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Správa predsedu SAKo za rok 2016 

Víziou pre rok 2016 bol nárast počtu členov a aktivizácia členstva SAKO v regiónoch, 

 V roku 2016 sme dosiahli členskú základňu 78 členov a teda nárast o 26 členov oproti 
roku 2015 

 Podarilo sa nám zorganizovať pre členov SAKO jednodenný workshop s Marilyn 
Atkinson, zakladateľkou medzinárodnej koučovacej školy: Erickson College, 
Vancouver, Kanada.  

 Podarilo sa nám rozšíriť aktivity SAKo do regiónov prostredníctvom prvého ročníka 
pravidelných popoludňajších workshopov PPW v štyroch mestách s celkovou účasťou 
cez 165 účastníkov  

 Propagáciou PPW formou webu udalosti a aktívnou kampaňou smerom k firmám sa 
podarilo na udalosť pritiahnuť aj zástupcov HR a manažérov 

 Zatiaľ sa nám nepodarilo aktivizovať prácu v regiónoch obnovením platformy 
regionálnych klubov koučov nadväzujúcich na PPW  

 Certifikovali sme celkovo 5 členov SAKO na stupne KcS a PKcS a spolu sme dosiahli 
stav 11 certifikovaných členov 

 Dopracovali sme podmienky pre akreditáciu koučovacích vzdelávaní a akreditovali 
sme prvú slovenskú vzdelávaciu aktivitu 

 Vyčleniť sme zdroje z rozpočtu na 2016 určené na podporu webu SAKo ako 
platformy združujúcej kvalitných koučov a koučovské vzdelávanie. Použitie týchto 
zdrojov sme však odložili a naviazali na vznik nového webu 

 Navrhli sme a dali vyrobit roll-upy, ktoré sa používajú pre propagáciu SAKo pri 
vzdelávacích aktivitách Akreditovaných SAKo 

 Zorganizovali sme dva Peer Campy  s vysoko kvalitným obsahom pre členov a 
potenciálnych členov a s poskytovaním hodín ďalšieho vzdelávania. Názov udalosti 
sme zmenili na "Koučovica" 

 
 

Programový zámer na obdobie 2017 

Pokračovať v  posilnení pozície SAKo ako sebavedomej domácej organizácie združujúcej 
koučov s rastúcou členskou základňou: 

 Organizovať 2 krát ročne Koučovicu pre členov SAKO a vytvárať tradíciu  

 Zvýšiť atraktivitu Koučovice prostredníctvom zaujímavých udalostí a udeľovaním 
SAKO kreditov za účasť na udalostiach 

 Zorganizovať jednu udalosť s významnou osobnosťou v oblasti koučovania pre členov 
SAKO za zvýhodnenú cenu. Na rok 2017 je zámerom workshop s Petom  Szabom, 
MCC, zakladateľom inštitútu SolutionSurfers vo Švajčiarsku. Zámerom je opať 
vytvárať tradíciu týchto udalostí. 

 Zorganizovať Popoludňajší putovný workshop PPW - Druhý ročník v regiónoch  

 Sklbiť PPW so súťažou v zavádzaní koučovania do firiem s vyhlásením víťazov 

 Využiť PPW ako aktivačný moment pre naštartovanie práce regionálnych klubov 
koučov RKK 

 Z RKK vytvoriť platformu pre stretávanie a vzájomné obohacovanie koučov a miesto 
pre organizovanie udalostí pre verejnosť s cieľom šíriť osvetu o koučovaní. 

 Zvýšiť význam osobných certifikácií koučov v SAKO a vyvolať záujem o certifikáciu 
u členov. 
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 Zvýšiť vážnosť SAKO prostredníctvom spolupráce so zahraničnými medzinárodnými 
a národnými koučovacími organizáciami 

 
30. Apríl 2017 
 
 
 
  Peter Stefányi 
 predseda SAKo 
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