
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využitie koučovania a 

koučovacieho prístupu 

v praxi 

Zahryznite sa 

do príležitosti 

Košice 
Hotel Golden Royal 

12.03.2015 

                                 skúsenosti 

                     zážitky 

  informácie   

Akadémia 

koučovania 

chystá... 

Transformačné koučovanie 
      tretí modul Akadémie koučovania 

19. - 21. marec 2015 

Koučovací rozhovor 
    druhý modul Akadémie koučovania 

27. - 28. marec 2015 

 Koučovací štýl v spätnej väzbe 
16. apríl 2015 

Jednodňové koučovanie 

s naratívnym prístupom 
              6. máj 2015 

Štvrťročný klub koučov – Ako rande 

neformálne stretnutie koučov a 

sympatizantov koučovania,8.6.2015 

 Cesty ku koučovaniu 
      prvý modul Akadémie koučovania 

24. – 26. september 2015 

viac informácii ako aj možnosť 

prihlásiť sa nájdete na webe 

www.akademiakoucovania.sk 

 

Kedy a kde? 

workshop  

"Zahryznite sa do príležitosti" 
Využitie koučovania  

a koučovacieho prístupu v praxi 
 

12.03.2015 (štvrtok) 

od 9:00 do 16:00 

cena 54,- € (s DPH) / účastník 
 

v cene je zahrnutý aj obed, občerstvenie počas 

prestávok, školiace materiály  

a koučovací rozhovor (45 minút). 
 

V prípade účasti 2 alebo viac osôb z jednej 

spoločnosti je cena 48,- € (s DPH) na osobu. 

 

Golden Royal Boutique hotel & SPA 
Vodná 8 – Košice 

veľká kongresová sála 
 

prihláste sa do 02.03.2015 na webe: 
http://www.akademiakoucovania.sk/-prihlaska 

"Ochutnávka koučovania" 

koučovacia zóna v čase 

od 16:00 do 18:00 

 „Cesta sem“ 

 zahájenie workshopu 
 

„Kto je tu?“ 

program, zoznámenie a ciele 
 

„Kde ste na ceste koučovania?“  
 

„Koučovací háčik“ 

 vyberte si svojho kouča  
 

prestávka 
 

Koučovanie podľa ICF 

 a koučovací prístup 
 

„Ako rásť s koučovaním?“  

model GROW – inšpirácia pre prax 
 

obed 
 

„Kvôli čomu sa to oplatí?“  

panelová diskusia s hosťami WS 
 

Sumarizácia informácií a inšpirácií 
 

„Na čo máte chuť?“  
 

Prekvapenie  
 

Záver a ukončenie workshopu 

Program 



Hostia 

Skutočná cesta objavov 

nových krajín,  

 moderný a inšpirujúci nástroj 
 

účinnejšie zameranie sa na spoločné 

(efektívne) ciele a výkon 
 

samostatnosť a zodpovednosť 

 

pracovné úspechy 
vďaka využitiu koučovacích zručností 

 

    motivovanejší a výkonnejší 

zamestnanci 
 

 

 

hodnotiace pohovory s využitím 

koučovacieho prístupu 
 

 

zaangažovanejší študenti 

osobnostný rozvoj 

 
      zlepšenie kvality súkromného ako aj 

pracovného života vďaka koučovaniu 
 

uvedomenie a kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo získam účasťou  

na workshope? 

nápady inšpirácie 

motivácia 
nové poznatky 

prekvapenie 

                          Monika Vadašová 
HR manager, Magneti Marelli Slovakia 

      Keď som prvýkrát “ochutnala” koučing v roku 2009, hneď 

sa mi tento nástroj zapáčil. Byť skutočným koučom je však 

podľa mňa ozajstné umenie. Nikdy som nemala ambíciu byť 

“čistým” koučom, avšak domnievam sa, že všetko čo 

koučovanie ponúka sa dá veľmi efektívne využívať aj v 

dennodennej práci manažéra. V praxi sa mi veľmi osvedčila 

kombinácia koučingu a mentoringu. 

workshopu 

     Môj prvý kontakt s koučingom vznikol asi pred 10 rokmi 

na jednej medzinárodnej konferencii. Mal som viacero 

stretnutí s odborníkmi v tejto oblasti a absolvoval som aj 

komplexné koučingové vzdelávanie. Pred 3 rokmi sme začali 

v našej firme s pilotným programom ku koučingovej kultúre 

vedenia ľudí so 140 manažérmi. Koučing pre mňa znamená 

posun v komunikačnom štýle a zlepšenie vodcovských 

zručností. Je to vynikajúci nástroj, ktorý napomáha odhaľo-

vať potenciál a tiež podporuje osobnostný rozvoj ľudí. 

Ing. Milan Polča 
Generálny manažér pre zabezpečenie  

a rozvoj ľudských zdrojov, U. S. Steel Košice 

 

nespočíva v hľadaní  

ale vo videní novými očami. 

doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD. 
docent FM PU v Prešove,  

vedúca Katedry manažérskej psychológie 

      Koučovanie ponímam ako životné poslanie 

založené na úprimnej snahe pomáhať ľuďom  

k dobru a k úspechu, ako snahu pomôcť im plniť sny 

a ako pomoc zlepšiť ich výkonnosť. Koučing 

podporuje  individualitu a samostatnosť ľudí, 

napomáha dosahovať ich ciele vlastnou aktivitou, 

zvyšuje sebadôveru a schopnosť rastu. Podporuje 

učenie, kreativitu a efektívnu komunikáciu, pričom 

rešpektuje individualitu jedincov. Tým, že vedie  

k hlbšiemu uvedomeniu si svojej situácie a  

k možnostiam zmeny, posilňuje ich sebavedomie. 

Preto je mojou snahou šíriť informácie o kvalitách 

koučingu a vzdelávať mladých ľudí v tejto oblasti. 

     Po štúdiu psychológie na FiFUK v Bratislave som sa 

ďalej venovala psychológii počas doktorandského 

štúdia v SAV, aj v rámci ročného študijného pobytu 

na Oxfordskej univerzite. HR,  konkrétne rozvoju ľudí 

sa venujem 14 rokov, v roli lektorky aj manažérky. 

V súčasnosti si rozširujem vzdelanie a zručnosti 

v oblasti koučingu. Koučing je pre mňa jeden 

z nástrojov na maximalizovanie potenciálu ľudí 

a jeden zo spôsobov nachádzania riešení pre biznis aj 

„život“.  Keď budeme vnímať ľudí vo firmách viac ako 

potenciál než zdroj, možno raz premenujeme aj 

oblasť v ktorej pôsobíme :-)  

   Oľga Berecká 
Senior manažér vzdelávania 

 a rozvoja, Slovak Telekom 

 

     Koučing učí myslieť. Ináč myslieť. Pomáha otvárať všetky 

dvere a púšťať tak  svetlo do chodby po ktorej kráčate 

životom. Koučing vnímam ako „appku“  v mobile na 

poznámky , kalendár, fotoalbum, plánovač, vyhľadávač, 

navigáciu a baterku.  Ako nástroj na pomoc v každodennom 

ale aj nie v bežnom živote. S profesijného hľadiska  sa mi 

koučing alebo princípy, ktorými sa koučing riadi,  osvedčil 

ako  najsilnejší a najefektívnejší nástroj  stanovovania a 

dosahovania cieľov, ktoré  aj smerujú do cieľa. 

Ivan Szabó 

špecialista pre vzdelávanie, NDS 

Čo je koučovanie? 

Kto je kouč? 

Koučovanie je partnerstvo s klientom  

v tvorivom procese provokujúcom jeho 

premýšľanie a inšpirujúcom ho k tomu,  

aby maximalizoval svoj osobný  

a profesionálny potenciál. 

“Koučovanie prináša pozitívne  

výsledky najmä preto, že vytvára vzťah 

vzájomnej spolupráce,  podpory  

i dôvery a používa špecifické prostriedky 

v štýle komunikácie.” 

Kouč je spolupracujúca osoba, ktorá napomáha 

jednotlivcovi alebo tímu dosiahnuť lepšie 

výsledky vo zvolenej oblasti. Koučovia 

spolupracujú s majiteľmi a manažérmi firiem,  

s tímlídrami a ich kolektívmi. V určitom časovom 

úseku sprevádzajú ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoje 

vzťahy, rozhodujú sa o novej kariére alebo si 

chcú život usporiadať tak, aby bol príjemnejší, 

radostnejší a vyváženejší. Najčastejšie sa 

koučovanie využíva pri vzdelávaní a rozvoji 

potenciálu pracovníkov všetkých úrovní.  

V podnikovej praxi sa prvky koučovania 

využívajú pri vedení ľudí. Koučovací štýl sa stáva 

nosným spôsobom premýšľania, komunikácie  

a konania v mnohých firmách, organizáciách  

a vzdelávacích inštitúciách. Koučovaniu sa 

venujú koučovia profesionáli, koučovanie  

a koučovací štýl využívajú aj majitelia firiem, 

manažéri a lídri, personalisti, lektori, vedúci 

tímov a každý, kto potrebuje definovať vlastné 

alebo spoločné ciele so svojim okolím, 

nachádzať kreatívne riešenia a formulovať 

akčné kroky k realizácii očakávaných zmien.  



 

www.coachfederation.org 

www.icf.sk 

Hlavným poslaním Medzinárodnej federácie 

koučov (ICF) je rozvíjanie umenia, teórie a 

praktických aspektov profesionálneho koučingu. 

Medzinárodná  

federácia koučov  

 

V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete 

 s neustále narastajúcim počtom obchodných 

príležitostí sa organizácie  a individuálni 

klienti obracajú na profesionálny koučing, 

aby sa stali efektívnejšími, budovali svoje 

vzťahy, a tak dosahovali vytýčené ciele. 

Medzinárodná federácia koučov  

(ICF =International Coach Federation)  

je podpornou sieťou pre  profesionálnych koučov. 

Či už ide o life coaching, executive coaching, 

leadership coaching alebo akýkoľvek iný 

špecializovaný druh koučingu, ICF vedie globálnu 

komunitu koučov k rozvoju ich profesie. ICF 

napomáha slúžiť rozvoju prosperity ľudstva 

aplikáciou kreatívneho a o nové nápady 

podnecujúceho procesu s cieľom maximalizovať 

profesionálny a osobný potenciál klientov. 

hosťom workshopu je aj 

RNDr. Boris Dobiš, ACC 
člen prezídia ICF Slovak Chapter 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akadémia koučovania 

 
 

Akadémia koučovania poskytuje odborné 

vzdelanie v oblasti koučovania. Učebné 

ciele programu sú koncipované podľa 

kritérií akceptovaných celosvetovo 

uznávanou asociáciou ICF 

(Medzinárodnou federáciou koučov).  

Je to komplexný vzdelávací a rozvojový 

program v koučovaní akreditovaný MŠ SR, 

realizovaný spoločnosťou HQ Team, s.r.o.. 

Poslaním Akadémie koučovania je vytvárať 

príležitosť na rozširovanie poznania a posilniť 

praktické využívanie koučovania a 

koučovacieho prístupu v rôznych oblastiach. 

Našou víziou je podporovať, aby si ľudia viac 

uvedomovali svoje ciele, možnosti a preberali 

zodpovednosť za svoj život a život celkovo. 

Cieľom Akadémie koučovania je naplniť  

poslanie a víziu podľa etického kódexu, 

filozofie a štandardov ICF  

(Medzinárodnej federácie koučov). 

 

 

Ing. Eva Timková, PCC 

 

kouč, mentorka a lektorka koučovania 

 

Po rokoch pôsobenia v oblasti výroby, 

obchodu, manažmentu a personalistiky som 

objavila koučovanie, ktoré vnímam ako 

spoluprácu a objavovanie. Spoločne staviame 

mosty medzi tým, kde sme a kde túžime byť. 

Moja prax kouča ma presviedča o tom, že ten, 

kto nájde vo svojom vnútri odhodlanie 

uskutočniť zmenu a rozhodne sa, aké prvé 

kroky podnikne, má veľkú šancu zlepšiť niečo 

konkrétne vo svojom osobnom alebo 

profesijnom živote. Koučovanie nás, aj koučov 

aj koučovaných, vedie k aktivite, väčšej 

zodpovednosti za náš život, k sebapoznaniu, 

sebarozvoju, väčšej radosti a slobode v tom,  

čo robíme. Vzdelanie a prax v oblasti 

koučovania mi umožnili získať certifikáciu 

kouča ICF PCC – Professional Certified Coach. 

Ďakujem za to aj všetkým mojim klientom.  

„Chceš od života viac?  

Najvyšší čas prestať si zavadzať!“ 

0903 617 029 

timkova@hqteam.sk 

www.akademiakoucovania.sk

  

Workshop podporili 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Gebe 

"Nehovor, že to nejde.  

Radšej povedz,  

že to zatiaľ nevieš." 

 

kouč a lektor osobnostného rozvoja 

 

Po ôsmich rokoch pôsobenia v jednej  

z telekomunikačných spoločností som sa 

rozhodol, že budem umelcom. Koučovanie totiž 

vnímam ako istý druh umenia. Je to majstrovský 

obraz o nás – ľuďoch. Je to dokonalá symfónia 

pestrých farieb našej vnútornej sily. Je to štetec, 

ktorý nájde na palete aj tie odtiene, o ktorých 

sme ani netušili, že existujú. Štetec, ktorý tieto 

farby dokáže spojiť, aby vytvorili perfektné 

umelecké dielo. Dielo, ktoré je o príležitostiach  

a možnostiach, o skrytej sile v každom z nás. 

Mám odborné certifikované vzdelanie kouča 

podľa pravidiel a štandardov ICF.  Mojou snahou 

je pri každom stretnutí vytvoriť dôverné 

prostredie, v ktorom sa budete vedieť plne 

sústrediť na dosiahnutie vašich cieľov a snov. 

Pomôžem Vám odhaliť Váš skrytý potenciál. 

 

0902 933 902 

info@kouc.club 

www.kouc.club  

Mgr. Martina Balluchová 

"Kľúč k Vaším úspechom máte v sebe, 

ja Vám pomôžem ním otočiť a 

naštartovať tie správne zmeny." 

0905 126 698 

info@koucingomkuspechom.sk 

www.koucingomkuspechom.sk 

life & business coaching 
 

VŠ štúdium som absolvovala na Prírodovedeckej 

fakulte v Košiciach a po rokoch strávených na 

rôznych pracovných pozíciách som objavila 

povolanie, ktoré mi obrátilo život na ruby. 

Koučing dáva zmysel môjmu profesionálnemu 

smerovaniu a koučovací prístup využívam aj  

v súkromí. Mojou neustálou snahou je inšpirovať 

a podnecovať, aby ste vo svojej mysli našli tie 

najlepšie možnosti a riešenia. Počas koučingu sa 

stávate stredobodom mojej pozornosti, kladiem 

Vám otázky, snažím sa čítať medzi riadkami, aby 

ste odhalili skutočnosti, ktoré ešte neboli 

premyslené, cesty, ktoré neboli prebádané. Spolu 

tak vytvoríme silný a efektívny tím, aby sme 

pokorili Vaše výzvy, s ktorými za mnou prídete. 

Odborné certifikované vzdelanie podľa ICF som 

získala v Akadémii koučovania. 

Mgr. Ivana Dudláková 

"Nehovorím, že to bude  

jednoduché. Len vravím,  

že to bude stáť za to." 

0907 999 853 

iva.dudlakova@gmail.com 

psychológ, kouč 

 

Po tom čo som ukončila štúdium psychológie 

som vyskúšala niekoľko smerov, kým som sa 

dostala k rozvoju ľudí a koučovaniu. Koučovanie 

vnímam ako cestu, ktorej najväčšie bohatstvo sa 

skrýva v tom, že prebúdza to najlepšie v každom 

z nás. Obľúbila som si hlavne jeho eleganciu, 

jednoduchosť a dôvtip. Netreba k nemu 

vybavenie, len človeka samého a silu v ňom 

ukrytú. Učí nás čerpať energiu zo snov a  cieľov. 

A to je to, čo nás poháňa dopredu. Som ešte len 

na začiatku svojej cesty k úplnému poznaniu 

čarovného sveta koučovania. Prechádzam 

certifikovaným vzdelaním kouča a každý deň  

sa naučím čosi nové. Prioritou, ktorú som  

si v koučovaní vytýčila, je pomôcť každému kto 

bude chcieť zmobilizovať to najlepšie v ňom 

samom a povzbudiť ho k rastu. 

 

Ing. Alena Švehrová 

„Všetko nakoniec dobre skončí.  

A keď sa to dobre neskončilo,  

tak ešte nie je koniec.“ 

 

finančný špecialista, kouč 
 

Ukončila som síce VŠ technického smeru, ale viac 

ako práca za rysovacou doskou ma napĺňalo 

stretávať sa s ľuďmi, rozprávať sa s nimi a hľadať 

riešenia. Práca vo finančníctve a súvisiacich 

školeniach mi ukázali smer, ktorý ma pred 

niekoľkými rokmi priviedol ku koučingu.  

Na začiatku ma najviac uchvátili princípy 

fungovania našej mysle. Bola to však len malá 

skladačka veľkého celku. Až Akadémia 

koučovania mi umožňuje dávať tomuto 

smerovaniu rámec a jasný cieľ, o.i.  certifikáciou 

podľa pravidiel a štandardov ICF.  

Od absolvovania prvých modulov akadémie sa 

síce pomaly, ale nezadržateľne uberám týmto 

smerom. Koučing pomáha totiž aj mne samej 

zvládať pracovné a osobné situácie. A ja rada 

posúvam dobré veci ďalším ľuďom. Lebo: 

 

 
Želám všetkým dobré konce. Rada Vám s nimi pomôžem. 

0918 819 546 

asverhova@gmail.com 

 


