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                                                SPRÁVA PREDSEDU O ČINNOSTI ZA ROK 2012 

 

1/ Naďalej prezentovať SAKO ako profesijnú organizáciu a rozširovať jej 

pôsobnosť, budovať jej   kredibilitu. 

     Vyhodnotenie:  Úloha, ktorá je nosnou štafetou pre každého predsedu SAKO. Ako predseda SAKO 

v roku 2012 som nadviazala na predchádzajúce výsledky a tieto rozšírila o vstup SAKO do nových 

projektov a nových médií. A to nielen ako partneri pre oblasť pôsobenia koučingu na Slovensku, ale aj 

ako garant profesionality či odbornosti,  organizačný garant a spolurealizátor, alebo prispievateľ 

odborných článkov. Medzi nové projekty môžeme zaradiť: 

 Asociovované partnerstvo s Národnou agentúrou  pre rozvoj malého a stredného podnikania na 

Slovensku. Konkrétna prezentácia a odborná pôsobnosť a garancia v projekte „“Guardian Angels“ 

pre začínajúcich podnikateľov – ženy na Slovensku. 

 Odborní  partneri v historickom začiatku éry „Koučovacích zón“ SAKO a ICF na celoslovenských 

podujatiach s medzinárodným dosahom. V roku 2012 to boli „Inner Winner“, „Salón ďalšieho 

vzdelávania AIVD“ a v roku 2013  sú už  pripravované „Národné dni kariéry“, opäť „ Inner 

Winner“ , „Profesia days“ a ďalšie.  

  SAKO ako profesijná organizácia bola zviditeľnená aj v Zborníku zo stretnutia odbornej verejnosti 

z oblasti HR zameranej na ďalšie vzdelávanie a rozvoj ĽZ. 

2/ Podporovať finalizáciu certifikácie a akreditácie a zabezpečiť ich 

transformáciu do praxe. 

     Vyhodnotenie: Úloha splnená. Akreditácia a certifikácia na Slovensku spustená. 

3/ Získať pravidelný mediálny priestor vo vybranom časopise. 

    Vyhodnotenie: Úloha splnená.  Bola vyjednaná a uzatvorená exluzívna zmluva s mesačníkom ZISK, 

časopisom pre oblasť riadenia, marketingu a podnikanie. Za prispievania členov SAKO boli od apríla 

2012 do februára 2013 uverejnené odborné články o koučingu na Slovensku. Články boli uvedené 

hierarchicky od definície koučingu až po cenu koučingu. K cenám o koučingu na SR bol zrealizovaný aj 

dotazník, ktorý prispel ku kvalite článku a bol peknou bodkou tejto série článkov SAKO.  Redakciou 

časopisu bola priebežne doručovaná séria časopisov, uverejňovaná priebežná reklama SAKO o jeho 

aktivitách počas roku  2012. 

4/ Vytvoriť na internete dostupný prehľad literatúry o koučingu pre širokú 

verejnosť. 

     Vyhodnotenie: Úloha splnená. Prehľad je možné priebežne dopĺňať. Súčasne bol vytvorený aj 

dokument „O koučovaní“ a „SAKO-knižnica“. 



5/ Osloviť a nadviazať partnerskú komunikáciu s vysokými školami, v obsahu 

ktorých sa stal koučing a koučovanie predmetom vyučovania. 

    Vyhodnotenie:  V tejto úlohe bola vytvorená diskusia na tému formulácie definície o koučingu 

a následne transformovaná do cieľov Akademickej pracovnej skupiny. Bude informovať pracovná 

skupina. Na strednom Slovensku sa spolupráca nadviazala so Žilinskou Univerzitnou v Žiline. 

6/ Posilniť činnosť  RKK v stredoslovenskom regióne a jeho transformáciu do 

povedomia verejného i podnikateľského prostredia. 

Vyhodnotenie: Úloha splnená. RKK organizované v štvrťročnom intervale. Veľkou mierou prispela 

práve spolupráca so Žilinskou univerzitou. 

7/ Organizačne zabezpečiť celoslovenskú 1-dńovú aktivitu o koučingu pre 

širokú verejnosť („Deň otvorených dverí“) s  cieľom   budovať s tým spojenú 

tradíciu. 

 Vyhodnotenie: Úloha bola personálne i organizačné rozbehnutá. V plánovanom termíne ( jeseň 

2012), však bola priorita SAKO  prenesená  na strategické vytvorenie tradície „Koučovacích zón“. 

(NDK a Salón ďalšieho vzdelávania). Z toho dôvodu, sa táto aktivita nedokončila a je príležitosť ju 

dokončiť v jeseni roku 2013. 

 

V Bratislave 7.3.2013     

     

       PhDr. Jarmila Kurhajcová 

    predsedníčka SAKO 

        


