
 

 

 

Tlačová správa 

 

Slovenskí kouči sú rovnako kvalitní ako ich kolegovia v 

zahraničí 

ICF – Medzinárodná federácia koučov rozvíja certifikáciu koučov kvôli možnosti 

kvalitnejšieho výberu 

Bratislava, 13. apríla 2012 – Viac ako pol roka prebiehal druhý veľký ICF 

prieskum, ktorý celosvetovo mapuje vývoj koučingu ako profesie. Zúčastnili sa 

ho aj slovenskí koučovia a jeho výsledky boli nedávno predstavené širokej 

verejnosti. Podľa jeho výsledkov pôsobí na svete viac ako 47 500 koučov 

a priemerne ročne generujú príjmy okolo 1 979 mil USD. Koučing vnímajú ako 

profesiu, nielen súbor zručností a vidia v ňom výrazný potenciál pre ďalší rast. 

„Nová doba si vyžiadala nové spôsoby ako rozvíjať ľudský potenciál. Koučing je 

najefektívnejšou metódou, ktorá tomuto rozvoju napomáha. Žijeme v turbulentnej 

dobe, v ktorej sa všetko mení obrovskou rýchlosťou. Musíme zaujímať stanoviská 

a rozhodovať sa – v práci, v kariére aj v úplne súkromnom živote. Koučovacie 

rozhovory nám pomáhajú byť si lepšie vedomí dôvodov aj dôsledkov svojich 

rozhodnutí. Keďže kontakt s koučom je veľmi osobný, je dôležitý jeho výber. ICF 

poskytuje procesom certifikácie garanciu, že kouč spĺňa medzinárodné štandardy  

pre túto prácu. ICF certifikovaný kouč v Londýne, New Yorku aj v Bratislave musí 

prejsť tými istými skúškami a spĺňať tie isté kritériá“ povedala Zuzana Karpinská, 

prezidentka ICF na Slovensku. 

Podľa prieskumu viac ako 40% koučov vníma ako najväčšiu prekážku pre 

intenzívnejšie využitie koučingu, prácu jednotlivcov, ktorí neabsolvovali adekvátny 

tréning a nazývajú sa kouči. Preto ICF celosvetovo dbá na systém certifikácie 

koučov. S platnosťou od roku 2013 členom ICF ako profesionálneho združenia, môže 

byť len ten kouč, ktorý vie dokladovať minimálne 60 hodín akreditovaného výcviku. 

Na Slovensku momentálne máme 33 členov ICF, z ktorých 9 má medzinárodnú 

akreditáciu. Znamená to, že naplnili podmienky ICF, ktoré sa týkajú ich vzdelania, 

počtu hodín, ktoré koučovali klientov, poznajú a dodržujú podmienky Etického 

kódexu. 76% koučov podľa prieskumu potvrdzujú svoju skúsenosť, že organizácie 

a klienti očakávajú, aby ich kouč bol certifikovaný. 

Prieskum potvrdil, že priemerný kouč je žena, má okolo 10 klientov, koučuje 13 hodín 

týždenne a honorár je 229 USD. Viac ako polovica koučov má ukončený tretí stupeň 



vzdelania (Ph.D) a kouči sa už stali skúsenejšími – majú okolo 10 rokov praxe. Na 

Slovensku sa prax kouča pohybuje podľa signálneho prieskumu z roku 2011 okolo 5 

rokov. 

Prieskum realizovala spoločnosť PricewaterhouseCoopers. Prebiehal v deviatich 

jazykoch a otázky zodpovedalo viac ako 12.000 koučov zo 117-tich krajín sveta. Viac 

informácií o prieskume získate na 

http://www.coachfederation.org/coachingstudy2012/ 

 

ICF na Slovensku 

ICF je organizácia združujúca profesionálnych koučov, ktorí koučujú v oblasti 

profesného i osobného života a ktorí sa hlásia ku koučingu tak, ako ho ICF definuje. 

Jasne vymedzuje prístup, správanie a konanie, aké jej členovia - profesionálni kouči 

pod pojmom koučing a koučovanie ponúkajú. Definuje, ako sa koučovia združení v 

ICF správajú a pristupujú k svojim klientom, aký etický kódex dodržiavajú 

a aké hlavné kompetencie majú mať. Definuje tiež vysoké profesné štandardy pre 

koučov, zaisťuje nezávislú certifikáciu pre koučov a tréningové školy a podporuje 

vytváranie globálnej siete certifikovaných profesionálnych koučov.  

Medzinárodná federácia koučov (ICF) bola založená v roku 1995 a je hlavná 
globálna organizácia, venovaná rozvoju koučovského povolania stanovovaním 
vysokých štandardov, poskytovaním nezávislej certifikácie a budovaním svetovej 
siete certifikovaných koučov. Jej poslaním je rozvíjať umenie, teóriu a prax 
profesionálneho koučingu. 
 
Na Slovensku fungujú dve profesionálne organizácie koučov, ktoré spolu úzko 

spolupracujú. Slovenská asociácia koučov (SAKO) vznikla ako historicky staršia 

asociácia v roku 2006 a slovenská pobočka medzinárodnej federácie koučov ICF, 

ktorá vznikla v roku 2007. Obidve organizácie dnes združujú na Slovensku viac ako 

100 členov. 

 

 O koučovaní v biznise 

Koučovanie je nová profesia a nový nástroj podpory ľudského potenciálu pre 

súčasnú turbulentnú dobu. Umožňuje manažérom pracovať s vnútornými zdrojmi 

a vnútornými motivátormi svojich zamestnancov a zároveň  aj so svojimi vlastnými 

zdrojmi. Prináša do pracovného procesu aktívne rozhodovanie zamestnancov 

spojené s dobrovoľným preberaním zodpovednosti za výsledky ich práce.  
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