
 

 
 
 
 
 
 

 
Z Á P I S 

zo 
západoslovenského 

Regionálneho Klubu Koučov 
Bratislava, 09.03.2010 

 
 
 
Prítomní:  Martin Prodaj, Elena Fialová, Denisa Kmecová, Jaroslva Arendáš, Janette Šimková, Eva 

Uhríková, Martin Domány, Alena Vágnerová, Veronika Lukáčová, Dagmar Kéryová 
Program:  

1. Téma: Využitie facebook stránky - Klub Koučov Slovensko 
2. Diskusia: Zdieľanie skúseností z koučingovej práce 

 
 
Bod 1: 
 
Sociálne siete patria medzi  veľmi dôležité nástroje šírenia informácií, komunikácie a  budovanie 
komunít. Začiatkom roka bola založená facebook stránka Klub Koučov Slovensko, ktorá má za úlohu 
spájať komunitou koučov. Na stretnutí boli predstavené všetky dôležité funkcionality, ktoré táto stránka 
ponúka. Video k tejto prezentácii je samozrejme možné nájsť tiež na stránke Klubu Koučov Slovenska. 

Bod 2: 

V tomto bude sa predovšetkým otvorila téma „Výhody členstva v SAKO“. Viacerí účastníci vyjadrili 
názor že by bolo vhodné aby na jednom mieste/dokumente, boli spísané všetky výhody, ktoré môže 
mať člen SAKO. 
Na tomto stretnutí bola prítomná tiež reprezentantka školy CO active koučingu. Keďže ju  onedlho čaká 
certifikácia, vyjadrili sme záujem, že celý proces certifikácie by bol pre nás zdrojom cenných informácií. 
Je možné že sa nám podarí dohodnúť jej prezentáciu na niektorom z ďalších RKK. 

 
 
 
 

Dňa 12.3.2010, 
zapísal Martin Prodaj 

 
 
 
 
Od 1.1.2010 dochádza k organizačnej zmene tak, že: 

1. kluby sa stávajú pred verejnosťou (teda nečlenmi SAKO a/alebo ICF) uzavreté, okrem 
posledného mesiaca každého kvartálu. Tj. verejnosť sa môže zúčastňovať klubov už len 4x do 
roka, posledný mesiac každého kvartálu. Ostatné mesiace sú vyhradené len pre členov. 

2. nečlen SAKO/ICF sa môže zúčastniť klubu max. 3x. Ďalšie jeho účasti sú už podmienené 
členstvom v jednej zo spomínaných asociácií. 

 
Slovenská asociácia koučov – SAKO  info@koucovia.sk
Tr. Hr. Králové 34  www.koucovia.sk 
974 04  Banská Bystrica 

 

3. všetci, bez ohľadu na členstvo sa však môžu pridať do fanklubu o koučovaní na Facebooku, 
kde môžu diskutovať o koučovaní do bezvedomia, viď Klub koučov Slovensko na Facebooku. 

http://www.facebook.com/pages/Klub-koucov-Slovensko/208863133292?v=app_2344061033&ref=mf

