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Správa predsedníčky SAKO za rok 2013 
 
 
 

V rámci naplánovaných aktivít sme sa na základe prieskumu rozhodli začať 
nastavením nových podmienok pre členstvo a vybudovaním novej web stránky, 
ktorej súčasťou bude nový adresár členov a koučov.  
 
Výstupy prieskumu realizovaného v apríli 2013 
(uvádzam len otázky, pri ktorých bolo možné vyhodnotiť väčšinový názor) 

- primárnou cieľovou skupinou SAKO má byť biznis segment 
- ako pravdepodobne by ste odporúčalo SAKO ako zdroj informácií o koučingu 

(1-10) – priemerná hodnota 6,8 

- ako veľmi ste spokojný ako člen SAKO (1-10) – priemerná hodnota 5,5 
- aby bola vaša spokojnosť vyššia, čo by sa malo stať 

o  9 hlasov – certifikácia, zvyšovanie kvality, odlíšenie profi koučov 
o  12 hlasov – vzdelávanie a akcie pre koučov 
o  8 hlasov – orientácia na biznis, marketing, misia, hodnoty 

 
 
Návrh zmien v členstve asociácie sme členom zasielali na pripomienkovanie v júni 
2013. Cieľom nových podmienok je otvoriť plnohodnotné členstvo pre koučov s 
relevantným vzdelaním a následne na základe informácií a štruktúry profilu kouča 
umožniť klientom jednoduchú a transparentnú orientáciu pri výbere. 
 
Plánovanú realizáciu mediálnych aktivít sme odsunuli až po spustení novej web 
stránky, ktorá bude z pohľadu koučov aj návštevníkov jednoduchšia a prehľadnejšia. 
Pre členov prináša nový web po nalogovaní možnosť upravovať svoj profil a 
pristupovať k interným informáciám a dokumentom. Rozšírený profil bude prístupný 
pre certifikovaných koučov, čo významne sprehľadní výber pre klienta. 
 
Zmeny pri tvorení nového webu a adresára sme plánovali zrealizovať v priebehu 3 
mesiacov, no kvôli ich rozsahu a snahe spustiť kvalitnú stránku sme sa nakoniec 
rozhodli vziať si na prípravu viac času a spustenie posunúť. Preto sme ostatné 
čakajúce aktivity nezačali realizovať. 
 
 
Body programového zámeru 2013: 
 

1. Budovať pozíciu SAKO ako partnera korporácií využívajúcich /plánujúcich 
využívať koučing ako nástroj pre rozvoj svojich zamestnancov 

 
2. Vytvoriť „systém kvality“ 

 
a. ktorý dokáže klientom garantovať vysokú úroveň kvality, 
b. súčasťou bude aj nové definovanie pravidiel členstva a uvádzania 

členov vo zvereňovanom zozname koučov 
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3. Rozvíjať spoluprácu s ICF Chapter Slovakia s cieľom vzájomne sa 
koordinovať v organizácii aktivít v rámci koučingu na Slovensku a vytvárať 
spoločné rozvojové aktivity pre koučov 

 
4. Pokračovať v rozvoji spolupráce s vysokými školami a v rámci vyučovania 

koučingu podporovať koučovanie podľa Etického kódexu a Kľúčových 
kompetencií 

 
5. Pokračovať v tradícii organizácie aktivít o kočingu pre verejnosť 

 
6. Prepracovať web stránku asociácie s cieľom sprehľadniť orientáciu, oddeliť 

verejnú časť a vytvoriť štruktúru internej časti pre členov 
 
 
 V Bratislave dňa 16. februára 2014 

 
 
 
 _______________________ 
 Mgr. Andrea Profantová 
 predsedníčka SAKO 
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