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Koučing v službách biznisu na Slovensku 
 
4. medzinárodná konferencia KOUČING V SLUŽBÁCH BIZNISU- ROZVOJ, 
EFEKTIVITA, PROSPERITA sa uskutoční v septembri v Bratislave. 
 
Bratislava, 19. apríla 2011 – Koučing síce stále patrí k novým metódam práce 
s ľuďmi pre podporu ich potenciálu, ale na Slovensku sa 8. a 9. septembra 2011 
už po štvrtý krát stretnú kouči a manažéri, aby spolu na túto tému diskutovali 
a odovzdávali si navzájom svoje praktické skúsenosti. Konferenciu organizujú 
dve stavovské organizácie koučov – Slovenská asociácia koučov (SAKO) 
a slovenská pobočka medzinárodnej organizácie koučov ICF. Partnermi sú tiež 
české organizácie koučov ČAKO a ICF ČR. Hlavnou témou je prínos koučingu 
pre biznis.  Po prvých rokoch, kedy si naša odborná verejnosť formovala pohľad 
na to, čo je to koučing, dnes je hlavnou témou ako je možné koučing začleniť do 
firemných procesov a tak zvýšiť efektivitu práce, dosiahnuť prosperitu a rozvíjať 
svojich ľudí. 
 
Štvrtý ročník konferencie preto slovenskí koučovia pripravili predovšetkým pre 
majiteľov firiem a manažérov. Dozvedia sa konkrétne, čo koučing prináša pre firmy 
a ako funguje v slovenských firemných podmienkach. Budú mať možnosť stretnúť sa 
so slovenskými aj zahraničnými koučmi a reálne si zažiť ako pracujú. Vypočujú si 
konkrétne prípadové štúdie manažérov, ktorí sú koučovaní a používajú koučing ako 
nástroj zvyšovania efektivity v svojej firme. 
 
K dynamickému rozvoju koučovania ako profesie prispelo aj súčasné obdobie, kedy 
globálna kríza priniesla nové potreby práce s ľuďmi a od lídrov sa začali vyžadovať iné 
prístupy. Podľa prieskumu spoločnosti Frank Bresser Consulting & Associates, 
celosvetovo pôsobí asi 44 000 koučov, ktorí pracujú v biznise. Biznis koučovanie je 
najviac viditeľné a známe a je dnes už skutočne globálnym fenoménom. Patrí totiž 
k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim profesiám.  
 
Na konferencii okrem slovenských koučov vystúpia aj medzinárodní odborníci, ktorí 
dlhodobo úspešne pôsobia v biznis prostredí. Už spomínaný Frank Bresser a Peter 
Szabó sú nielen skúsení kouči, ale aj odborníci, ktorí tvoria metodiku koučovania pre 
organizácie. 
 
O kľúčových speakroch 
 

 
  www.icf.sk
  www.koucovia.sk 
 

 

Peter Szabo je profesionálny kouč a popredný medzinárodný tréner koučovania. Je 
jedným z priekopníkov Solution-focused Brief Coachingu – krátkodobého koučovania 



 

zameraného na dlhodobé riešenia. Je zakladateľom najväčšej koučovacej školy vo 
Švajčiarsku, ktorá ponúka koučovacie tréningové programy vo viacerých jazykoch. 
Vytrénoval viac ako 2000 koučov z rôznych krajín. Má 15 ročné skúsenosti vo 
vrcholovom manažmente, v oblasti ľudských zdrojov. 
 
Frank Bresser už viac ako 10 rokov pomáha spoločnostiam navrhovať, zlepšovať a 
optimalizovať na mieru šité koučovacie programy, ktoré presne zodpovedajú 
špecifickým potrebám organizácie pre maximálne rozvinutie úspechu v biznise. Ako 
prvý vyvinul systematický a strategický návrh, implementáciu a zlepšovanie 
koučovacích programov v organizáciach. Frank za svoju prácu získal na Svetovom 
kongrese ĽZ cenu “Global HR Excellence Award 2011”. 
 
 
O koučovaní v biznise 
 
Koučovanie je nová profesia a nový nástroj podpory ľudského potenciálu pre súčasnú 
turbulentnú dobu. Umožňuje manažérom pracovať s vnútornými zdrojmi a vnútornými 
motivátormi svojich zamestnancov a zároveň  aj so svojimi vlastnými zdrojmi. Prináša 
do pracovného procesu aktívne rozhodovanie zamestnancov spojené s dobrovoľným 
preberaním zodpovednosti za výsledky ich práce.  
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