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Správa o činnosti SAKo za rok 2019 

 
 

Víziou pre rok 2019 bolo v posilnenie pozície SAKO v regiónoch a v komunikácii smerom von. Aktivity 
môžeme rozdeliť do 4 skupín: 

A. Rozvojové aktivity pre členov 

 zorganizovali sme 2 koučovice, jesenná bola spolu s ICF v rámci desiateho výročia takýchto 
komunitných zdieľacích stretnutí 

o Počet účastníkov jarnej koučovice bolo 20 
o Počet členov SAKo, ktorí sa zúčastnili PeerCampu/koučovice bolo 38 

 zorganizovali sme aj udalosť s významnou osobnosťou v oblasti koučovania pre členov SAKO za 
zvýhodnenú cenu, stretnutie s V.Strnadom pred peercamp-koučovicou 
https://sako.sk/event/workshop-strnad-koucovica-jesen2019/ 

 Počet členov SAKo na konci roku 2018 85 riadnych + 4 pridružení a na konci roku 2019 101 riadnych 
+ 4 pridružení 

B. Podpora rozvoja koučovania a koučovacieho prístupu 

 rozvinuli sme projekt zavádzania koučovacieho prístupu do škôl, spolu na 14 univerzitách a 
vysokých školách boli zrealizované osobné stretnutia na úrovni rektori / prorektori.  

o v rámci iniciatívy koučovanie na školách – vysokých, bolo zrealizovaných workshopov 15  
o Bol schválený nový voliteľný predmet / Koučovanie na 2 univerzitách (Ekonomická 

Univerzista v BA a Technická univerzita Zvolen) 
o spolu zapojených aktívne cca 18 / 20 koučov v priamych aktivitách 

 Certifikovali sme 3 koučov a celkovo sme dosiahli stav 25 certifikovaných koučov. Systém 
certifikácie a akreditácie bol zjednodušený, aby sa tak odbúrala zbytočná byrokracia 

 Zorganizovali sme  Popoludňajší putovný workshop PPW – 4. ročník s témou Koučing vo verejnej 
sfére v 6 regiónoch SR 

 zapojili sme sa spolu s ICF do kávy s koučom, v rámci medzinárodného týždňa koučovania, zapojilo 
sa 34 SAKo koučov 

C. Podpora aktivity členov 

 v rámci regiónov funguje naďalej RKK v Bratislave, Žiline, Košiciach, Martine, Banskej Bystrici, 
v menšej forme aj v Lučenci. Kouči sa stretávajú, zdieľajú informácie, vzájomne sa koučujú, 
prípadne pozvaní hostia a zaujímavé témy.  

 Cez RKK bol taktiež organizovaný PPW v regiónoch 

 Za rok 2019 sa RKK podporili sumou cca €900, vrátane PPW.  

D. Posilňovanie pozície a zviditeľňovanie SAKo 

 Prezentovali sme úspešne SAKO na veľtrhu JobExpo2019 

 Spolupracovali sme na ankete Lektor (a kouč) roka a spoločne s ICF u organizátorov presadili jej 
premenovanie na Learning and Development Awards (aby kouč nebol vnímaný ako podkategória 
lektora). 

 Zúčastnili sme sa v spolupráci s ICF týždňa koučingu 

 Začali sme posielať kvartálne newsletter, posielali sme informačné maily (cca30), pre členov sme 
posielali informácie o ich aktivitách, ponuky workshopov atď (cca 24) a tiež emaily k RKK a PPW (11) 

 v rámci zviditeľňovania SAKo sme pritiahli počet návštevníkov webu, stúpol z 1 485 na 6 362 teda o 
329%, klesol čas strávený na webe, čo môže byť pozitívne, že rýchlo našli čo potrebovali, alebo 
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negatívne, že nenašli. K pozitívnemu hovorí to, že vracajúcich sa návštevníkov bolo 1154 (v roku 
2018 ich bolo 324) 

 snažili sme sa oživiť FB, kde mali najväčší dosah príspevky z RKK, ako KE a Martin 

 na FB v najvyššom bode bol dosah príspevku 1,2 tisíc ľudí, priemerne okolo 400 ľudí 

 cez ACK sme zaktualizovali definíciu kouča v systéme profesií Ministerstva školstva a spolupracovali 
sme ako odborná autorita pri akreditácii kurzov 

 
 
 


