
 

 
 
 
 
 
 

 
Z Á P I S 

z 
východoslovenského 

Regionálneho Klubu Koučov 
Košice, 8.02.2010 

 
 
 
Prítomní:  Eva Lešková, Peter Stefányi, Eva Timková 
 
Program:  

1. Koordinátor RKK pre rok 2010:  
Podľa dohody o voľbe resp. potvrdzovaní koordinátora RKK - východ pre každý 
nový kalendárny rok – Eva Timková, koordinátor v roku 2009 požiadala o zmenu 
koordinátora. Navrhnutý bol Peter Stefányi, ktorý prácu koordinátora pre rok 
2010 prijal a bol ostatnými členmi klubu schválený. 

 
2. RKK a odborné témy v prvom polroku 2010: 

15. marec – Budovanie základne koučov (Eva Lešková) 
- 11 kompetencií kouča ICF (Homoľa, Homoľová, Stefányi, Timková) 

12. apríl  - Otvorené a ešte otvorenejšie otázky (Peter Stefányi) 
- Úspech v živote našich klientov (Eva Timková, Peter Stefányi) 

10. máj -  Cesta k majstrovstvu (Vlado Homoľa) 
14. jún – Metaprogramy (Eva Timková) 
 

3. Diskusia: spoločné témy, skúsenosti a informácie 
- Stručné info o VZ SAKO a VZ ICF  
– Evka Lešková podnietila diskusiu a uvažovanie nad témou „ako budovať širšiu 
základňu koučov?“ Zhodli sme sa na tom, že na marcovom stretnutí sa k téme 
vrátime komplexnejšie. 

4. Koučovanie v triáde 
5. Info z RKK BB 

 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. 

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. 

  
 

 
 
 

Dňa 10.2.2010, 
Zapísala: Eva Timková 

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

 

 

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

