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Správa o činnosti SAKo za rok 2020 

 
 

Dominantným faktorom roka 2020 bol Covid a udalosti s ním spojené. Počet členov SAKo na konci roka 
2019 101 riadnych + 4 pridružení, na konci roka 2020 116 riadnych+10 pridružených 

Aktivity môžeme rozdeliť do 4 skupín: 

A. Rozvojové aktivity pre členov 

 Obe koučovice sme museli zrušiť kvôli „vyššej moci“ a prejsť na online podujatia 
o Namiesto jarnej koučovice sa uskutočnil dvojmesačný cyklus Rozvojové pondelky so SAKo, 

pozostávajúci z 8 rozvojových webinárov v podaní MKcS a PCC koučov. Spolu sa zúčastnilo 
vyše 200 koučov zo SAKo a ICF, mnohí ďalší si pozreli záznamy webinárov 

 Uskutočnili sa aj rozvojové podujatia s významnou osobnosťou v oblasti koučovania pre členov 
SAKO za zvýhodnenú cenu, 

o  Claire Douglas : Koučovanie so Systémovým konštelačným prístupom 
o  Peter Stefányi:  4 kvadrantové myslenie a kvantové aspekty mysle 

 Uskutočnilo sa aj niekoľko ďalších online podujatí 

B. Podpora rozvoja koučovania a koučovacieho prístupu 

 Pokračoval projekt/iniciatíva zavádzania koučingu a  koučovacieho prístupu na vysoké školy 

 Systém certifikácie a akreditácie bol zjednodušený, aby sa tak odbúrala zbytočná byrokracia 

 Zorganizovali sme  Popoludňajší putovný workshop PPW – 5. ročník so zameraním na rodičovstva 
a prácu s mládežou 

 Zapojili sme sa spolu s ICF do kávy s koučom 

C. Podpora aktivity členov 

 V rámci regiónov fungovali naďalej RKK v Bratislave, Žiline, Košiciach, Martine, Banskej Bystrici, 
v menšej forme aj v Lučenci. V minulom roku v prevažnej miere online.  
/Cez RKK bol taktiež organizovaný PPW v regiónoch/ 

 Ocenili sme najaktívnejších členov 

 Vypracovali sme transparentný systém benefitov pre aktívnych členov, ktorý začal platiť v roku 
2021 

D. Posilňovanie pozície a zviditeľňovanie SAKo 

 Pomohli sme ako odborný partner zorganizovať veľké rozvojové podujatie Learning&Development 
Summit s desiatkami spíkrov a stovkami účastníkov, členovia SAKo mali vstupenku zdarma 

 Pokračovali sme v posielaní newslettera, posielali sme informačné maily členom aj kontaktom 
z databázy 

 Aktívne sme využívali sociálne siete pre propagáciu SAKo a podujatí 

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

 


