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Moderátor: 
   Ak sa Vám nedarí vychádzať s kolegami, či lepšie miesto v práci, ste nervózny alebo 
cítite syndróm vyhorenia možno aj Vy potrebujete niekoho kto Vám pomôže sa zlepšiť. Na 

západe je kariérne poradenstvo bežné a postupne preniká už aj k nám.  

   Redaktor: 
   Zuzana Sehnalová začala pred troma rokmi pracovať v medzinárodnej poradenskej 
firme. Mala chuť to niekam dotiahnuť a tak tvrdo pracovala, veľa sa učila a jedného dňa sa 
rozhodla vyskúšať aj firemného kouča. 

   Zuzana Sehnalová - marketingová manažérka: 
   Nevedela som čo ma čaká, nevedela čo mám od toho čakať.  

   Redaktor: 
   Kouč je na Slovensku ešte stále pomerne nezvyčajná práca. Asociácia, ktorá ich 
vzdeláva a združuje vznikla len pred piatimi rokmi, dnes má jej akreditáciu okolo 200 ľudí.  

   Vanda Šinková - koučka v poradenskej firme: 
   To je normálne štandardizovaný job.  

   Redaktor: 
   Kouča zatiaľ nájdete najmä vo väčších firmách. Jeho úloha je pomôcť zamestnancovi či 
manažérovi rozvíjať svoj potenciál.  

   Vanda Šinková - koučka v poradenskej firme: 
   Nasmerovať, otvoriť jeho myseľ. Pýtať sa ho na veci, na otázky, ktoré by sa sám seba 
nespýtal.  

   Zuzana Sehnalová - marketingová manažérka: 
   Čo si myslíš kam si narástla? Kam si sa posunula? Ako si myslíš, že vnímajú teba tvoji 
ľudia? Aj keď sa nad tým zamyslím sama tak tie, tie príležitosti neviem tak identifikovať 

ako keď ma na to tým, tým rozhovorom a tými otázkami na to navedie.  

   Redaktor: 
   V čase keď zo svojej práce nemáte ideálny pocit je podľa koučky vhodné získať odstup. 
Prekážkou v dobrom výkone môžu byť napríklad zanedbané vzťahy s kolegami, no a keď 
zistíte v čom je problém máte za sebou prvý krok na ceste k riešeniu.  
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   Vanda Šinková - koučka v poradenskej firme: 
   Koučing vychádza zo základného princípu, že verí, že každý človek má všetky potrebné 
zdroje na to, aby vedel svoju, svoju situáciu vyriešiť.  

   Redaktor: 

   Firmy si okrem profesionálnych koučov niekedy na konzultovanie vytipujú aj človeka 
zvnútra, ktorý rozumie tomu ako veci fungujú.  

   Zuzana Sehnalová - marketingová manažérka: 
   Pre mňa je moja koučka profesionálka aj v tom koučovaní, ale si myslím, že sú to 
veľakrát osobné predpoklady.  

   Vanda Šinková - koučka v poradenskej firme: 
   Ide o veľmi intímny a dvojstranný vzťah kde musí byť absolútne vysoké miera dôvery.  

   Redaktor: 
   Ak sa rozhodnete pre akreditovaného kouča jeho pridaná hodnota je vo formálnom 
vzdelaní v oblasti koučovania a jeho podpis svieti aj na medzinárodnom etickom kódexe, 
no a na záver ešte jedno upozornenie dobrý kouč je dobre drahý. Klienti, ktorí, ale vysokú 

sumu na faktúre rozdýchali veria, že je to investícia do seba, ktorá sa im nakoniec 
niekoľkonásobne vráti.  

Barbora Demešová televízia Markíza 
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