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Porovnávacia tabuľka pôvodného systému a pilotnej alternatívy SAKo certifikácie koučov 
 
V roku 2018 platí doterajší systém certifikácií (KcS, PKcS a MKcS) aj pilotná alternatíva certifikácie KcS. Kouč sa pri podávaní žiadosti o certifikáciu KcS 
môže rozhodnúť, ktorú alternatívu si vyberie. Cieľom pilotnej alternatívy je zníženie počtu administratívnych úkonov a zvýšenie praktickej preukaznosti 
koučovskej kvalifikácie. Ide o pilotnú fázu projektu, po ktorej bude vyhodnotené, či a ako bude ďalej pokračovať. Viac info v rubrike Certifikácia koučov.  
 

Požiadavka / parameter Certifikačný systém platný od r. 2011 Pilotná alternatíva platná  
od 1.3.2018 do 31.12.2018 

Kvalifikačný stupeň KcS, PKcS, MKcS KcS 

Hodnotenie kľúčových spôsobilostí kouča rovnaké ako pre stupne ACC, PCC, MCC u ICF rovnaké ako pre stupeň ACC u ICF 

Hodnotené oblasti a) koučovské kompetencie preukázané v rámci 
1 koučovacieho rozhovoru 

b) dosiahnuté koučovské vzdelanie 
c) doložená koučovská prax 

a) koučovské kompetencie preukázané v rámci 
2 koučovacích rozhovorov 

b) dosiahnuté koučovské vzdelanie 
c) nie 

Koučovací rozhovor 1 x nahrávka (bod 5.5 a 6.2 *PU) 1 x nahrávka (bod 5.5 a 6.2 *PU) 
1 x živý koučovací rozhovor pred komisiou – online 
(bod 6.1 PU) 

Povinné vzdelanie Minimálne 60 hodín (bod 5.2 PU) Minimálne 60 hodín (bod 5.2 PU) 

Povinná prax Minimálne 100 hodín (bod 5.3 PU) nie 

Povinný mentoring Minimálne 10 hodín (bod 5.4 PU) nie 

Skrátené konanie pre úspešných absolventov 
ACTP kurzov 

doložená koučovská prax (bod 5.6. PU) nie 
1 x živý koučovací rozhovor pred komisiou – online 
(bod 6.1 PU) 

Termín certifikačnej skúšky Pevný  
– 2 termíny do roka, stanovené asociáciou na 
webe 

Voľný  
– ucházač môže podať žiadosť kedykoľvek medzi  
1.3.2018 – 30.9.2018 

http://www.koucovia.sk/
mailto:certifikacia@koucovia.sk
http://www.koucovia.sk/certifikacia.html
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Dĺžka procesu certifikácie 2 mesiace do 2 mesiacov 

Platnosť certifikátu 3 roky (bod 8.1. PU) 3 roky (bod 8.1. PU) 

Povinnosti pre obnovu certifikátu a) doklad o ďalšom vzdelávaní min. 30 hodín 
b) doklad o ďalšej praxi min. 60 hodín 

a) doklad o ďalšom vzdelávaní min. 30 hodín 
b) nie 

 Cena 

 Cena za skrátené konanie (absolv. ACTP) 

150 € 
  75 € 

200 € 
100 € 

Prílohy (bod 13 PU): 

 Príloha A: Žiadosť o certifikáciu alebo 
obnovu certifikácie 

 Príloha B: Evidencia vzdelania kouča 

 Príloha C: Evidencia koučovskej praxe  

 Príloha D: Evidencia absolvovaného 
mentoringu  

 Príloha E: Súhlas s použitím dôverných 
informácií v nahrávke 

 Príloha F: Osvedčenia o predošlom 
vzdelaní a skúškach 

 
Prílohy pre skúšku formou Nahrávky: 

 Príloha G: Video alebo audio nahrávka 
koučovacieho rozhovoru 

 Príloha H: Písomná sebareflexia 
kompetencií preukázaných v koučovacom 
rozhovore 

 

 áno 
 

 áno 

 áno 

 áno 
 

 áno 
 

 áno 
 
 
 

 áno 
 

 áno 

 

 áno 
 

 nie 

 nie 

 nie 
 

 nie 
 

 Sken osvedčenia o požadovanom 
koučovskom vzdelaní  

 
 

 s nahratým súhlasom s  použitím danej 
nahrávky pre účel SAKo certifikácie 

 áno 

 
*PU – Pokyny pre uchádzača 
 

Postup a lehoty pri žiadosti podľa pilotnej alternatívy 
 

0. Prijatie Žiadosti o certifikáciu 
1. Do 5 dní – posúdenie potvrdenia o vzdelaní a vyjadrenie k zahájeniu certifikačného procesu. 

http://www.koucovia.sk/
mailto:certifikacia@koucovia.sk
http://www.koucovia.sk/files/sako-sm_certif.pdf
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2. Do 20 dní - 1. skúška (posúdenie nahrávky komisiou) 
3. Do 5 dni - oznámenie o ne/úspešnosti 1. skúšky a návrh na termín 2. skúšky (online pred komisiou) 
4. Do 20 dní – 2. skúška  (online pred komisiou) 
5. Do 5 dni - oznámenie o ne/úspešnosti 2. skúšky 

 do 15 dní - vystavenie a odoslanie certifikátu (získanie podpisov zodpovedných osôb) 

http://www.koucovia.sk/
mailto:certifikacia@koucovia.sk

