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ako viEsť a riadiť vo firmE

predtým, než sa pustíme do 
prieskumu cien koučingu na 
Slovensku, bolo by vhodné, aby 

sme si na jednom mieste zhromaždili 
fakty, ktoré cenu koučingu určujú.
■ Koučing je jedna z najrýchlejšie sa 

rozvíjajúcich sa profesií. Ide teda 
o prácu a biznis ako pri hociktorej 
inej profesii. A ako v akejkoľvek 
inej profesii, aj tu nájdete skutoč
ných profesionálov, ale aj nováči
kov, ktorí len začínajú. takisto tu 
ale, žiaľ, nájdete aj ľudí, ktorých 
s koučingom spája jedine to, že to 
majú napísané na vizitke a o ich 
profesijných aj podnikateľských 
zámerov by sa dalo minimálne 
pochybovať. nič nové pod slnkom. 
takých stretnete aj v iných oblas
tiach. treba s tým jednoducho 
rátať a pripraviť sa na to. 

■ Cena je vytváraná vzťahom medzi 
ponukou a dopytom. Pokiaľ 
bude dobrých koučov málo, ich 
služby budú žiadané a ich prida
ná hodnota bude vysoká, tak aj 
ceny budú logicky vyššie. Ak zase 
naopak bude na trhu koučov veľa, 

ich služby budú mizerné a nebudú 
prinášať žiadnu pridanú hodnotu, 
potom cena bude klesať. 

■ Cena je vždy relatívna. Je 100 eur 
veľa alebo málo? Viete na túto 
otázku odpovedať? Samozrejme, že 
nie. Vždy si totiž túto cenu porov
najte s nejakým iným referenčným 
bodom. Sama osebe je táto cena 
neutrálna a nedá sa o nej pove
dať, či je vysoká alebo nízka. Ak 
zarábam 400 eur, tak suma 100 eur 
bude pre mňa vysoká, lebo je to 
jedna štvrtina z môjho platu. Ale 
čo, keď zarábam 4000 eur? Vtedy 
to bude niečo celkom iné. 100 eur 
pre mňa nebude musieť byť veľa. 
Píšem „nebude musieť“, pretože 
vnímanie ceny je veľmi subjek
tívne. Vôbec to nesúvisí s objek
tívnym údajom. moje vnímanie 
rozhoduje, či je cena vysoká alebo 
nízka. takže, ak napr. za kou
čingové sedenie budem pýtať 150 
eur, nedá sa povedať, či je to veľa 
alebo málo. Ak to môjmu klientovi 
prinesie zisk 15 000 eur, tak je cena 
v porovnaní s prineseným ziskom 

pomerne nízka. Ale ak klientovi 
môj koučing neprinesie vôbec nič, 
alebo bude na tom dokonca ešte 
horšie, potom bude táto cena pre 
neho vysoká.

■ Ak by som to veľmi zjednodušil, 
tak konečným určovateľom ceny 
je a bude kouč sám. tak ako si 
remeselník alebo stolár určuje, 
koľko by chcel za svoje služby 
alebo výrobky dostať, tak aj kouč 
si určuje, koľko si za svoje kou
čingové služby bude pýtať. tu má 
v podstate kouč úplnú slobodu. 
táto sloboda by ale mala byť pod
mienená istým kritickým mysle
ním a úvahou, či ceny budú pre 
zákazníkov akceptovateľné. mohlo 
by sa mi celkom dobre stať, že svo
je ceny prestrelím a o moje služby 
nikto nebude mať záujem. môže 
však nastať aj opačný extrém, 
ktorý je badať v podnikateľskom 
prostredí, a to nekritické znižo
vanie cien, ktoré zákonite musí 
viesť k znižovaniu kvality. tým 
nechcem povedať, že konkurencia 
nie je dobrá a užitočná. 

ceNA 
zA koučiNg 
je vždy Relatívna
ak uvažujete nad využívaním služieb kouča, jeden z faktorov, ktorý by ste mali 
určite pri svojom výbere vziať do úvahy, je cena. na druhej strane, cena nie je vždy, 
a nemala by byť, jediným faktorom, ktorý bude ovplyvňovať váš výber. rovnako 
dôležité budú napr. referencie kouča alebo celkom prozaický fakt, či si navzájom, 
takpovediac „sadnete“.
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cenová vojna, ktorá 
je pretekom bez 
víťaza, málokedy 
prinesie stabilných 
zákazníkov.
■ Kúpna sila obyvateľstva. tento fakt 
sa nám viaže na celkovú ekonomickú 
situáciu v spoločnosti. Koučing patrí 
k nadštandardným typom služieb. 
A ak má človek hlboko do peňaženky, 
tak na také psie kusy, ako je koučingo
vé sedenie pre jeho rozvoj, nebude mať 
ani len pomyslenie. tento fenomén je 
veľmi pekne vidieť v koučingu blízkej 
oblasti, a to vo firemnom vzdelávaní. 
Ako prvé sa totiž, nesprávne a krátko
zrako, škrtajú investície do ľudských 
zdrojov. Je to to isté, ako by sme pri 
jazde autom prvé škrtli výdaje na 
benzín. logika tohto kroku je scestná. 
Síce ušetríme, ale s prázdnou nádržou 
sa nikam nedostaneme. nanajvýš 
stojíme na mieste. nič sa nedeje. Vzde
lávaní a rozvíjaní ľudia sú benzínom 
každej spoločnosti.
Vymenovali sme si len niekoľko fak
torov, ktoré hrajú rolu pri tvorbe ceny. 
Určite nie sú všetky, ale hore uvedené 
by som považoval za dosť kľúčové. 

aké sú ceny koučingu  
na slovensku
mimochodom, uvedené ceny berte 
ako veľmi orientačné a miestami sa 
môžu dosť výrazne líšiť. začnime od 
tej najviac obľúbenej ceny.
■ Zadarmo. táto cena, čo skôr ani 

nie je cenou, sa vyskytuje v nie
koľkých prípadoch. Veľa koučov 
ponúka svoje úvodné sedenia 
bezplatne kvôli tomu, aby si klient 
mohol kouča „ošahať“, aby zistil, 
ako pracuje, či si navzájom sedia. 
Ak sa klient rozhodne pre spo
luprácu, ďalšie sedenia už budú 
platené. Každé sedenie trvá cca 
hodinu.

■ 20 – 50 eur. Osobný alebo life 
koučing. Klientela, ktorá si vyberá 
tento druh koučingu, je väčšinou 
privátna (nie firemná) a rieši skôr 
osobné a životné problémy.

■ 60 – 90 eur. Skype koučing. 
V tomto prípade odpadajú 

cestovné náklady a čas strávený 
presunom za koučom alebo kouča 
za klientom. tento typ sa využíva 
hlavne vtedy, ak kouča a klienta 
delí veľká vzdialenosť a nie je efek
tívne, aby došlo alebo dochádzalo 
k pravidelným osobným stretnu
tiam. 

■ 120 – 200 eur. Najštandardnejšia 
cenová hladina. Je možné apliko
vať ju takmer na všetky druhy kou
čingu. Obzvlášť však na executive 
alebo biznis koučing, kde koučing 
pomáha napr. klientovi generovať 
zisk alebo budovať úspešnú firmu. 
Dá sa však aplikovať aj na life kou
čing. niektorí kouči toto delenie 
nemajú a majú jednu taxu pre 
všetky obsahy, ktoré sa v koučingu 
môžu objaviť.

■ 200 – 400 eur. Koučing top ma-
nagementu alebo VIP klientov. 
V biznise všeobecne platí, že čím 
vyššia pozícia a tým ovplyvni
teľnosť biznisu, tým vyššia cena 
koučingu.

■ Individuálna dohoda. cena môže 
byť pokojne vo všetkých kategó

riách vyššia alebo nižšia. Všetko je 
otázka dohody. cena sa napr. môže 
znižovať väčším objemom odob
ratých sedení, sociálnym statusom 
klienta, ochotou kouča pracovať vo 
výnimočných prípadoch za menej, 
kombináciou skype koučingu 
a fyzického koučingu, prípadne 
ďalších aspektov, ktoré cenu môžu 
znižovať, ale aj zvyšovať.

cena je o dohode. Ak sú obe strany 
s cenou spokojné, vtedy je cena správ
na. Ako klient mám možnosť, ak sa 
mi zdá cena vysoká, hľadať ďalej alebo 
navrhnúť inú dohodu. Konkurencia 
je pestrá aj v tomto odvetví a nič ma 
nenúti k tomu, aby som prijal cenu, 
s ktorou nie som spokojný. Pamätajte, 
cena nie je vysoká alebo nízka, je vždy 
o tom, akú hodnotu za svoje peniaze 
dostanem.

Dvadsaťosem koučov – členov Slovens
kej asociácie koučov (SAKO), ktorí na 
trhu pôsobia ako externí koučovia, sa 
k cene koučingu za svoje koučingové 
stretnutia vyjadrili nasledovne: 

Autor: PaedDr. Martin Prodaj,  
člen Slovenskej asociácie koučov
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sakO PRe VeReJnOsŤ:
SAKO ako exkluzívny partner sprievodného programu Národných dní kariéry 
v marci 2013 pripravuje „KOUČOVACIU ZÓNU“ a workshopy pre účastníkov NDK.

Miesto konania:  Incheba Bratislava 6. – 7. 3. 2013
  Spoločenský pavilón Košice 21. 3. 2013
Informácie budú priebežne zverejňované: www.ndk.sk, www.koucovia.sk

Regionálne kluby koučov pre verejnosť – účasť bezplatne:
Informácia miesta a termínu: www.koucovia.sk

Life koučing Biznis koučing Tímový koučing Rozsah dojednanej 
zľavy

Západné 
Slovensko

30 – 150 eur   
a najčastejšie  
80 – 120 eur  

80 – 200 eur  
a najčastejšie  
130 – 180 eur

100 – 200 eur  
a najčastejšie  
150 – 200 eur

menej ako 10 %  
z ceny

Stredné  
Slovensko

30 – 150 eur  
a najčastejšie  
80 – 120 eur

 50 – 200 eur  
a najčastejšie  
80 – 180 eur

70 – 230 eur  
a najčastejšie  
100 – 200 eur

od 10 – 25 %  
z ceny

Východné 
Slovensko

50 – 150 eur  
a najčastejšie  
50 – 120 eur

 80 – 180 eur  
a najčastejšie  
130 – 180 eur

100 – 200 eur  
a najčastejšie  
150 – 200 eur

od 10 – 20 %  
z ceny

Pozn.: Zľava záleží od počtu hodín a počtu zamestnancov


