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AKO VIESť A RIADIť VO fIRmE

PRVÝ KROK
Využite informácie na stránke: www.koucovia.
sk. Na Slovensku už 6. rok pôsobí „SLOVEN-
SKÁ ASOCIÁCIA KOUČOV“, v skratke: „SAKO“. 
Vznikla v roku 2006 ako nezávislá nezisková 
organizácia, ktorá združuje jednotlivcov – 
koučov a organizácie. V obidvoch prípadoch 
ide o profesionálny záujem a prax v koučingu. 
Dáte mi za pravdu, že je dôležité zapnúť si na 

saku prvý gombík správne. Podobne, s využi
tím tejto symboliky, vám ponúkame prvotné 
informácie na uvedenej webovej stránke, aby 
ste mohli urobiť komplexne správne rozhod
nutie.
Poslaním Slovenskej asociácie koučov je, ok
rem iného, hlavne inšpirovať a podporovať 
rozvoj koučovania na Slovensku a kultivovať 
trh. Ak hovorím o kultivácii, mám na mysli roz
líšiť, čo koučing je – čo nie je. Tiež zabezpečiť, 
aby verejnosť mala priestor na získanie profe
sionálnych a relevantných informácií. A tým, 
aby mala možnosť posudzovať, ktorého kouča 

či kurz si vyberie. Asociácia už má nejeden prí
pad z praxe, keď sa klient sťažoval na prácu tzv. 
„pseudokouča“. 
Čo koučing je a čo nie je? Ponúkame sériu 
článkov od budúceho čísla časopisu ZISK. Za
meriame sa na postupy, profesionalitu, systém 
práce kouča, aké sú jeho kompetencie, metó
dy či techniky práce, čo sa deje v procese kou
čovania, aká je pridaná hodnota koučingu pre 

jednotlivca či firmu. To všetko s praktickými 
príkladmi. A uvítame aj vaše reakcie, postrehy 
či námety na našej adrese: info@koucovia.sk.
Ako som už uviedla, SAKO združuje jednotliv
cov a organizácie. Každý z členov sa zaviazal 
dodržiavať Etický kódex, ktorým sa vo svojej 
práci riadi, a tým aj prejavuje od začiatku pro
cesu koučovania. Už na začiatku je tak možnosť 
odlíšiť profesionalitu od neprofesionality a byť 
ostražitý pri výbere.
Zakladajúcimi členmi SAKO sú medzinárodne 
certifikovaní kouči. Svojím rozhodnutím tak dali 
základy rovnocennej a partnerskej spolupráce 

Slovenskej asociácie koučov s Medzinárodnou 
federáciou koučov – ICF (International Coach 
Federation). Medzinárodne formulované štan
dardy sú aj štandardami Slovenskej asociácie 
koučov. A od roku 2010 je profesia „kouč“ ofi
ciálne zaradená aj medzi predmety podnikania  
v živnostenskom registri. Spomínané štandar
dy zabezpečujú hlavne 11 kompetencií profe
sie kouča. Z nich vychádza v tomto roku spus
tený Certifikačný proces koučov a Akreditačný 
proces vzdelávacích kurzov v SR 

DRUHÝ KROK
Využite bezplatnú účasť na verejných regionál
nych klubov koučov. Konajú sa v štvrťročných 
intervaloch v Bratislave, Košiciach a Žiline (prí
padne Banskej Bystrici). Informácie o dátume 
a čase konania získate na adrese: www.kouco
via.sk. Je to miesto, kde sa môžete stretnúť 
osobne s profesionálnymi koučami. Získate re
levantné odpovede na svoje otázky, a teda aj 
zdroje pre svoje ďalšie rozhodnutia.  

PhDr. Jarmila Kurhajcová,
predseda Slovenskej asociácie koučov

To, ako pojmu „Koučing a Koučovanie“ rozumieme, sa často odvíja od toho, aké skúsenosti s ním  
máme. Aké skúsenosti s ním majú iní. Ako sa v našom okolí o koučingu rozpráva, prípadne aké disku
sie sú nám na verejnosti dostupné.  Často sa osobne stretávam s tým, že nie sú dostatočné, v horšom 
prípade zavádzajúce. Ako potom minimalizovať riziko chybného rozhodnutia v prípade koučingu?  
Čo urobiť? Kde získať informácie?

KOUČING  
VO FIRMÁCH  
– kde a ako získať  
informácie či referencie

Poslaním Slovenskej asociácie koučov je, okrem 
iného, hlavne inšpirovať a podporovať rozvoj 
koučovania na Slovensku a kultivovať trh.


