
 

Príspevok na konferencii AIVD 
Príspevok na konferencii predniesla PhDr. Denisa Kmecová, PCC – predsedníčka SAKO  
a PaedDr. Martin Prodaj – podpredseda SAKO. 
 
Stručný prepis predneseného príspevku: 
Najrýchlejšie rozvíjajúcou sa profesiou a podporným nástrojom manažmentu a rozvoja 
osobnosti sa stáva v poslednej dobe koučing. 
Ani Slovensko nie je výnimkou, kde počet profesionálnych koučov, aj záujemcov 
o koučing z roka na rok rastie. Medzníkom v profesionalizácii koučingu na Slovensku bol rok 
2005, keď na 1. Konferencii o koučovaní účastníci iniciovali vznik Slovenskej asociácie 
koučov. Odvtedy sa Slovenská asociácia koučov výrazne rozrástla. V súčasnosti má takmer 70 
členov. 
 
Naším cieľom je upevňovanie pozície koučovania, jeho rozširovanie, aby jeho 
prednosti využívali nielen profesionálni koučovia a manažéri veľkých firiem, ale aby ho 
spoznala aj široká verejnosť. 
 
Ponúkame: Miesto, kde záujemcovia o koučovanie nájdu potrebné informácie, 
prostredníctvom ktorého môžu načerpať nové znalosti a vedomosti, kde sa môžu s ostatnými 
podeliť o svoje skúsenosti. Miesto pre ľudí, spolupracujúcich na rozvoji umenia, vedy a praxe 
profesionálneho koučovania, na jeho propagácii a legislatívnej podpore.  
  
Naša vízia: Sme celospoločensky uznávaná, inšpirujúca organizácia, ktorá vytvorila 
z koučovania preferovaný spôsob rozvoja potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií. 
 
Našim strategickým partnerom v SR je ICF Slovak Chapter – slovenská pobočka 
medzinárodnej organizácie koučov, a čo je unikátom v Európe je, že sme skutoční partneri 
a nie je medzi spomínanými organizáciami ani náznak konkurenčného prostredia, teda 
pracujeme na výsostne partnerskej úrovni. 
Ďalšími partnermi je ČAKO – Česká asociácia koučov a ICF Czech Chapter. 
 
Naše najväčšie aktivity sú konferencie s medzinárodnou účasťou. Jej najvýznamnejším 
hosťom bol Sir John Whitmore – jeden z prvých zakladateľov koučingu. 
Organizujeme aj kluby koučov – pre západné, stredné aj východné Slovensko (Bratislava, 
Martin, B.Bystrica, Prešov, Košice), workshopy zamerané na výmenu skúseností 
a odovzdávanie skúseností, peer campy pre členov SAKO a ďalšie aktivity o ktoých sa dočítate 
na našej stránke. Príspevky o asociácii a jej činosti môžete nájsť aj v printoch a facebook-u 
koučov na webe. 
Novinkou na trhu je akreditácia pre koučov, ktorú ponúka SAKO a ktorá môže výrazne 
pomôcť manažérom a firmám pri výbere kouča.  

 
Čo Vám môže priniesť členstvo SAKO?  
Môžete sa podieľať sa na smerovaní asociácie, získavať všetky dôležité informácie, získavať 
finančné výhody formou bezplatného balíka reklamy prostredníctvom SAKO (reklama na 
www stránkach, reklama na podujatiach, emailingová reklama využívajúca databázu členov 
SAKO a sympatizantov koučovania) a získavať finančné výhody formou zliav na podujatia s 
organizačnou alebo odbornou garanciou SAKO ako aj finančné výhody formou zliav na 
podujatia partnerských koučovských organizácií (ICF, ČAKO, ...) 
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