne služby v športe - 7475 M

Škola má kvalitných trénerov a pedagógov. Ťažiskovými športami na našej škole sú futbal, tenis, atletika, 
fitness, zápasenie a po individuálnej dohode s klubmi zastrešujeme aj iné športy. Uplatňuje individuálny
prístup v pedagogickom i tréningovom procese.
Jedným z benefitov, ktoré prostredie školy ponúka, je prítomnosť jednej z najväčších futbalových akadémií na 
Slovensku – FC Petržalka, ktorá rozvíja viac než 500 mladých športových talentov vo veku od 5 do 23 rokov a 
ktorej súčasťou sa žiaci môžu stať. Aj preto je futbal jedným z hlavných pilierov v oblasti športového 
zamerania študentov športovej školy.



Naša škola





V súčasnosti ponúkame našim študentom dva študijné
odbory :

Športový manažment - 7471 M

Absolvent získa:

• úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

• osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe;

Absolvent odboru Športový manažment je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže riadiť a koordinovať základné

činnosti v oblasti športu, navrhovať a realizovať praktické riešenia pre športové zväzy a iné športové

organizácie.
Je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného
športu dospelých vo vybranom športe.



Digitálne služby v športe - 7475 M

Absolvent získa:

•úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

•osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe;

Absolvent odboru Digitálne služby v športe je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže vykonávať

práce administrátora alebo iného samostatného špecialistu pre informačné a komunikačné

technológie, riadiť a poskytovať digitálne služby, ako aj podieľať sa na analýze a tvorbe

softvérového a hardvérového vybavenia športových pracovísk a športových zariadení.

Je schopný vykonávať poradenské práce v oblasti výpočtovej techniky a zastávať funkciu

nižšieho až stredného manažéra, špeciálne s orientáciou na manažment a administráciu

výpočtovej techniky športových pracovísk a športových zariadení.



Príprava na budúce povolanie

Obsahom prípravy na budúce povolanie  pre odbor Športový manažment - 7471 
M
je nasledovné: 

Žiak získa počas štúdia schopnosti potrebné pre oblasť športového marketingu,
manažmentu, základov ekonomiky, zdravovedy, biológie, výživy, teórie didaktiky v športe
a základov podnikania v športe.
Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú predpokladom pre činnosť súvisiacu
s administráciou športovej dokumentácie. Má možnosť pracovať ako manažér športu pre
športové kluby, telovýchovné jednotky, športové zväzy, regeneračné centrá, fitness centrá a iné
organizácie v oblasti športu.
Absolvent sa môže taktiež uplatniť v oblasti súkromného podnikania, štátnej správy a v
službách, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.



Príprava na budúce povolanie

Obsahom prípravy na budúce povolanie  pre odbor Digitálne služby v športe -
7475 M je nasledovné: 

Absolvent získa počas štúdia schopnosti potrebné pre analýzu a správu potrieb športových

pracovísk v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Získava prehľad o aktuálnych technológiách a technologických možnostiach v oblasti

poskytovania digitálnych služieb v športe.

Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú tiež predpokladom pre činnosť súvisiacu
s administráciou športovej dokumentácie. Je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na
úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom
športe.



Digitalizácia v oblasti vzdelávania pre športové školy 

Pre potreby trhu práce je nutné priniesť do oblasti vzdelávania pre športové školy oblasť 
vzdelávania obsahovú časť Sport Performace , jeho monitorovanie a spracovávanie týchto dát.
Sport performace (športový výkon) je:

Športový výkon je spôsob, akým sa meria účasť na športe. Športový výkon je komplexnou zmesou biomechanických funkcií, 
emočných faktorov a tréningových techník.
Výkon v atletickom kontexte má populárnu konotáciu predstavujúcu snahu o dokonalosť, kde športovec meria svoj výkon ako 
postup k dokonalosti alebo úspechu.
V športe panuje porozumenie, že športovci so záujmom o výkon inklinujú k súťažnej alebo elitnej úrovni; športovci, ktorí majú 

záujem o jednoduchú participáciu, na širšie účely, ako je napríklad kondícia alebo kontrola hmotnosti, sú najčastejšie rekreační
športovci, ktorí si nestanovujú konkrétne výkonnostné ciele.



V mnohých športoch bude pre úspech rozhodujúca schopnosť športovca vyvinúť rytmus výkonu.
Beh, beh na lyžiach, cyklistika a rýchlokorčuľovanie sú športy, pri ktorých nastavenie efektívneho rytmu alebo kadencie
udrží športovca organizovaného a fyzicky výkonného.
Rozvoj rytmu je vnucovanie kadencie na pohybovú aktivitu.

Schopnosť športovca sebamotivovať je nevyhnutná pre úspech v súťaži aj tréningu. Okrem toho je kreativita tiež
nehmotná vec, ktorá oddelí úspešných športovcov od iba talentovaných. Kreativita sa v tímových hrách prejavuje šikovnou
alebo dobre premyslenou taktikou. V individuálnych športoch sa kreativita často odráža v prístupe športovca k
tréningovým rutinám.



Pomoc v podobe GPS 

Koučing ovplyvní športový výkon, či už pozitívne alebo negatívne, dvoma rôznymi spôsobmi. Tréneri poskytujú hlavné
smerovanie športovcovi z hľadiska tréningu, taktiky, výživy a športovej techniky.
Je to tréner, ktorý musí udržiavať aktuálny prehľad o všetkých pokrokoch v tomto športe. Nedostatok vhodného
koučovacieho vedenia v ktoromkoľvek z týchto aspektov zabráni športovcovi dosiahnuť najlepší výsledok.
Čo je dôležité, tréner je jednou z primárnych emocionálnych opôr športovca, vzhľadom na intenzitu a bezprostrednosť
vzťahu.

Z uvedeného vyplýva, že pre zlepšenie monitorovania a vyhodnotenia výkonu športovca, zároveň aby došlo k prevencii pred
zraneniami je prínosné používanie digitálnych zariadení v podobe GPS.



Využitie GPS riešení ( globálny lokalizačný systém) a 
IMU senzorov v pohybovej príprave mládeže.

PharmDr. Ladislav Pavlovič, SŠIC



Čo umožňuje SportsTech

• Sporttech je priesečníkom športu a samotnej technológie (vytvára riešenie v športe)

• SportsTech umožnil športovcom, trénerom, lekárom, fyzioterapeutom sledovať 
funkčné pohyby, športové zaťaženie, biomechanické a biovitálne markery pomocou 
nositeľných senzorov z dôvodu: 

1. maximalizácie výkonu 
2. minimalizácie potenciálu zranenia



SportsTech – nositeľné senzory 



GPS, IMU, HR senzory

• Nositeľné wearables sú neustále vo vývoji 

• Sú adaptované na športové aplikovanie aby čo najmenej obmedzili pohybové a 
funkčné schopnosti športovca

• Prebieha neustála miniaturizácia a cenová dostupnosť 

• Dominujú bezdrôtové technológie Bluetooth na prenos údajov 

• Trhová profilácia: vrcholový a masový šport 



GPS sensors – Heart Rate sensors – IMU sensors

,,Čo nezmeriam, nemôžem zlepšiť“



Ako funguje GPS 

Online zbieranie dát - analýza - poskytnutie športovcom



Čo monitorujem pomocou  GPS 

• Presné časy jednotlivých tréningových udalostí (šprint, výklus, pauza)

• Nabehaná vzdialenosť 

• Spotrebu energie Kcal/kg

• Výkon na kilogram W/kg

• Av.speed

• Av.HR

• Av.power

• Maximálna rýchlosť

• Maximálne zrýchlenie/spomalenie

• Počet tzv. power events

• Average recovery time

• A ďalšie 



Prečo používame GPS - intenzifikácia 

Príklad: Schopnosť vykonávania opakovaných šprintov RSA Repeated Sprint Ability
vo futbale ale aj iných športoch. Tu prebieha proces neustálej intenzifikácie. 

1960: priemerný počet odbehnutých km/hráč/zápas bol okolo 5 km
1974: 6km
1980: 12 km (veľký dôraz na aeróbnu vytrvalosť)

2021: priemerný počet km/hráč/zápas je okolo 11,3 km
Obrovský rozdiel nastal v objeme úsekov prekonávaných vysokou intenzitou. 



Prečo používame GPS - intenzifikácia

Príklad: Priemerná pokrytá vzdialenosť na hráča v anglickej Premier League vo vysokej 
intenzite stúpla v roku 2013 v porovnaní s rokom 2007 o ~30 %. 

Celková pokrytá vzdialenosť v šprinte, ktorý je definovaný ako rýchlosť vyššia než 25,1 km.h-

1,a celkový počet šprintov stúpol o ~35%. 

The Evolution of Physical and Technical Performance Parameters in the English Premier League'' (Barnes et al. 2014). 

. 



Zhrnutie využitia GPS 

• Intenzifikácia

• Efektivizácia

• Optimalizácia

• Meranie vnútorného (zmeny v organizme) a vonkajšieho zaťaženia (tréningový podnet)

• Regenerácia a periodizácia

• Vizualizácia: heat maps, taktická príprava, positioning

• Úprava stravovacích režimov na základe spotrebovaných energií



GPS 



Heart Rate Sensors – meranie SF 

Osobné monitorovacie zariadenie, ktoré umožňuje merať / zobrazovať srdcový rytmus v 
reálnom čase alebo zaznamenávať srdcový rytmus pre neskoršie štúdium. 

Zhromažďovanie údajov o srdcovej frekvencii pri vykonávaní rôznych druhov fyzických 
cvičení.

1. Telemetrické meranie: hrudný pás 
2. Sporttester: náramkové hodinky



HR sensors – meranie intenzity záťaže 

• Zámerom tréningu je vyvolať také funkčné, morfologické, fyziologické a psycho-sociálne 
zmeny trénovanosti hráča, ktoré podmieňujú rast športovej výkonnosti po technickej, 
taktickej, kondičnej a psychickej stránke. 

• Podľa Holmberga (2004) je najvhodnejším spôsobom na meranie intenzity pohybového 
zaťaženia a metabolickej reakcie organizmu v basketbale monitorovanie srdcovej 
frekvencie (SF) a meranie koncentrácie krvného laktátu.



HR sensors – príklad využitia 

McInnes et al. (1995) vo svojej štúdií uvádzajú, že intenzita zaťaženia v zápase (basketbal) je 
vysoká a až 75 % hracieho času odohrajú vrcholoví hráči so SF nad úrovňou 85 % 
z diagnostikovanej maximálnej srdcovej frekvencie (SFmax). 

Argaj (2009) odporúča, aby aplikované zaťaženie hráča v hernom a kondičnom tréningu, 
realizované rôznymi metodicko organizačnými formami, zodpovedalo intenzite zaťaženia 
v zápase, čím by sa dosiahol požadovaný efekt zodpovedajúci športovým a metabolickým 
špecifikám basketbalu.



IMU sensors

Inerciálna meracia jednotka je elektronické zariadenie, ktoré pomocou kombinácie 
akcelerometrov, gyroskopov a magnetometrov meria a hlási špecifickú silu tela, uhlovú 
rýchlosť a orientáciu tela.



IMU sensors – prevencia zranení 

Pri športoch založených na behu, ako je basketbal, futbal a americký futbal, viac ako 40 % 
bezkontaktných zranení utrpí dolná končatina.

• Meranie asymetrií pohybu končatín a záťaže každej končatiny zvlášť

• Kvantifikovanie intenzity každého kroku – biomechanika



IMU sensors



Následné využitie dát z wearables

1. Sledovanie vývoja talentu a pokroku športovcov

2. Vytváranie informatívnych profilov: hráčskych kariet

3. Vytváranie tréningových plánov založených na atribútoch hráča, schopnosti a 

pozícia

4. Kondícia hráča (diagnostické testy pre analýzu výkonu)

5. Rozvrhy pre fyzioterapeutov a zdravotnícky personál

6. Skautské postrehy a štatistiky výkonu (videoanalýza)

7. Prípravné činnosti na zápas a analýza ďalšieho súpera

8. Údaje o zraneniach, terapii a histórii fitness



Digitálna transformácia šport. organizácií  

1. Šport je oproti iným odvetviam v digit. transformácii pozadu 

2. Veľký tlak fanúšikov, sponzorov a partnerov na digitalizáciu (žiadajú väčší zážitok)

3. Digitalizácia neovplyvňuje len zážitok fanúšikov ale kompletne mení manažment a 

vplyv na športové úspechy

4. Posun športu do zábavného priemyslu (kompetícia s platformami ako napr. Netflix

alebo Disney)

5. Pre správne nastavenie stratégie digitálnej transformácie potrebujeme dáta a ľudí 

s digitálnymi zručnosťami na všetkých úrovniach športovej organizácie



Ako digitalizovať  

1. Digitizing the consumer experience: “Fan Engagement”: zásadná otázka je:

,,Ako zaujmem svojho fanúšika?“

- Kto sú moji fanúšikovia? Aký je ich vzťah ku klubu? Aká je ich motivácia a 

očakávania? Aký je ich ekonomický status?

2.    Digitizing the management: Na základe štúdie PwC až 94% manažérov športových 

organizácií vníma potrebu digitalizovať a inovovať ale len 47% implementuje 

konkrétne inovačné stratégie.



Vision

FIRST SMART CLUB IN SLOVAKIA

BARÇA  
INNOVATION  
HUB



Vision

FIRST SMART CLUB IN SLOVAKIA

WE AIM TO CREAT A WORLDWIDE  

SPORTS RESEARCH & INNOVATION  

CENTER

Promoting an open and  

collaborative culture,  

working closely with leading  

brands, universities,

research centers, and start-ups

from around theworld.

OUR MISSION



Vision

FIRST SMART CLUB IN SLOVAKIA
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PROFESSIONAL  
EDUCATION

KNOW-HOW  
EXCHANGE

CROWD  
RESEARCH

OPEN  
CHALLENGES

CROWD  
FINANCING

TECH  
ASSESSMENT

DIGITAL  
CONGRESSES

KNOWLEDGE PLATFORM
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Universities &  

Research Centers

Sport Clubs  

Sports Institutions

Sponsors Investors

Users

(Athletes & Fans &  
Consumers)

Start-Ups &  

Consolidated Companies

ECOSYSTEM



Vision

FIRST SMART CLUB IN SLOVAKIA

CONGRESSES &  CONFERENCES

BARÇA SPORTSMEDICINE
CONFERENCE

BARÇA SPORTSNUTRITION  CONFERENCE

BARÇA SPORTPERFROMANCE  CONFERENCE

BARÇASPORTS PHYSIO CONFERENCE

FOOTBALL COACHSUMMIT

BARÇA SPORTSANALYTICS  CONFERENCE

SPORTS TECHNOLOGYSYMPOSIMUM

BARÇA INNOVATION HUB FORUMS



Vision

FIRST SMART CLUB IN SLOVAKIA

CERTIFICATES AND STUDIES

NEUROSCIENCE AND TRAINING

WORKLOAD AND INJURY IN TEAM SPORTS

MANAGING WORKLOAD INSOCCER

STRENGTH TRAINING – FROM REHAB TO PERFORMANCE-

TEAM DOCTOR FUNDAMENTALS

SPORTS NUTRITION

SPORTS NUTRITION IN SOCCER

ADVANCED SPORTS NUTRITION

ELITE ATHLETES PSICOLOHY DEVELOPEMENTS

SPORTS VENUEDEVELOPEMENT  

SPORTS LEADERSHIP

BASIC ELEMENTS OF SPORTS LAW

SPORTS MARKETING AND SPONSORSHIP

CERTIFICATES

TRAINING FOR TEAM SPORTS



Trh práce a digital transformation

Vznik nových pracovných pozícií s vyššou pridanou hodnotou (oblasť marketingu, 

technológií a inovácií, zdravia a prevencie, športového výkonu, audiovizuálneho 

obsahu, smart štadiónov, AI atď).

Príklady: Data science manager, AI manager, Health manager, Sports Industry 

manager, Innovation manager, Hospitality manager, Performance manager, 

Head of Internationalization, Sport science specialist (ako zdravé ľudské telo pracuje počas cvičenia a ako šport a 

fyzická aktivita podporujú zdravie a výkonnosť. Štúdium športovej vedy tradične zahŕňa oblasti fyziológie, psychológie, anatómie, biomechaniky, biochémie a biokinetiky.



Oblasť sport performance

,,Táto pracovná pozícia je o dohľade nad rôznymi výkonnostnými 
oddeleniami v klube – športová veda, medicína, sila a kondícia, výživa a 
dátová analytika – a zabezpečenie toho, aby čo najviac hráčov bolo fit a 
schopných zvládnuť požiadavky hry.“

• Performance Manager

• Head of Human Performance

• Head of Elite Performance



Performance managers

•Arsenal: Darren Burgess (Head of Elite Performance)

•Everton: Bruno Mendes (Head of Performance) 

•Liverpool: Philipp Jacobsen (Performance Manager) 

•Manchester City: Sam Erith (Head of Human Performance) 

•Manchester United: Richard Hawkins (Head of Human Performance) 

•Southampton: Mark Jarvis (High Performance Manager)

•Akreditovaný High Performance Manager uplatňuje manažérske schopnosti, spolupracuje s tímom športovej 
vedy a športovej medicíny a trénermi, aby pomáhal športovcom optimalizovať športový výkon etickým 
spôsobom. Navrhuje, plánuje, implementuje a hodnotí programy športovej vedy pre športové tímy, 
organizácie alebo kluby.



Ďakujem za pozornosť


