
Výber, získavanie, 
manažovanie a riadenie 

členov teamu 
   Scouting, recruitment, 

managing & coaching of team 
members  



Prečo si myslím, že na túto tému môžem hovoriť: 
Hokejový brankár  
Učiteľ- absolvent FTVŠ v r. 1976, hokejový pedagóg  
Manažér a gen. riaditeľ – EUROBAL-18 rokov 
(predtým obch. zástupca Tomlinson, Cleveland, Ohio) 
Tréner – mládež, mladší dorast, brankári, muži 1.SNHL, 

reprezentácia  Juniori „20“ MSJ 1999 /bronz/ 
         Seniori MS 2000 – 2002 /striebro, zlato/, 2009,  
         ZOH 2002 a 2010 /4.miesto/, Svetový pohár 2004 
Otec rodiny – 2 deti-vrcholoví športovci- teraz už absolventi UBC 
Tento príspevok je zameraný na oblasť, ktorú môžeme  

považovať jednu z rozhodujúcich všade tam, kde 
výsledok projektu závisí od kvality riadenia ľudských 
zdrojov -  human recourses. 

Ako priviesť team k titulu Majstrov Sveta?  
Nasledujúci obsah  som zvolil z viacerých dôvodov, ale ten  
najdôležitejší má zrejme presné označenie-  a to je hľadanie cesty k 
ÚSPECHU.  
V mojom prípade bol v jednotlivých etapách môjho života  úspech  
merateľný : 
ako brankár = % úspešnosti 
ako pedagóg = kvalita absolventov 
ako manažér- riaditeľ = profit spoločnosti 
ako tréner = umiestnenie tímu v súťažiach 
ako otec = pripravenosť potomkov pre plnohodnotný život  
”SMC” - Vysvetlenie pojmov 
 Vyhľadávanie a výber hráčov do teamu -scouting: 
- Vopred pripravená  činnosť trénera a poverených ľudí /scouti/ 

zameraná na výber budúcich členov tímu podľa stanovených 
kritérií a postupov                   

- Scouting mládeže (odkrytie predpokladov pre ďalší rast, hlbší 
prehľad, širšie súvislosti) 

- Scouting profesionálov (kvalita hráča, jeho špecifické vlastnosti, 
schopnosti, osobnostné črty) 1 



–rozpor s  názormi fanúšikov, niekedy i  médií a vo veľa prípadoch 
s odbornými komisiami i členmi realizačného teamu 

-podobnosť vo firemnom prostredí vôbec nie náhodná – vyhľadávanie a 
výber pracovníkov – vedúci pracovníci alebo agentúry-scouti, 
rozdiel medzi perspektívnym pracovníkom a špičkovým 
managerom - head hunting 

Nábor vybraných hráčov- recruiting:  
- proces presvedčovania a stimulácie vybraných uchádzačov; 
- ponuka miesta v tíme na základe plnenia stanovených 

predpokladov a kritérií, ktoré boli predmetom scoutingu 
Podmienky účasti musia byť zadefinované a splniteľné 
Scouting + Recruiting = formuje sa aj pozitívy základ 
realizačného tímu (osobnostné črty, erudovanosť, skúsenosti) 

Pozitíva jadra celého tímu výrazne ovplyvňujú možnosť 
dosiahnuť konečný   CIEĽ. 

 Zakomponovanie objektívne najlepších vybraných 
hráčov do teamu a ich stabilizácia vyžaduje  spoluprácu ľudí,  
dosahujúcich  vysokú úroveň odborných poznatkov       

• Komunikácia s hráčmi, managermi, agentmi ohľadne účasti na 
akciách počas roka (vzhľadom na ich povinnosti v ich 
materských kluboch)  

• Zo širšieho výberu sú postupne eliminovaní menej kvalitní hráči  - 
výber sa zužuje aj počas prípravných turnajov 

• Povinnosťou coacha je oboznámiť hráča, ktorý nezodpovedá 
požadovanej výkonnosti a kvalite o jeho možnom odchode, 
keďže do družstva prichádzajú (alebo sa očakávajú) kvalitní 
hráči z iných družstiev 

 - nastávajú prípady, kedy hráči odchod z tímu 
neakceptujú a nastáva problém v komunikácii s trénerom 
(princíp funguje aj vo firmách – na pozíciu je dosadený 
mladší a odborne zdatný pracovník namiesto služobne 
staršieho) 

   

Recruiting 
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Zloženie teamu 



  Filozofia projektu – akcie počas celého roka : 
Počas procesu recruitingu sa hráčom načrtne projekt a akcie, ktoré 

prebehnú počas roka 
- spoločné stretnutie – Hokejové leto -  pred sezónou pod dohľadom 

odborníkov, akcie futbal, golf - aj so sponzormi 
 - exhibičné stretnutia  ktoré vnútorne vytvárajú „odľahčenú“ 

ale zároveň napätú situáciu (sledovanie správania sa hráčov) 
 - prizývanie európskych hráčov do týchto kempov NHL hráčov,  
Záverečný výber –  v príprave pred MS hráči prechádzajú „sitom“ 

počas 4 týždňových cyklov koordinovaných so záverom play- off 
        Európskych líg a 1.kola play-off v NHL 

Riadenie činnosti tímu – program / Managing 

- Stanovenie priorít – úzka spolupráca s GM a asistentmi 

- Logistika, časový plán, stravovací a pitný režim, ubytovanie, 
spoločenské akcie - sponzori, médiá – úzka spolupráca s 
managerom a lekárom 

- Stanovenie pravidiel založených na vzájomnom porozumení pre 
udržanie vnútornej disciplíny tímu – dôležité pre fungovanie 
tímu ako celku 
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 Philosophy of project – all year round events 



Riadenie teamu - coaching  
       Riadenie teamu  / Coaching 
         Príprava teoretická i praktická – spolupráca s 

členmi RT i skúsenými hráčmi začlenenými do  
jadra teamu. 

        Výnimočne dôležitý je vstup do turnaja – vstupné 
zápasy, družstvo je motivované priebehom prípravy 
a vedením /RT/, narastá vzájomná dôvera, 
individuálne aj kolektívne sebavedomie 

•  Riadenie družstva počas stretnutia – spolupráca s 
asistentmi,  jasné rozdelenie úloh, dodržiavanie 
kompetencií 

•  V priebehu zápasu informácie hráčom jasne 
formulované, krátke,,v správnom čase a bez emócií 

•  Po zápase krátky príhovor, vyzdvihnútie pozitív, 
poďakovanie – nehodnotiť indiv. výkony, nehodnotiť 
negatívne   

•  Okamžitá a následná regenerácia, podporné 
prostriedky – WADA 

•  Deň po zápase -analýza odohraného zápasu a 
príprava na ďalší zápas 

•  Rozdielna stimulácia teamu /súper, dôležitosť.../  
       Vlastnosti  a schopnosti  coacha: odbornosť, 

skúsenosť, otvorenosť, objektivita, zásadovosť..... 
        =získanie dôvery členov teamu 
           




