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je magazín Slovenskej asociácie koučov, ktorého cieľom je ponúknuť vám kúsok inšpirácie pre spokojnejší 
život. Veríme, že existuje množstvo účinných ciest, ktoré človeku pomáhajú zvládať náročné obdobia a 
objavovať zdroje, potrebné pre vytváranie života, ktorý ho bude napĺňať. Jednou z týchto ciest je profe-
sionálne koučovanie, ktorého sila je najmä v tom, že si v ňom ľudia okrem posúvania sa k svojim cieľom, 
zároveň upevňujú sebavedomie a stávajú sa samostatnejší. Poslaním SAKo a našich členov, ktorými sú 
profesionálni kouči, je na jednej strane podporovať zvyšovanie kvality koučovania, dodržiavanie etických 
princípov a na strane druhej šírenie povedomia o tom, ako môže koučovanie pomôcť ľuďom, tímom a 
organizáciám robiť želané zmeny a rozvíjať svoj potenciál. Prajeme vám, aby vás prvé vydanie magazínu s
článkami skúsených koučov, podporilo v nachádzaní možností, ako si počas nasledujúcich dní zvýšiť kvali-
tu svojho života.

Príjemné čítanie vám želá Zuzana Palková,
členka predsedníctva SAKo

Peter Jászberényi 
je predsedom SAKo a stará sa o 

spoľahlivé fungovanie našej 
organizácie, vzťahy s partnermi aj 

�rmami.

Monika Hricáková
centrálne koordinuje Regionálne 

kluby koučov na Slovensku,
spoluorganizuje RKK v Bratislave a 

podporuje komunitného ducha 
medzi našimi členmi.

Zuzana Palková
koordinuje projekt Peer koučovania 

členov SAKo, spoluorganizuje
Regionálny klub koučov v Bratislave 
a s našou členkou Zlatkou Kramáro-

vou zostavuje magazín
Rastieme spolu.

Veronika Timková
rada odpovie na všetky vaše otázky, 

ak uvažujete o členstve v SAKo 
alebo hľadáte pre seba či pre svojich 

zamestnancov profesionálneho 
kouča. Napíšte jej na

sako@sako.sk.

Vierka Tatayová
 koordinuje vzdelávacie aktivity pre 

členov a organizuje online stretnutia
Ranná káva so SAKo a projekt My 

sme SAKo.

Martina Magic
zaoberá sa spravovaním webstránky 

a marketingovými aktivitami.

RASTIEME SPOLU…

PREDSEDNÍCTVO SAKo

ASISTENTKA
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Zaujímajú vás novinky z oblasti koučovania a osobného rozvoja?
Zaregistrujte sa cez tento formulár a prídu vám do mailovej schránky.

https://us9.list-manage.com/subscribe?u=fb141df88cc45d1d8b45b9725&id=9a87b4df43


Hoci si mnoho ľudí myslí, že potrebuje stratégie 
a nástroje, ako sa stať produktívnym, 

to, čo v skutočnosti potrebujú zvládnuť 
a zmeniť je nastavenie ich mysle.

Zdá sa vám niekedy, že bežíte životom o závod a 
vlastne ho nežijete, len dobiehate  zameškané? 
Zastavte sa a prevezmite opraty do svojich rúk. 
Výsledkom bude zlepšenie vzťahov, vyššie 
príjmy a radosť zo života. 
 „Ako sa mám? Nestíham a neviem, čo mám robiť 
skôr,“ vyhŕkla na mňa Jana, keď som sa jej spýtala, 
ako sa má. Sama som to v minulosti vnímala 
podobne. Ku každej úlohe som sa pripájala s 
netrpezlivosťou a hnevom, že na mňa čaká ešte 
ďalších päť a netušila som, ako nafúknem časový 
fond dňa. Frustráciu vo mne striedala rezignácia a ja 
som na konci dňa padala do postele ako zbitý pes. 
Túžila som pracovať rýchlejšie a viac, aby som to 
všetko, čo som si naplánovala, stihla. Zachránila 
som sa doslova v hodine dvanástej. Keď moje telo 
začalo dávať jasné signály, že ak sa nezastavím, 
zastaví ono mňa. 

Kľúčom je systém a produktívnosť
Predstavte si, že by sme dostali do vienka kompas, 
ktorý by nám ukázal, čo máme a čo nemáme robiť. 
Keby sme vedeli, ako máme myslieť a čo nám škodí. 
To by nám bolo sveta žiť, však? Ale moment – my ho 
predsa máme. Tým kompasom je naša myseľ. A 
našou druhou najväčšou výhodou je čas. Čas je 
totiž jediné, čo okrem schopnosti premýšľať 
bezvýhradne vlastníme a čomu môžeme dať 
nejakú materiálnu podobu. 

Dostať do života systém a produktívnosť je 
základným predpokladom pre získanie vyšších 
príjmov, zlepšenie vzťahov a celkového pocitu 
radosti zo života. Dlho som si myslela, že potrebu-
jem veľa odborných školení na to, aby som bola 
úspešná. Zistila som, že ak nedokážem efektívne 
pracovať s tým, čo už mám, budú to vyhodené 
peniaze. Máme pre vás dve správy: 1. Neexistuje 
jedno riešenie pre každého. 2. Skvelou správou je, 
že aj vy môžete objaviť vlastný spôsob, ako sa stať 
produktívnym. Potrebujete si k tomu vyčleniť čas, 
vziať si pero a papier a vypracovať si odpovede na 
nasledovné otázky. 

Päť pilierov pre váš produktívny život
Ak túžite efektívne dosahovať svoje ciele, ponúkam 
vám päť pilierov, na ktoré sa treba zamerať.

Tím mysle tvoria presvedčenia, myšlienky, slová, 
emócie a činy. Keď sú zosúladené a pracujú pre nás, 
tak nemáme problém, sme sústredení a dosahu-
jeme ciele s ľahkosťou. Najsilnejším ťahúňom našej 
mysle sú myšlienky. Vychádzajú z presvedčení, 
ktoré máme hlboko v našej nevedomej mysli. Až 94 
% všetkých našich činností riadi nevedomá myseľ. 
Naučím vás jednu stratégiu (veľmi zjednodušenú), 
ako môžete začať spracovávať myšlienky, ktoré vám 
nepomáhajú (tzv. obmedzujúce presvedčenia): 

1. MYSEĽ

krokov k produktivite
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Otázka: O čom som presvedčený/á, čo sa týka 
môjho času/mojej produktivity? 
Odpoveď(napr. ):  „Nemám dostatok času.“ 

Ak vám v hlave „hrá“ táto myšlienka sólo, niet divu, 
že neustále nestíhate a naháňate termíny. Potrebu-
jete svoju pozornosť zamerať na opak, stať sa 
tvorcom svojej reality, nie obeťou. To, čo si hovo-
ríme, tvorí našu realitu. Na čo kladieme pozornosť, 
to narastá. A preto to potrebujeme preprogra-
movať. 

Nová odpoveď: „Svoje úlohy dokončujem s 
ľahkosťou a načas.“ Alebo si zvoľte vlastnú 
odpoveď, ktorá vám lepšie sedí. 

AKČNÝ KROK: Novú vetu si napíšte na papierik a 
položte si ho na nočný stolík. Vetu si opakujte počas 
prvých 20 minút po zobudení a/alebo posledných 
20 minút pred zaspatím. Toto sú časy, kedy sa nám 
informácie efektívne nahrajú do podvedomia. Tieto 
časy sú vhodné pre meditácie a vizualizácie. 

Nemôžete dávať niečo, čo nemáte.

Spomeňte si na kyslíkové masky v lietadle: najprv si 
ich nasadí dospelý a potom sa postará o svoje dieťa. 
To platí ako v rodine, tak na pracovisku, kde ste 
šéfom. To, ako si strážite svoje hranice je priamo 
úmerné s vašou produktivitou. Odpovedzte si 
písomne na tieto otázky podľa toho, ako sa vám 
hodia do aktuálnej situácie:

Nakoľko sú moje hranice �exibilné? Koľko 
odpočívam a venujem sa dobitiu svojich bate-
riek? Ako jasne komunikujem moje hranice ľuďom 
okolo seba? Je jasné napríklad to, kedy ma nemajú 
rušiť? 

AKČNÝ KROK PRE HRANICE: Pri najbližšej príleži-
tosti komunikujte svoje potreby ľuďom okolo vás: 
Teraz potrebujem hodinu pracovať. Synovi: Ako by 
sme sa mohli dohodnúť, aby sme tento čas využili 
naplno – čomu by si sa chcel venovať? Dohodnite si 
hranice aj pre prípady, že by vás potreboval vyrušiť. 
AKČNÝ KROK PRE RELAX: Vyhraďte si v kalendári 
svoj nerušený čas na oddych a šport. Strážte si tento 
čas, akoby to bola schôdzka s klientom a nenecha-
jte si ho vziať.  

Ak odsúvate úlohy a venujete sa radšej iným, 
nepodstatným alebo dokonca zbytočným úlohám, 
tak prokrastinujete. Ja v tomto prípade rozlišujem 
medzi vedomou a nevedomou prokrastináciou. Ak 
sa namiesto práce na mojom biznise rozhodnem 
vyleštiť poháre v kuchyni a plne si uvedomujem, čo 
robím, je to moje vedomé rozhodnutie, za ktorým si 
stojím. Rovnako postupujem aj v prípade, keď sa 
zbadám, že si čítam príspevky na sociálnej sieti a 
nepracujem na svojom cieli. Schopnosť byť plne 
prítomný v daný moment, tzv. mindfulness, je 
trénovateľná zručnosť. Ak robím niečo nevedome, 
pracujem v móde „autopilot“. To je väčšinou vtedy, 
keď si po dlhšom čase všimnem, že robím niečo iné, 
ako som pôvodne zamýšľala. Fungovanie na auto-
pilota je pre človek výhodné, aby nemusel vedome 
riešiť ako behať, dýchať alebo ako sa rozhodnúť, 
keď je smädný. To všetko za nás vyrieši naša neve-
domá myseľ, aby ušetrila energiu pre náš neokortex 
a my sme sa mohli venovať vznešenejším úlohám. 

3. PROKRASTINÁCIA

2. HRANICE

Ak je váš pohár energie prázdny, potrebujete 
sa postarať o seba, nie sa ďalej rozdávať pre iných. 
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Keď neviete, kam kráčate, dôjdete kdekoľvek. 
Naopak, keď presne viete, ako vyzerá váš želaný 
cieľový stav, potom sa celý vesmír (alebo to, čomu 
veríte) spojí, aby vám k tomu dopomohol. Navyše, 
keď už teraz viete, ako váš cieľ vyzerá, čo tam poču-
jete a ako sa tam cítite, tak si posilňujete svoju 
myseľ, aby objavila spôsoby, ako to dosiahnuť. 
Pretože platí: Čokoľvek, čo si dokáže vaša myseľ 
predstaviť, dokáže aj uskutočniť. Zodpovedzte si na 
nasledovné otázky podľa toho, ako vám zapadajú 
do vášho sna/cieľa: 

Predstavte si, že ste dosiahli to, po čom túžite. 
Ako to vyzerá, keď to už máte? Ako sa tam 
cítite? Čo tam robíte? 

AKČNÝ KROK: Svoj cieľ si zapíšte na papier alebo do 
diára a pre rýchlejšie výsledky si ho čítajte každý 
deň 20 minút po zobudení a/alebo 20 minút pred 
spaním. 

Úspech a produktivita neznamená automaticky, že 
musíme „makať“ od rána do večera. Aj v time ma-
nagemente platí skvelé Paretovo pravidlo 20/80. 
Preto s mojimi klientami riešime aj nasledovné 
otázky (vždy ich kladiem v súlade s témou, ktorú 
klient rieši), ktoré si môžete položiť alebo aj upraviť 
podľa seba: 

Ktorých 20 % aktivít vám prináša 80 % príjmov? 
Ktorých 20 % činností vám nabíja 80 % energie a 
radosti? 

AKČNÝ KROK: Vybrané aktivity si napíšte na papier 
a umiestnite na dobre viditeľné miesto a pravidelne 
kontrolujte, ako sa im venujete. 

A ako odpovedám na otázku „Ako sa máš“ dnes? 
Väčšinou s ľahkým povzdychom, ktorý znamená, že 
sa cítim produktívna. Pretože v čase, kedy sa pripá-
jam do sveta iných ľudí, už mám za sebou rannú 
meditáciu, beh, ranné debaty s deťmi a niekedy 
ešte aj navarený obed. 

Dnes využívam svoj čas vedome a naplno. Frus-
tráciu a rezignáciu som nahradila láskavosťou k 
sebe samej, že konám najlepšie ako viem a dovolím 
si byť tam, kde som. 

Martina Magic, KcS
je certi�kovaná koučka a lektorka a svojim klientom 
pomáha využívať čas naplno a efektívne dokončovať 
úlohy. Zameriava sa na posilňovanie mysle, odstraňovanie 
limitujúcich presvedčení a nastavenie štruktúr a cieľov. Jej 
klienti vďaka zvýšenej produktivite zažívajú zlepšené 
vzťahy a vyššie príjmy. 

www.sako.sk/profesional/mgr-martina-magic

Ako si trénujete svoju bdelú pozornosť?
 
AKČNÝ KROK: Všímajte si, čo robíte. Zastavte sa a 
pozorujte. Zo začiatku si môžete pomôcť dychovým 
cvičením (už 20 sekúnd dýchania prináša úľavu a 
jasnejšiu myseľ). Nastavte si alarm na určitý čas 
(napr. 10:28, 13:16 atď.) a v daný čas sa zastavte a 
uvedomte si, čomu venujete svoju energiu. V danej 
chvíli sa pýtajte: 

Ako prispieva to, čo práve robím k cieľu, ktorý 
mám? 
Ak sa vedome rozhodnem, že potrebujem „vypnúť“ 
a dať si pauzu, tak si dám vedome „OK“ čítaniu 
komentárov na fóre. Musí to byť však moje vedomé, 
zodpovedné rozhodnutie, nie dielo náhody. 

4. MÔJ CIEĽ

5. MENEJ JE VIAC
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ROZHOVOR

Neprepadať beznádeji, ale pokiaľ to ide, čerpať zo 
svojich skúseností a možností. Keď už je veľmi zle, tak 
pomáha aj to, keď sa ľudia obrátia do seba a venujú sa 
osobnému rozvoju – využijú čas a robia veci, ktoré im 
môžu pomôcť. Nenechajú sa udupať situáciou a 
hľadajú východiská.

Čo by ste poradili tým, ktorým sa zmobilizovať 
nedarí? 
Poviem to na príklade. Klientka prišla po výraznom 
zhoršení vzťahov v rodine, kde ju veľmi začal pod-
ceňovať manžel, pretože prišla o prácu a on prácu 
mal, tak jej prestal dávať peniaze, že načo jej sú,

Nečakaná zmena života nás všetkých prekvapila. 
Pandémia ovplyvnila asi všetky profesie, niektoré 
viac, iné menej. Ako sa zmenil svet ľudí okolo nás, 
čo aktuálne riešia a najmä aké východiská 
nachádzajú, hovorí brief koučka Klára Giertlová, 
jedna zo zakladateliek koučingu na Slovensku. 

Čo dnes rieši klient u kouča? Sú to iné témy ako 
mimo pandémie, alebo rovnaké? 
Veru, sú to väčšinou témy nejako súvisiace s korona-
krízou, iné témy sa ani neobjavujú. Či je to domáce 
násilie, alebo človek prišiel o príjmy, zhoršenie vzťa-
hov, nedorozumenia... vždy majú niečo spoločné s 
momentálnou situáciou.
 
Pre kouča je to teda tiež veľká zmena, keď 
predtým riešil skôr manažérsky svet. 
Sú aj manažérske témy, ale aj tie sú ovplyvnené 
situáciou. Napríklad som mala klienta, ktorý mal 
postúpiť na vyššiu pozíciu, ale nevedel, ako sa mu tam 
bude dariť. Ak by sa mu nedarilo, môže prísť o prácu, 
lebo sa bude prepúšťať. Keby nebola pandémia, tak 
by nemal problém, lebo by si našiel prácu inde, ale 
teraz sa rozhodol, že dnes je lepšie byť ticho a robiť to, 
čo vie robiť. 

Čo je pre ľudí najťažšie?
Že je to trochu dlho. Nikto nebol pripravený na to, že 
to bude trvať tak dlho. Ľudia sú ochotní prijať 
obmedzenia, keď vedia, že to bude na určitý čas, ale 
teraz nevidia koniec, obmedzenia sa len predlžujú a 
všetci to ťažko nesieme, vrátane mňa. 

Ako sa to dá podľa vás zvládať? 
Teraz asi všetci cítime, že potreba koučovania je sil-
nejšia ako predtým, ľudia sa potrebujú o probléme s 
niekým rozprávať. Keď ho riešia doma, tak sa zvyčajne 
pohádajú, lebo každý je už zo situácie nervózny. 
Dokonca som zaregistrovala niekoľko rodín, ktoré sa 
rozchádzajú aj rozvádzajú preto, lebo jeden je za 
testovanie a očkovanie a druhý proti. Je dobré, že sa 
ľudia majú na koho obrátiť, či sú to psychológovia, 
psychoterapeuti alebo kouči – zdá sa, že všetci sú 
teraz vyhľadávanejší. 

Ľudia však majú menšie príjmy, takže ako si môže 
pomôcť človek sám? 
Posledného pol roka pozorujem, že ľudia sa čoraz viac 
začínajú obracať k sebe samému ako k zdroju riešenia 
problémov.

 Najskôr boli ľudia paralyzovaní tým, 
ako sa nič nemôže, no teraz mnohí 

ako keby začali hľadať svoje miesto v tom,
čo sa robiť dá, a pustia sa tým smerom. 

Čím je horšie, tým sa niektorí ľudia vedia 
viac zmobilizovať. 

 Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete
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veď je len doma. A ona si pri objavovaní si svojej hod-
noty spomenula, ako sa jej v minulosti podarilo nájsť 
východisko z podobne záťažovej situácie s manželom. 
Uvedomila si, že už raz to dokázala, a že aj dnešná 
situácia má východisko. Keď si pospomíname na 
množstvo ťažkých situácií, ktoré sme v minulosti 
vyriešili, tak nás to inšpiruje aj v tej aktuálnej, keď si 
myslíme, že vôbec nevieme, čo robiť, a nemáme rieše-
nie. Hovorievam na kurzoch, že to je ako keď varíš 
polievku, tiež potrebuješ suroviny - musíš si ísť do 
pivnice alebo do chladničky pre zeleninu, pre zem-
iaky... Sú to šikovní ľudia, ktorí sa dostali do ťažkej 
situácie, potrebujú sa postaviť na nohy, a to nemusí 
byť len tak, že si nájdu prácu, ale že nájdu sami seba, 
sebadôveru. 

Často sú to situácie, ktoré sú mimoriadne ťažké, a 
klient ich zažíva prvý raz. 
Aj spomínaný príklad bol z kategórie veľmi ťažkých, 
lebo týranie môže byť nielen fyzické, ale aj psychické. 
Nechcem to vôbec zľahčovať, ale je to o tom, ako sa 
človek k tomu postaví. Je známe, že čím viac ustupuje 
jedna strana, tým si tá druhá viac dovoľuje. A keď 
človek nájde odvahu postaviť sa za seba a na vlastné 
nohy, tak druhá strana je z toho prekvapená. Vždy 
hľadám silu v tom utlačovanom človeku, a zatiaľ sa mi 
ju darí nachádzať. 

Na jednej strane sú prepustení ľudia, na druhej 
možno vystresovaný manažér, ktorý musí 
prepúšťať ľudí a nechce to robiť. 
Stretávam sa aj s touto situáciou. Nedávno som mala 
klienta, ktorý práve vďaka koučovaniu našiel spôsob a 
pomáha zamestnancom pri prepúšťaní, aby bolo čo 
najmenej bolestivé. 

Ako? 
Opýta sa toho človeka, ako by mu mohol pomôcť, čo 
by pre neho mohol urobiť, ako mu môže situáciu 
uľahčiť. Aby pracovník cítil záujem, že hoci ho musia 
prepustiť, záleží im na ňom, a aby počul, že ak by sa 
situácia zmenila a budú znovu prijímať, budú na neho 
pamätať. Dôležité je nezabudnúť na toho človeka a 
postarať sa o neho tak, aby to bolo čo najviac šetrné. 

Aj tímy, ktoré zostanú, potrebujú zrejme iný štýl 
riadenia. Aký? 
Dnes tímy často fungujú na diaľku, a tam sa manažéri 
potrebujú učiť novým zručnostiam, ako riadiť tím na 
diaľku. Musia sa naučiť ľuďom viac dôverovať, lebo pri 
práci doma ich nemôžu fyzicky kontrolovať, koľko 
hodín robia, musí im stačiť splnený výsledok. Ako ho 
dosiahnu, koľko im to bude trvať, a kedy to budú 
robiť, to už manažér nemôže kontrolovať.

Musí upustiť od mikromanažovania, naopak, musí 
posilniť dôveru v ľudí a svoje schopnosti, presne 
de�novať priority. 

V čom môže byť dnešná situácia prínosom pre 
budúcnosť? 
Veľmi dúfam, že si ju manažéri zapamätajú a rovnako 
aj zamestnanci. Dnes priznávajú, koľko času sa 
zbytočne premárnilo v kuchynkách, klábosením, na 
internete, a že vedia veci urobiť za oveľa kratší čas, keď 
sa intenzívne venujú len práci. Lenže dnes, keď sú v 
trojizbovom byte na home o�ce dvaja ľudia a k tomu 
tri deti, ktoré potrebujú pomôcť s vyučovaním na 
počítači, tak to je často nad ľudské sily. Ak toto �rmy a 
rodiny zvládnu, vyjdú z krízy posilnené. 

Prejdime k profesii kouča. Nemá trošku nevýhodu, 
že klient od neho neodchádza s dobrou radou? 
Podľa mňa je to obrovská výhoda, lebo ľudia sú z 
každej strany zasypávaní radami, z ktorých si však aj 
tak zoberú len to, čo chcú počuť. Myslím si, že veľmi 
výhodná inakosťje, že kouč to nerobí. Viem, že mnohí 
kouči majú dilemu, či môžu poradiť. A keď neporadia 
počas koučovania, tak aspoň na konci, po skončení 
koučingu. Ja nemám problém poradiť, ak ten človek 
potrebuje poradiť, ale musí to byť jasne rozlíšené, že 
to je poradenstvo a nie koučing. 

Prečo ste sa rozhodli koučovať?
Ja som ešte pred 25 rokmi ako manažérka zažila silu 
koučovania, bolo to tak dávno, že si to už pamätám
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len z vlastného rozprávania... (úsmev) Rozhodla som 
sa preň preto, lebo veľmi pomáhalo, keď ľudia 
prichádzali so svojimi vlastnými riešeniami, ktoré boli 
omnoho lepšie ako tie, ktoré by som mala ja. 

Vedeli ste, že ide o koučing, alebo ste ho zažili na 
nejakom školení? 
Ja som sa učila systemický prístup a vedenie pomáha-
júcich rozhovorov v dlhodobom kurze pre pomáha-
júce profesie, ale využívala som ich v manažmente. 
Preto som sa spýtala mojich školiteľov, či sa takto 
nedá bežne viesť ľudí, veď to vynikajúco funguje 
nielen ako terapia. Povedali mi, áno, využíva sa to aj v 
manažmente a volá sa to koučovanie. To bola moja 
cesta, nevedela som, že koučujem, ale koučovala som 
denne s kolegami, klientmi aj ich rodičmi. Potom som 
sa rozhliadla ďalej, kde už táto profesia existuje – v 
Česku už koučovanie bolo viac známe, na Slovensku 
ešte neboli kouči, tak som bola v kontakte s tými 
českými. Tam som absolvovala koučovací kurz, odišla 
som na voľnú nohu a začala som zbierať skúsenosti s 
externými klientmi, kde to tiež fungovalo. Neskôr som 
začala organizovať vlastné kurzy. 

Niekde medzi tým vznikli koučovské organizácie. 
Keď som zistila, že na Slovensku sú nejakí ľudia, ktorí 
sa venujú koučovaniu, chcela som ich dať dokopy. 
Medzníkom bola konferencia v roku 2005 – tam som 
vyzvala koučov, aby sme túto profesiu rozvíjali 
spoločne. Založili sme Slovenskú asociáciu koučov 
(SAKo), a krátko nato v spolupráci so Zlaticou Máriou 
Stubbs a niekoľkými ďalšími koučmi aj slovenskú 
pobočku medzinárodnej federácie koučov ICF. 

Načo sú potrebné dve asociácie? 
SAKo nám umožňuje fungovať na Slovensku podľa 
našich potrieb, ale nechceli sme stratiť ani kontakt so 
svetom. Niektorí kouči majú aj medzinárodné ambície 
a pre nich je dôležité, aby si mohli rozšíriť pôsobnosť. 
Kombinácia týchto asociácií umožňuje naplniť obidve 
tieto ambície. V niektorých krajinách tieto dve orga-
nizácie spolu súperia, ale my sme ich zakladali tak, aby 
spolupracovali. Cieľom bol rozvoj koučov, spolupráca 
a vzájomné obohacovanie sa, či už sú to kouči orien-
tovaní na slovenský trh, alebo na medzinárodný. 

Darí sa aj dnes udržiavať medzi nimi spoluprácu a 
nie rivalitu? 
To závisí od toho, kto je práve vo vedení týchto 
asociácií, ako tí ľudia cítia spolupatričnosť.  Niekedy sa 
spolupracuje viac, inokedy menej, ale funguje to. 
Záleží na tom, ako jednotlivé vedenia cítia. Aktuálne 
je spolupráca veľmi dobrá, robievame spoločné akcie, 
koučovice, peer campy, kávy s koučom a iné. 
Spoločne sme zorganizovali aj tri konferencie. 

Čo bolo pre vás profesionálnym medzníkom? 
Nebol to nejaký bod, skôr obdobie, keď som prešla od 
systemického koučovania k brief koučingu. Syste-
mické koučovanie bolo (aj je) veľmi komplexné a stojí 
na mohutnom �lozo�ckom a vednom základe. Bolo 
to iné koučovanie ako to, ktoré sa najnovšie u nás 
nazýva systemickým - dnes sú to prevažne konštelá-
cie. Absolvovala som 450-hodinový výcvik syste-
mického koučovania, ktorý bol veľmi komplexný a 
dôkladný, bolo to užitočné, hlboké a dlhotrvajúce. 
Jeho súčasťou bol tiež prístup zameraný na riešenie, 
ktorý mi bol už vtedy blízky. Ale stretnutie so Solu-
tionsurfers, s Petrom Szabom, MCC, a veľkou skupi-
nou ľudí okolo tejto školy, celkom zmenilo moju para-
digmu. Oslobodila som sa od predstavy, že koučo-
vanie musí trvať dlho a byť „všeobjímajúce a všetko 
zasahujúce“. Pracujme tak, ako keby sme mali k 
dispozícii len jedno stretnutie, preto urobme všetko, 
čo sa urobiť dá, aby nás ten človek už možno nepotre-
boval – je to nielen zmena paradigmy, ale aj obchod-
ného modelu. Kouči zväčša žijú z dlhotrvajúcich 
kontraktov, preto sa ma mnohí pýtajú, ako takto 
vôbec môžem fungovať. No funguje to tak, že ten 
človek svoju skúsenosť povie druhému: choď k tejto 
koučke, lebo stačí jedno stretnutie, uvidíš. Možno, ak 
je to niečo veľmi komplikované, príde na druhý, 
tretíkrát, ale ide o to „rozhýbať ho“ čo najskôr. 

Nemá viac stretnutí zmysel aj preto, lebo kouč 
človeka počas jeho riešenia sprevádza, a tak je 
trvalejšie? 
Je to o dôvere v partnera. Neznamená to, že nemôže 
druhýkrát prísť, určite je tam priestor, ale verím tomu, 
že to nebude potrebovať a dokáže napredovať už aj 
bezo mňa. Ak je dobre nastavený a motivovaný na 
cieľ, a skutočne ho chce dosiahnuť, tak nepotrebuje 
mať za chrbtom kontrolu, ani sprevádzanie. Preto 
hovorím, že ide o úplne inýspôsob myslenia. Ale nie 
každému to sedí a stačí. Preto je dobré, že sme na trhu 
rôzni kouči. 

Z hľadiska klientov, ale aj koučov, je dnes 
pomerne atraktívne NLP. Ide o „čarovné 
formulky“, ktoré dokážu viac ako ostatné tech-
niky? 
To je pre mňa ťažká otázka, lebo ja a NLP nie sme veľkí 
kamaráti. Som absolventkou 150-hodinového výcvi-
ku NLP s jedným z najlepších učiteľov, a bolo to v 
terapii, takže išlo naozaj o kvalitné vzdelávanie. No 
napriek tomu NLP cielene nevyužívam, hoci niektoré 
techniky mi mohli presiaknuť do môjho koučovania. 
Keď sa mi zdajú vhodné, tak ich použijem. No NLP je 
dosť o technikách, a moje koučovanie nie je o tech-
nikách. Ja si vymyslím akúkoľvek techniku, ktorú v 
danej chvíli považujem pre človeka za užitočnú. 
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Ponúknem mu ju, a keď ju prijme, tak mi je úplne 
jedno, z akej je školy. Je ušitá na jeho mieru. Som tam 
s ním v tej jeho bubline a tvorím, nadväzujem na to, 
čo povedal. 

Ako sa to dá naučiť byť s klientom v bubline, 
vymýšľať si techniky a zostať profesionálnym? 
Myslím si, že to veľmi súvisí s prítomnosťou kouča. S 
tou kompetenciou, ktorú si musíme všetci neustále 
zdokonaľovať. Lebo keď som plne prítomná, napo-
jená na klienta, môžem slobodne tvoriť. Vtedy môžem 
položiť akúkoľvek otázku – aj takú, ktorú som sa nikde 
neučila a nikdy som ju nepočula – ktorá sa mi v tejto 
chvíli pre tohto klienta zrodila v hlave – a tá otázka 
sadne. Techniky sa v profesionálnom koučovaní 
nemôžu mechanicky kopírovať ani opakovať, lebo u 
druhého klienta nemusia fungovať. Pre mňa je 
dôležité, aby som nebola závislá od techník, ktoré 
som sa učila v kurze alebo som ich použila minule. 
Určite používam techniky aj opakovane, ale nemám 
šablónu, podľa ktorej idem. 

Máte nejakú zázračnú otázku? 
Keď zvažujeme, ktorým smerom sa v rozhovore 
vybrať, ako brief kouči máme jednoduchú odpoveď – 
opýtaj sa klienta. Vždy sa vtedy spýtam klienta, čo by 
bolo v tejto chvíli pre neho najužitočnejšie. Niekto 
túto otázku formuluje „Čo by som sa vás mal opýtať“, 
čo sa mi zdá trošku školácke, akoby kouč nevedel, čo 
sa má klienta opýtať. Hovorím síce klienta, ale my 
klienta voláme partner. 

Čo by ste odporučili začínajúcim koučom?
Prvé, čo mi napadlo, je pokoru. Tú by som im poradila 
a dopriala. Lebo keď vidím, že človek ešte len skončí 
kurz a urobí okolo seba obrovský vietor a marketing, 
aký je on veľký kouč... Obdivujem, keď to niekto 
dokáže spraviť, a možno keby som to vedela robiť aj 
ja, tak by o mne nemohli moji klienti povedať, že som 
v marketingu neviditeľná... (smiech) Ja si nedovolím 
ani po 25 rokoch praxe povedať, že moje kurzy sú 
najlepšie, hoci si myslím,  že sú naozaj dobré. 

Takže pokoru, a čo ďalej? 
Aby sa držali koučovských asociácií, spolu sa učili a 
rozvíjali. Lebo urobiť si kurz a zostať veľmi spokojný s 
tým, že už teraz viem a nič nepotrebujem, je nevyčer-
paný potenciál človeka. Kouč sa dokáže posúvať oveľa 
ďalej a koučovať oveľa efektívnejšie, účinnejšie, za 
kratší čas, byť klientovi oveľa užitočnejší, než by si 
trúfal pomyslieť. 

Kam ste sa počas tých 25 rokov posunuli? Aké 
máte ešte ambície? 

Keď som objavila koučovanie, chcela som ho dostať 
do každej oblasti, ale, samozrejme, nemala som na to 
kapacity, tak som začala robiť kurzy. Postupne sa mi 
naplnilo viacero ambícií a jedna čiastočne zostáva 
doteraz – aby každý kouč na Slovensku koučoval 
aspoň na PCC úrovni. Teda nielen na technickej 
úrovni, ale aby sa vedel napojiť na partnera a udržať s 
ním partnerský vzťah. PCC úroveň sa vyznačuje ešte 
mnohými ďalšími charakteristikami, ale toto bolo 
moja ambícia. Minule som sa pristihla, že už som 
spokojná s tým, ak aj nie všetci koučujú na PCC úrovni, 
lebo koučovanie s dobrou štruktúrou a vhodnými 
otázkami pomáha tiež, aj keď sú len základné. Mám 
taký pocit, že dieru do sveta som urobila už dosť 
veľkú... (smiech) a nejaké ďalšie ambície už nemám. 
Len sa s pokojom pozerám na to, ako počet koučov na 
Slovensku rastie a ako postupne rastie aj kvalita ich 
koučovania. 

Čo vám v súčasnosti pripadá najviac zmysluplné, 
čo vás baví? 
V koučovaní ma baví sledovať zrenie mojich klientov, 
ako sa im v priebehu roka darí uchopovať požado-
vanú kvalitu, čo mne ako koučke, lektorke a mentorke 
dáva pokoj a dôveru pred ich záverečnými PCC 
skúškami. A čo považujem za zmysluplné? Užiť si 
každý deň, využiť ho čo najlepšie, to je jedno, či 
koučovaním, alebo niečím iným. 

Klára Giertlová, PCC, MKcS
S je brief koučka, lektorka, mentorka koučov a zakladajúca 
členka Slovenskej asociácie koučov. Okrem koučovacích kurzov Brief 
Coaching vedie kurzy,  workshopy a semináre s tématikou prístupu 
zameraného na riešenie. 

www.sako.sk/profesional/co-man-1-systemicka-spol-s-r-o
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Individuálny úspech koučingu vo veľkej miere 
závisí od toho, akého kouča si vyberiete. Aj ten 
najúžasnejší kouč totiž nemusí byť pre vás ten 
pravý. Odborníci radia sa pri jeho výbere zame-
rať na tri oblasti – na odporúčania, certi�káciu 
kouča a váš pocit z neho ako z človeka. 

Správny výber kouča práve pre vás je dôležitou 
podmienkou napredovania a úspechu celého 
koučovania. Nestačí, že je kouč skvelý ako 
odborník, rovnako dôležité je, aby vám ako človeku 
„sedel“, ladili ste spolu a vedeli ste si predstaviť, že s 
ním otvorene komunikujete citlivé témy.

Odporúčania 
Pre výber vášho kouča je dobré opýtať sa ľudí, ktorí 
vás poznajú, či vám vedia odporučiť niekoho, s kým 
sami pracovali alebo o kom majú dobré referencie. 
Pri odporúčaniach totiž prirodzene zohľadňujeme 
naše vnímanie druhého človeka a odporučíme 
takých koučov, ktorí môžu byť podľa nás najlepšou 
voľbou pre potreby nášho známeho.

Keď sme na strane klienta, ktorý hľadá kouča, je pre 
nás ľahšie začať interakciu s dôverou, ak sa stretá-
vame s človekom, ktorého už „preveril“ niekto, 
komu veríme. A dôvera je dôležitým predpokladom 
pre úspech koučovania. 

Certi�kácia kouča 
Ako klient sa nepotrebujete orientovať v tom, aké 
vzdelanie má mať kouč, alebo aké kurzy má za 
sebou. Ak sa však opýtate, či je certi�kovaný aj 
niekým iným, ako svojím učiteľom (organizáciou, v 
ktorej získal vzdelanie), získate informáciu, či jeho 
kvalitu a kompetentnosť potvrdila aj niektorá z 
nezávislých organizácií, ktoré sa koučovaniu a 
rozvoju koučov venujú.

Tu je dôležitý aj Etický kódex kouča, ktorým je 
spravidla certi�kovaný kouč viazaný. 

Kouč „na mieru“

Etika kouča je pre klienta zárukou, že sa 
môže cítiť v bezpečí on aj všetky jeho informácie. 
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Na otázku, akou etikou sa váš potenciálny kouč 
riadi, máte plné právo. 

Váš pocit z kouča ako z človeka
Toto kritérium máte možnosť subjektívne hodnotiť 
od prvého kontaktu, cez informácie a odpovede na 
predchádzajúce oblasti, až po pocit po prvom stret-
nutí, či ste sa vďaka nemu o sebe niečo dozvedeli. 
Akékoľvek úžasné diplomy a skúsenosti totiž váš 
potenciálny kouč má, to najdôležitejšie je, či vám 
ľudsky sedí. Či si viete predstaviť, že mu otvorene a 
bez vymýšľania „správnej“ formulácie poviete o 
všetkom, čo riešite, čo je pre vás podstatné, aké 
varianty vám napadajú, alebo podľa čoho sa chcete 
v konkrétnej situácii rozhodovať. Ak si viete pred-
staviť, že s týmto človekom sa môžete ísť len tak 
porozprávať, ísť na na kávu, alebo na prechádzku, 
môže to byť pre vás ten správny kouč. 

Ako na to? 
Na to, aby ste sa mohli dobre rozhodnúť, by ste mali 
mať na výber rôzne možnosti. Pozrite si informácie 
o viacerých koučoch a oslovte aspoň dvoch - troch, 
aby ste mohli porovnávať, aký máte dojem z vašich 
komunikácií. Či vám „ladí“ váš potenciálny kouč ako 
človek, či si viete predstaviť, že s ním otvorene 
diskutujete pre vás dôležité témy, ale aj, či boli jeho 
odpovede na vaše otázky pre vás zrozumiteľné. A či 
sa na koučovanie tešíte a veríte, že sa vďaka nemu 
budete posúvať.

Na Slovensku sú aktívne dve organizácie združu-
júce koučov – ICF Slovak Charter Chapter a Slov-
enská asociácia koučov (SAKo). Certi�kácie koučov 
v ICF aj v SAKo vychádzajú z rovnakého štandardu a 
etiky ICF, ktoré sú uznávané celosvetovo     
koučovskými organizáciami. Na ich web stránkach 
si môžete vybrať kouča, ak by odporúčania nestačili. 

Andy Profantová, PCC, MKcS
má za sebou 13-ročnú skúsenosť v korporátnom manažmente, kde sa 
ako klient stretla s koučovaním a hneď potom absolvovala prvý kurz 
koučingu. Koučuje od roku 2008 a kurzy koučovania vedie od 2015. 
Pracuje ako biznis koučka a konzultantka a rozvoju koučov sa s nadšením 
venuje cez nadstavbové kurzy. V Slovenskej asociácii koučov je predsed-
níčkou Akreditačno-certi�kačnej komisie. 

www.sako.sk/profesional/andy-profantova
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ARTE koučing využíva prvky expresívnej arte tera-
pie tak, aby sa využil potenciál „ticha“ alebo istého 
hlbšieho váhania, do ktorého klienti niekedy upa-
dajú, ak sa ocitnú vo „verbálnej núdzi“. 

Niekto to pozná ako vnútorný kon�ikt. Objavuje 
sa napríklad pri nastavovaní cieľa. Ak cieľ nie je v 
súlade s jeho záujmami alebo hodnotami. Alebo 
je vyjadrovaný ako vlastný hoci ho človek prijí-
ma pod vonkajším tlakom. Spoznáte to podľa 
toho, že cieľ zvolený klientom je nejednoznačný, 
slabý, vágny, alebo je cieľov príliš veľa, niektoré 
môžu stáť dokonca proti sebe. Ak k tomu 
pripočítame nízke sebavedomie klienta, prob-
lém môže byť väčší, než sa zdá. Moja skúsenosť 
je, že 

Verbálne, ale najmä neverbálne
ARTE koučing v sebe nesie dve formy - neverbálnu 
a verbálnu. V neverbálnej klienti tvoria, kreslia, 
čarbú, maľujú (v ženských skupinách dokonca aj 
lakmi na nechty), vystrihujú, lepia, tvoria z hliny. 
Vkladajú do svojich diel  svoje strachy a obavy, 
nádeje aj hodnoty. Ujasňujú si súčasné aj budúce 
emócie. Hľadajú a nachádzajú odpovede. Tým, že 
používajú  namiesto slov pohyb, rytmus, hmat, 
čuch a zvuk, upokojujú sa, posilňujú to oslabené 
prepojenie so svojím vnútorným  JA a najmä 
regenerujú sily, ktoré potrebujú, aby „vzhliadli“, 
(pochopili, čo sa s nimi deje a prijali to), opäť si určili 
svoj cieľ (vedeli čo chcú) a našli k nemu cestu (vedeli 
ako to urobia). Na rozdiel od klasického koučingu, v 
ARTE koučingu pracujeme s neverbalitou zámerne 
a cielene. 
Vo verbálnej časti – ak sa dá – tvorbu opisujeme, 
prerozprávame, čo sa práve na papieri, plátne, v 
hline deje. Čo klient robí, vidí, vníma, cíti. Výsledky 
sú veľmi dobré a nejeden klient má takéto dielko 
plné energie zavesené u seba doma, či na svojom 
pracovnom stole, aby mu pripomínalo životnú 

energiu, ktorú pri jeho tvorbe získal.

Individuálne, aj skupinovo
ARTE koučing sa uplatňuje najmä pri individuál-
nom koučingu, avšak výborné skúsenosti vykazujú 
aj z mikro skupiny (max. 4 osoby), kde sa cielene 
stretávajú klienti s podobnými témami: strata 
práce, dlhodobé hľadanie nového uplatnenia, 
potreba uvoľniť napätie a zregenerovať sily. Skupi-
na podporuje jednotlivca pri nastavovaní cieľov, na 
ktorých sa potom pracuje individuálne v koučingu. 
V priebehu tvorby aj u tých najzarytejšie mlčiacich 
klientov často dochádza k WOW efektu, zrazu sa im 
rozviaže jazyk a majú potrebu zdieľať. Je dobré, ak 
sa vtedy klienti počúvajú navzájom. Pomáha im to 
ľahšie pochopiť svoju vlastnú situáciu, posilniť 
empatiu a aj sa inšpirovať, ak o to majú záujem. 

ARTE koučing ako 
cesta k sebaúcte
pri budovaní kariéry

pokiaľ je klient schopný spolupracovať a dívať sa
do budúcna, len aktuálne akoby tápe v prítomnosti 

a nevie z nej nájsť cestu von, môžem mu stále
dôverovať, že tú správnu odpoveď v sebe má a ARTE 

koučing ho odprevadí k aktivite bez úhony. 

RASTIEME SPOLU11 www.sako.sk

Foto: Osobný archív autora

Foto: Osobný archív autora



Podobný prístup sa dá aplikovať nielen pre ľudí 
50+, ktorí stratili prácu. Samozrejme, dá sa využiť aj 
u iných klientov, ktorí sa ocitnú vo „verbálnej núdzi“, 
ako sú napríklad mamičky na materskej dovolenke, 
vracajúce sa späť do práce, klienti pod veľkým 
tlakom a podobne. Pravdaže, kouč musí byť vždy 
dostatočne vnímavý, či je téma klienta a jeho stav 
vhodný na koučovanie a či by nebolo lepšie spojiť 
sa s iným špecialistom.

V súčasnosti ho využívam najmä pri práci s klientami 50+, ktorí si dlhodobo nevedia nájsť prácu, prípadne 
sú vystavení stresu možnej straty zamestnania. V tom lepšom prípade sú nahnevaní a pracujeme skôr s 
utriedením si priorít a krokov, ktoré musia postupne vykonať. V tom ťažšom prípade sú ešte aj vyľakaní. 
Majú pocit, že sa to na nich „valí“. Nevedia kde začať. Premáha ich strach z budúcnosti a je pre mnohých z 
nich veľmi ťažké tento stav pomenovať a niečo s tým urobiť. Bezmocnosť potom plodí nízke sebavedomie, 
čo je viditeľné niekedy aj na fyzických prejavoch klienta ako sú uzavretá posturika, chôdza, nesústredenosť, 
mlčanie... ). 

Príklad z praxe:
Jedna z mojich posledných klientok (57 r.) si hľadala novú prácu už viac ako pol roka. Mala všetko, čo by ste si 
želali mať od manažérky. Vzdelanie, relevantnú prax, dobrú povahu, učenlivosť, nadhľad. Prišla na koučing, 
pretože sa nevedela rozhodnúť medzi viacerými nábormi, do ktorého sa má prihlásiť. Keď sme rozoberali jednot-
livé ponuky práce a klientka skúmala “pre-a-proti“, naraz  sa odmlčala, prikryla si rukami ústa a schúlila sa v 
kresielku oproti mne. „Aj tak ma nevezmú. Toto robím úplne zbytočne. Aj tak ma nikam nevezmú. Som pre nich 
stará. A prekvali�kovaná!“

Čo sa dá na to povedať? Že kvali�kovanosť kandidáta narazila na nekvali�kovanosť personalistu/�rmy? Že sa 
tým nemá trápiť? Že to nie je jej vina? Mojej klientke to nepomôže. Nech som skúšala otázky sprava zľava, 
neposúvalo ju to ďalej, pretože si to od nej pýtalo odpovede, ktoré nemala. A tak som vytiahla výkres, ceruzky a 
pozvala ju skúsiť niečo nové, iné. Začali sme čarbať po výkrese a nechali sme hľadanie odpovedí na jej vnútorné 
JA. Výsledok jej práce vidíte na obrázku. Klientka si našla cestu k sebe aj k odpovediam na všetky dôležité 
otázky, týkajúce sa jej nového zamestnania. Uľavilo sa jej, mohla sa opäť nadýchnuť a vykročiť.

Kreativita a umenie regeneruje vnútornú silu
Vo verbálnej časti – ak sa dá – tvorbu opisujeme, 
prerozprávame, čo sa práve na papieri, plátne, v 
hline deje. Čo klient robí, vidí, vníma, cíti. Výsledky 
sú veľmi dobré a nejeden klient má takéto dielko 
plné energie zavesené u seba doma, či na svojom 
pracovnom stole, aby mu pripomínalo životnú 
energiu, ktorú pri jeho tvorbe získal.

Toto šikovné využitie arte terapeutických prvkov v 
koučingu som nazvala ARTE koučing. 

Umenie a tvorba totiž majú silu zmierniť takéto
napätie a regenerovať vnútorné zdroje klienta.
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Slovo na záver
Tvorenie lieči a prináša svetlo do tmavých kútov duše. A je úplne jedno, či klient vie alebo nevie kresliť, 
namaľovať strom, cestu, či vydlabať misku z hliny. Tam sú slová zbytočné a talent máme všetci. Cez ARTE 
koučing klient ľahšie objavuje nové cesty, príležitosti, zabudnuté zdroje a vracia sa mu chuť plánovať a byť 
aktívny. Koučovanie s takto nastaveným klientom má inú dynamiku a opäť funguje. Preberáme možnosti, 
praktické úlohy, zdroje, akčný plán, kontrolné body. Skúmame trh práce, pripravujeme podklady, pre-
zentáciu, sebahodnotenie, atd. Podľa toho, čo klient pre seba potrebuje. Nie je to ľahký proces, pretože sa 
pri ňom vracia ku svojej stratenej sebaúcte, aby mohol opäť uveriť, že je silný a dostatočne schopný si nájsť 
svoje miesto a byť strojcom svojho osudu/šťastia. Svojou prácou povzbudzujem klientov k odvahe pozrieť 
sa do budúcna so vztýčenou hlavou a vykročiť k cieľu, ktorý skutočne chcú dosiahnuť. 

Dagmar W. Polievková 
je certi�kovaný PCIC kouč (Life&Business Integrative ICF Coach), kariérny 
poradca pre 50+, aktívny HR manager a arteterapeut v permanentnom 
výcviku. Pri spolupráci s klientmi sa venuje najmä riešeniu zmien v zrelom 
veku a budovaniu sebaúcty.

https://sako.sk/profesional/ing-dagmar-polievkova-cat-coaching/
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Uvoľňovacia technika čiernych čiar 

Cieľ: Zmierniť napätie, vypnúť myseľ, pozrieť sa na veci inak.

Čo budete potrebovať: 
biely papier A4 
2 čierne mäkké ceruzky 
obyčajné farebné ceruzky 

Čas: 30 – 60 minút 

Postup: 
1. Upracte si pracovnú plochu, vypnite a odložte mobil. Členov 
domácnosti požiadajte, aby vás nevyrušovali. 

2. Položte si papier pred seba na šírku a do každej ruky si vezmite 
jednu obyčajnú mäkkú čiernu ceruzku. Položte ruky pred seba na 
pracovnú plochu, zavrite oči a pár minút sa sústreďte len na 
dýchanie. Nechajte telo, aby sa uvoľnilo tak, ako to potrebuje. 
Jediné, čo je teraz dôležité, je to, aby ste sa pri tom cítili dobre. 

3. Keď sa budete cítiť dostatočne pohodlne a pokojne, otvorte oči, 
dívajte sa na svoje ruky, v ktorých držíte ceruzky a začnite oboma 
rukami naraz po papieri čarbať. Prechádzajte po papieri z každej 
strany. Čarbite, nekreslite. Vytvárajte zhluk nekoordinovaných čiar, 
ktoré sa vzájomne prepájajú, schádzajú a znova rozchádzajú. 
Neriešte, čo sa deje na papieri. Počúvajte ako ceruzka kĺže po papi-
eri, možno aj zacítite vôňu papiera, uhlíka, vosku. 

4. Keď budete cítiť „nasýtenie“, prestaňte a odložte ceruzky bokom. 

5. Pozrite sa na svoje dielko. Hľadajte. Niekde tam medzi tými čiara-
mi je TO, čo hľadáte. Keď TO nájdete, vyfarbite TO. 

6. Na veľkosti, tvare ani farbe nezáleží. Môže vás to upokojiť aj rozos-
miať. Môže vás to ale aj niečím prekvapiť, objaviť sa ako nové, 
nečakané. Pokojne si vezmite do rúk papier a pozerajte sa na svoje 
TO z rôznych uhlov, vnímajte to a načúvajte mu. 

7. Hlavne si proces užívajte. Po tomto cvičení by ste sa mali cítiť 
sviežo a oddýchnuto.

Aké ste mali pocity? Čo sa kedy vo vás odohrávalo? 
A aké je to vaše TO? :) 
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Obmedzenie osobnej slobody.

Moje skúsenosti z koučovania v dnešnej dobe
poukazujú na dôležitosť uvedomiť si význam

dotykov pre psychickú pohodu človeka.

Strata bolí viac ako je radosť zo zisku.

Život bez dotykov 
Nakoľko si uvedomujeme dôležitosť dotykov v 
našom živote? Dotykov v širšom zmysle 
kinestetického kanálu príjmu informácií z vonkaj-
šieho sveta. Tento kanál zahŕňa nielen priame 
fyzické dotyky, ale aj vnímanie reči tela druhej 
osoby. Prechod na online formu práce a limitovanie 
osobných kontaktov nám značne obmedzil 
množstvo takýchto dotykovo-kinestetických pod-
netov.

Témou je preto aktívny prístup k náhrade 
stratených dotykov pomocou techník zlepšenia 
vnímania svojho priameho okolia, ako aj aktívny 
prístup k psychohygiene pri práci online. Inak pove-
dané, potrebujeme sa viac ako kedykoľvek predtým 
venovať svojmu blízkemu okoliu a pestovať si svoju 
vnímavosť a vzťahy. Zároveň však potrebujeme 
rovnako viac ako doteraz aktívne pracovať so 
svojimi presvedčeniami. Teoretizovať by sa dalo o 
týchto témach dosť, ale poďme sa na veci pozrieť 
prakticky.

Zmena paradigmy 
Praktická, priamo koučovacia otázka znie: Ako sa 
vysporiadam s obmedzením osobnej slobody? 
Zamyslite sa a skúste odpovedať predtým ako 
budete pokračovať v ďalšom čítaní. Teraz si to 
poďme rozanalyzovať, aby sme zistili, ako sa k prob-
lematike môžeme konštruktívne postaviť a vygene
rovať riešenia, na ktoré sme možno hneď neprišli. 

Fakt: Nová situácia znamená, že naše staré pres-
vedčenia o tom, ako funguje svet a ako fungujeme 
my vo svete, prestali byť aktuálne. Ak sa vám toto 
tvrdenie nepozdáva, tak si zoberte príklad z masko-
vanej návštevy banky. Naše presvedčenia z roku 
2019 o tom ako sa vystrojiť k návšteve banky a čo je 
prípustné a čo nie už neplatia. V dnešnej dobe 
chodíme do banky, tak ako chodili ešte v roku 2019 
iba lupiči. 

Fakt: Nová situácia vytvára psychický tlak a zvyšuje 
mieru diskomfortu. Dokazujú to rôzne formy 
protestov a nesúhlasu. 

Možné vysvetlenie: Naša myseľ neustále porovnáva 
svoj model o svete a vlastnom fungovaní v ňom s 
údajmi z vonkajšieho sveta. Model sveta je založený 
na systéme presvedčení a ak dôjde k nesúladu 
modelu a informácií zvonku, myseľ to vyhodnocuje 
ako diskomfort. Čo vy na to? 

Možný základ pre riešenie: Daniel Kahneman a 
Amos Tversky dostali Nobelovu cenu aj za to že 
vysvetlili jav, keď ľudia pociťujú stratu istej hodnoty 
viac bolestivo ako pociťujú pozitívne dar v rovnakej 
hodnote. Jednoducho povedané:

Z toho vyvodili záver, že stanovenie porovnávacie-
ho bodu pre porovnávanie je kľúčové pre to, či 
dospejeme k pozitívnemu, alebo negatívnemu 
výsledku. 

A máme tu novú realitu. Predstavte si, že by sme sa preniesli v čase o trochu späť, do roku 2019. Ak 
by som vám v roku 2019 povedal, že o rok sa prakticky prestane cestovať lietadlom, nedostaneme sa 
cez hranice do Maďarska, do banky budeme chodiť zamaskovaní a Poprad bude pre Košičana nedos-
tupný, asi by ste mi odporučili vyšetrenie u psychiatra. Dnes je toto všetko, a ďaleko viac, realita 
všedných dní a na titulke novín čítame „Ako zistiť, čo je práve zakázané?“

Realitou dneška je tiež množstvo utrpenia v rôznych formách, ale v tomto článku sa chcem venovať len 
malej časti celej problematiky – vplyvu obmedzení osobnej slobody a kontaktov na našu psychickú 
pohodu. Odborne povedané „Vplyvom Covid19 došlo k lokalizácii jednotlivcov v priestore ich bydliska a 
pracoviska, ako aj k strate kinestetických podnetov z okolia.“

Čo s tým?
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Praktický príklad č. 1: Ak nájdem na ulici sto eur, 
poteším sa. Ak mi však niekto na ulici ukradne sto 
eur, moja nespokojnosť je omnoho väčšia ako bola 
moja radosť. Tento jav nastal preto, lebo som v 
oboch prípadoch automaticky porovnával svoj 
súčasný stav so stavom nula eur, teda som sa 
správal, ako keby som vlastnil nula eur. Ak si však 
uvedomím, čo všetko súhrnne vlastním – byt, auto, 
účet v banke, atď., ohodnotím to všetko v eurách a 
použijem túto sumu ako porovnávací základ pre 
horeuvedené prípady, zistím, že z nájdených sto eur 
sa moja radosť prudko zmenší, ale aj nespokojnosť 
zo straty tejto sumy sa prudko zmenší. 

Praktický príklad č. 2: Ešte v roku 2019 som bol pres-
vedčený, že chodiť pravidelne lyžovať do Tatier je 
normálne a môžem to robiť každý zimný víkend. V 
januári 2021 sedím doma a rozmýšľam, čo budem 
robiť cez víkend.  

Záver je, že si pôjdem zabehať do lesa za dedinou a 
zvyšok času strávim doma. Ako sa cítim? Výsledok 
závisí od toho ako si pre porovnávanie zvolím 
referenčný bod. Ak dnešnú situáciu porovnám s 
rokom 2019 a uplatním svoje presvedčenie z roku 
2019, tak sa budem cítiť obmedzený a nespokojný, 
lebo som presvedčený, že mám nárok na pravidel-
nú cestu do Tatier. Ak si však vytvorím novú 
porovnávaciu bázu, napríklad že by som teraz 
mohol ležať v nemocnici s vírusom a komplikácia-
mi, tak zrazu vec vidím v novom svetle. Teším sa, že 
môžem ísť behať a zvyšok dňa si čítať v pohodlí 
môjho domova. 

Keď vám teraz položím rovnakú otázku – ako sa 
vysporiadate s obmedzením osobnej slobody, čo  
vám príde na um? A zapíšte si to, prosím. 

Peter Štefányi
je prvým slovenským MCC koučom a je zameraný na rozvoj 
leadershipu rôznych úrovni manažmentu a klientov 
sprevádza pri zásadnej transformácii svojich životných 
podmienok. Je medzinárodným trénerom kurzu 
Štvor-kvadrantného kvantového myslenia s aspektmi 
kvantovej fyziky. 

www.sako.sk/profesional/peter-stefanyi
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Ako žiť zmysluplný život 
v dobe obmedzení

Nebolo to tak dávno, čo veľká časť mojich klientov prichádzala s iskrou v oku a nadšením z
toho, že si chcú vytvárať „prácu snov”. Mnohí zmenili svoje záľuby na podnikanie alebo
odchádzali zo zamestnaní, ktoré ich už nenapĺňali a nahradili ich prácou, v ktorej videli zmysel.
Za posledný rok sa z pochopiteľných dôvodov nálada ľudí túžiacich po zmysluplnom živote,
zmenila. Namiesto motýľov v bruchu a radosti z nového dobrodružstva sa objavili pocity smútku,
neistoty aj bezmocnosti. Náročnejšie podmienky však nie sú dôvodom na vzdanie sa
zmysluplnosti vo svojom živote.

Koučovacie rozhovory nám ju pomáhajú objaviť nanovo či v pozmenenej forme, ale stále tak,
aby s nami rezonovala. Ak chcete žiť viac zmysluplne, začnite preskúmaním odpovedí na
nasledujúce otázky.
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Čo pre mňa znamená žiť zmysluplne?
Čím konkrétnejšie si pomenujeme, čo všetko je pre 
našu spokojnosť v tejto téme dôležité, tým ľahšie 
prídeme na to, čo môžeme spraviť, aby sme sa k 
tomu priblížili. Týka sa to práce aj súkromia. Zmy-
sluplné momenty, ktoré chceme žiť, potrebujeme 
mať najprv jasne uchopené v predstavách. Ak si s 
tým nevieme poradiť sami, prvým krokom vpred 
môže byť to, že si dovolíme vyhľadať pomoc 
odborníka, ktorý nám pomôže preskúmať to z 
odstupu.

Ktoré svoje talenty môžem využívať aj v tomto 
období?
Je vedecky dokázané, že

Nemáte možnosť využívať svoje kvality rovnakým 
spôsobom ako ste to robili predtým? Porozmýšľajte, 
kto vaše schopnosti potrebuje dnes a v akých 
situáciách viete byť prínosom. Ľudia, ktorí sa v sebe 
dobre vyznajú, dokážu ľahšie spozorovať príležitos-
ti pre svoj rozvoj aj v nárošnejšom období. Preto sa
spoznávajte a všímajte si, v čom ste dobrí.

keď robíme činnosti, pri ktorých zapájame do
diania svoje talenty a silné stránky,

prináša nám to vnútorné naplnenie aj radosť.

Za čo všetko som v súčasnosti vďačný?
Aj keď sa veľa vecí nedeje podľa našich predstáv, 
stále sú tu aj chvíle, za ktoré môžeme byť vďační. 
Pravdepodobné je aj to, že zmenené podmienky 
okrem nevýhod, priniesli aj nejaké výhody. Zacieľte 
na nich svoju pozornosť napríklad tým, že si na 
papier vypíšete všetko, čo sa vám na vašom 
dnešnom živote páči. Pripomínanie si toho, za čo 
sme vďační, podporuje v človeku pocit naplnenia aj 
vnútorného pokoja.

Stará múdrosť hovorí, že kto hľadá, nájde. Oplatí sa 
začať od konca - pomenovať si, čo chceme nájsť a 
potom si všímať momenty, v ktorých to máme aj 
dnes.

Zuzana Palková 
je osobná koučka, ktorá pomáha ľuďom spoznávať ich 
talenty a silné stránky, aby aj vďaka nim žili naplnene a 
pracovali zmysluplne.

www.sako.sk/profesional/zuzana-palkova
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Text: Zlatica Kramárová

Koučing singles
Monika Hricáková: Odvážiť sa žiť naplno 

Život má veľa tvárí. Kým pre jedného je 
nekonečným kolotočom povinností doma aj v 
práci, pre druhého môže byť ťaživou samotou a 
banovaním za premárnenými príležitosťami. O 
kráse naplneného života a šťastí, ktoré nachád-
zame pri ceste za ním, hovorí Monika Hricáková, 
koučka a riaditeľka Domu Quo Vadis. 

Čo najčastejšie riešia singles u kouča? 
Ako ktorí. Dnes si mnoho mladých singles vo 
väčších mestách prenajíma spoločne byt, takže žijú 
vlastne v komunite a problémy osamelých singles 
sú im cudzie. Majú bohatýživot plný zábavných 
aktivít, na ktoré je vždy ľahko nájsť parťáka. S naras-
tastajúcim vekom a potrebou súkromia sa však 
situácia zvykne meniť. Vtedy najčastejšie ľudia 
riešia ušlé 
príležitosti. Že im niečo v živote ušlo alebo ujde, že 
sa v živote minuli príležitosti niekoho si nájsť. Dnes 
je tento pocit znásobený minimálnymi sociálnymi 
kontaktmi, je menej príležitostí stretnúť spriaznenú 
dušu ako kedykoľvek predtým. 

Riešia singles počas koronakrízy iné témy ako 
inokedy?
Určite je tu väčšia samota, čas beží a rok s koronou 
mnohí hodnotia zo svojho pohľadu ako „stratený 
rok“. Na druhej strane vidím aj pozitíva – určite 
zastavenie, spomalenie. Ľudia majú čas zamyslieť 
sa, dať si do poriadku svoj vnútorný svet, doriešiť 
rôzne záležitosti. 

Spomínate premárnené príležitosti. Dá sa im 
predchádzať? 
Určite áno, na to je vhodný koučing, lebo človek žije 
podľa zaužívaných vzorcov. Potrebuje si vytvoriť 
nový akčný plán, jednotlivé kroky, ujasniť si ciele. Je 
dobré si hľadať pomoc u profesionálneho kouča.

Ako si človek môže skúsiť pomôcť sám? 
V prvom rade by sa mal rozhodnúť, že sa chce 
posunúť, to je základ, človek musí chcieť.  A potom 
svoj cieľ čo najviac konkretizovať. Napríklad ak 
chcem spoznať nejakých nových ľudí, tak koľko ich 
chcem spoznať, alebo na koľko zoznamiek sa prihlá-
sim. Aby sám človek vedel, aké konkrétne kroky

má urobiť. Či sa prihlási na webinár, prednášku, 
alebo na zoznamovací portál. To sú, samozrejme, 
príklady. Tak sa všade stretne s novými ľuďmi, a 
potom už závisí aj od toho, ako je nastavený, ako tie 
príležitosti uchopí. Užitočné je sebapoznávanie, 
kde človek popracuje na svojich vlastnostiach. 
Napríklad niekto je plachý, nevie nadväzovať kon-
takty, tak si môže pozrieť nejaké online vzdelávanie. 
Cieľ by mal byťčo najkonkrétnejší – nie, že niekoho 
spoznám, alebo niečo sa naučím, ale presne, čo sa 
naučím. 

Ako zabezpečiť kontinuitu, aby sa nadšenie 
neskončilo jednou viac či menej vydarenou 
akciou?
 
Pomáha, keď je cieľ jasný a čo najkonkrétnejší. 
Mnohí poznajú SMART cieľ – jednoduchý, me-
rateľný, dosiahnuteľný, realizovateľný a naplánovať 
si kroky (časový). Skúmať najskôr, aké možnosti 
mám a čo s nimi dokážem robiť, prípadne čo ma 
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môže posunúť dopredu a čo brzdiť. To všetko sa 
robí v koučingu. Kto a čo ma v tom môže podporiť? 
Ktoré možnosti a schopnosti môžem využiť pri tom, 
aby som dosiahla to, čo chcem? Ako odhalím svoje 
rezervy? Na takéto otázky je ideálny koučovací 
rozhovor, lebo keď človek niečo povie nahlas 
koučovi, alebo aj dobrému priateľovi, je to účin
nejšie, ako keď si to len tak premietne v hlave. Aj 
keď rozhovor s koučom je určite viac štruktúrovaný 
a cieľavedomejší ako rozhovor s priateľom.  

Čo ďalej? 
Keď si človek preberie svoje schopnosti, ktoré mu 
môžu pomôcť pri dosiahnutí cieľa, prejde si straté-
gie, teda aké má možnosti dosiahnuť želaný cieľ. 
Napríklad si nájdem každý deň čas na prezretie 
webinárov, ktoré prichádzajú do úvahy, čiže musím 
zrejme sledovať nejaké stránky alebo skupiny, kde 
sa zverejňujú, aby to fungovalo. Tiež si potrebujem 
vytvoriť funkčný stereotyp, ako to budem robiť. Po 
ukončení lockdownu to budú aj reálne aktivity, 
napríklad cvičenie v parku... To sú určité stratégie. 
Dôležité je zistiť, čo funguje práve mne. To ukáže 
vykázateľnosť, teda keď bude človek hodnotiť, do 
akej miery sa mu podarilo naplniť plánované kroky 
a kedy sa mu cieľ môže podariť. Dobré je aj oceňo-
vanie, keď sa mu podarí vystúpiť z komfortnej zóny 
a prihlási sa na webinár o asertivite, a potom sa za 
to nejako odmení niečím, čo ho poteší. Porozmýšľa 
nad motiváciou a hlavne nad tým, čo mu to prine-
sie. 

Čo môže pomôcť človeku s nedostatočnou 
sebadôverou? 
Cesta z nízkeho sebavedomia je tiež dlhodobý 
proces. Je rozdiel, či ide napríklad o traumu z det-
stva, na čo je už potrebná terapia, alebo situáciu, z 
ktorej sa človek môže posunúť sám. To, čo ja 
vnímam ako užitočné, je opäť ísť po krokoch a 
oceňovať sa za ne. 

Ktorými otázkami sa môže posunúť? 
Ja sa vždy snažím zúžiť cieľ, aby nebol taký ima-
ginárny „v oblakoch“, ale aby bol realizovateľnejší. 
Napríklad cieľ „chcem byť lekárom“ je obrovský a 
jeho naplnenie podmieňuje množstvo menších 
krokov a cieľov. Najskôr si musím podať prihlášku 
na medicínu, pripraviť sa na prijímačky z nosných 
predmetov, a keď ma vezmú, urobiť všetky skúšky. 
A po šiestich rokoch ešte atestáciu... Alebo napísať 
diplomovú prácu je nepredstaviteľné, ale dá sa 
napísať obsah, osnova, prvá strana... a postupne to 
ide. Takže  „byť sebavedomejší“ je taký imaginárnejší,

ťažšie uchopiteľný cieľ. Najdôležitejšie je urobiť 
prvý krok, a ten je pre každého iný. Pre niekoho 
nájsť si vhodný webinár a prihlásiť sa tam. Takže 
otázka znie, čo je pre mňa ten úplne mini najmenší 
krok, ktorý zvládam urobiť ako prvý? A zasa sa 
vrátim k cieľu, lebo by mal de�novať ten prvý krok. 
Keď mám dobre de�novaný cieľ, prichádzajú ďalšie 
otázky: Chcem spoznať nových ľudí? Koľko? Koľko 
tento mesiac alebo polrok? Čo mi k tomu prvému 
kroku pomôže? Kedy sa mi už niečo podobné 
podarilo? S kým sa o tom môžem porozprávať? Ako 
zistím, že sa mi to podarilo? Koľkokrát to chcem 
vyskúšať? 

Ako sa nedať odradiť neúspešnými pokusmi? 
V koučingu sa síce negatíva až tak nespomínajú, ale 
niekomu môže pomôcť aj otázka: Čo sa mi môže 
nepodariť a čo s tým urobím? Mne sa zdá užitočná. 
Ale predovšetkým sa zamerať na tie veci, ktoré mi 
fungujú. Pripraviť sa na to, že môžu prísť aj 
neúspechy a sklamania, či už z procesu, alebo z 
výsledkov (že sa tam nebude dať s nikým 
rozprávať), a je dobré nájsť si oblasti, ktoré sú 
človeku blízke a z jeho sféry záujmov. Vystúpiť zo 
seba a pomôcť iným, nájsť si službu, kde sa dá robiť 
niečo zmysluplné, stretnúť nových ľudí a zároveň 
nebyť zahľadený sám do seba. Napríklad v 
Bratislave je aj v čase korony veľa príležitostí – 
človek môže ísť pomáhať baliť jedlo pre bezdomov-
cov, ďalšia organizácia to jedlo vydáva... Zapojenie 
sa do prospešných aktivít prináša minimálne dva 
bene�ty – jednak posilnenú sebadôveru tým, že 
dokážem niečo užitočné robiť, a jednak som v kon-
takte s novými ľuďmi, ktorí majú rovnaký cieľ – 
pomáhať. Na jar sa budú sadiť stromy a rozbehnú sa 
ďalšie dobrovoľnícke aktivity. Je to však len jedna z 
možností. Svoju cestu si musí nájsť každý sám. Čo je 
pre mňa možné? Čo mentálne zvládnuteľné? Kde 
mám dosť odvahy urobiť prvý krok? Tie ďalšie kroky 
už prídu tak trochu samy, lebo už na ten vlak 
naskočíte a „veziete sa“. Samozrejme, dôležité je 
vytrvať a ísť za cieľom. 

Čo s navonok otvorenými, ale v skutočnosti uza-
vretými komunitami, ktoré vôbec nie sú 
zriedkavé? Kedy sa snažiť a kedy to vzdať a ísť 
inde? 
To je opäť širšia téma, ale skúsim v skratke. Ja tomu 
hovorím elitárstvo, „my sme tu elita“. Je to nešvár, s 
ktorým sa stretávame v každej oblasti, či už vo 
�rmách, alebo medzi inými voľnočasovými skupi-
nami ľudí. Každá sociálna skupina má svoje jadro, a 
keď je vyspelé, malo by vedome pracovať s tým, ako 
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medzi seba zapájať ľudí na okraji skupiny. To je pohľad 
insidera. Z pohľadu outsidera, teda toho, kto sa snaží 
dostať dovnútra skupiny, je cestou skúsiť nadviazať 
vzťah s niekým, kto je vo vnútri, a tak sa snažiť dostať 
dovnútra. Ak je tam cesta úplne zarúbaná, lebo tí vo 
vnútri sa cítia viac ako ostatní, tak niekedy sa to ani 
nedá a treba odísť. Ale často sa v zdravej skupine 
nájdu ľudia, s ktorými sa dá viac komunikovať, a tí sú 
cestou. Ak dosiahne skupina svoje maximum, začnú 
vznikať menšie skupinky, a tu závisí od organizátora, 
ako sa venuje dynamike skupiny, či pomáha ľuďom 
zvonku. 

Takéto neprijatie berie človek s nízkym sebave-
domím veľmi osobne a ťažko. 

Čo by ste na záver zo svojich skúseností poradili 
singles čitateľom? 
Možno to, aby sa odvážili a žili naplno. Aby sa nebáli a 
nezostávali vo svojom uzavretom svete, ale žili plno-
hodnotný život. Keď nemám rodinu, mám sto iných 
vecí, kde môžem pomôcť a byť užitočná. Tiež je veľmi 
dôležité nemyslieť len na seba a stále sa v tom 
trénovať. V rodine je k tomu človek viac-menej 
donútený, rieši manžela/manželku, deti, ale keď je 
človek sám, ľahko sa uzavrie do svojho pohodlia. 
Nemôže prísť, lebo „už som unavená z práce“. No a? 
Keby mala rodinu, tak ide pripraviť večeru, či je 
unavená, alebo nie, lebo práve rastie v rozpore. Je 
dobré zo svojho komfortu vedome vystupovať. To by 
bolo však na dlhšiu debatu, aby si ľudia nepredstavili 
len stereotypy. 

Prečo? 
Lebo človek prirodzene túži po šťastí a naplnení. Ako 
hovorí V. E. Frankl, keď ho 
parafrázujem, šťastie je vedľajší efekt na ceste za 
cieľom. Nevadí, že pokračujem pomaly, 
hlavné je napredovať a nestáť na mieste. 

Ja pracujem pre kresťanskú organizáciu, kde riadim 
takmer stovku dobrovoľníkov. U nich vychádza seba-
vedomie z hodnoty, že som Božie dieťa, a to mi dáva 
hodnotu pre seba aj pre druhých. V sekulárnom svete 
je to zasa uvedomenie si svojich talentov, schopností, 
ktoré každý má, koučing vie s nimi pracovať prostred-
níctvom rôznych prístupov, testov a škôl.

Niekedy je dobré prekonať sa a vydržať niečo – práve 
vtedy padajú určité hranice, ktorými je človek 
oklieštený, lebo nevie vystúpiť zo seba a nadväzovať 
kontakty. 

Čo mu môže pomôcť vydržať? 
Antoine de Saint-Exupéry hovorí v knihe Citadela o 
cédroch, mohutných stromoch rastúcich na nehostin-
ných miestach.

Céder naberá silu z prekonávania rozporov. „Vyhýba 
sa snáď céder vetru? Čo by tým získal? Vietor ho drása, 
ale aj otužuje... hľadáš, ako dať životu zmysel, ale 
zmyslom je predovšetkým stať sa sám sebou, a nie 
odstrániť rozpor a tak dosiahnuť úbohého pokoja. A 
keď ťa niečo drása a stavia sa ti na odpor, dopraj si 
voľnosť rastu, lebo len zapúšťaš korene a premieňaš 
sa.“ Vstrebať rozpory, zosilnieť a v istom bode sa 
rozhodnúť urobiť záväzok. To je ďalšia vec, ktorú (nie-
len) singles neradi robia. Nechajú si radšej všetky 
dvere otvorené, a potom je tam taký prievan, že sa 
tam nedá ani vydržať... Niektoré dvere treba zavrieť a 
otvoriť ďalšie, alebo zavrieť a zostať tam, kde som. 
Zaujímavo o tom píše ďalšia kniha s názvom Zostaň, 
kde si. 

Stále treba myslieť na to, že mám svoju
hodnotu, lebo sebavedomie vychádza 

z vnútornej hodnoty.

 Je dobré si uvedomovať svoje silné stránky,
danosti a rátať s nimi,  potom nimi môže 

byť človek aj v rámci skupiny užitočný.

Monika Hricáková
je koučka, ktorú baví objavovať nové možnosti v sebe aj v ľuďoch. 
Koučuje najmä singels ľudí a dobrovoľníkov v rámci Domu Quo Vadis, 
kde je riaditeľkou. 

https://sako.sk/profesional/monika-hricakova-2
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ARTE 
COACHING 
Arte koučovacie workshopy pre lepšie zvládanie 
napätých situácií v živote 
 
Individuálne a mikroskupinové stretnutia – teraz online 
 
Doprajte si slobodu nadýchnuť sa a ísť ďalej. 
 
Sprevádzať vás bude: 

Ing. Dagmar Polievková, PCIC kouč, Kariérny mentor 50+,               
HR konzultant, ARTE terapeut vo výcviku. Členka SAKO a ICF. 

 

 

NA ROVINU 

 

 O SEBE 

 

O EMÓCIÁCH 

 

O BOLESTI 

 

O VZŤAHOCH 

 

O SEBAÚCTE 

 

O PRÁCI 

 

O LEPŠOM ŽIVOTE 
PRE SEBA 

 

ARTE COACHING 
Online  

Podľa dohody 

Prihlasujte sa cez 
www.catcoaching.sk 

alebo na email 
cattcoaching@gmail.com  

 

 
Ak pri objednávke uvediete kód SAKO1, získate 15% zľavu.

Trápi Vás nestíhanie 
a chaos v pracovnom 
či osobnom živote?

V programe Magická produktivita 
sa budeme počas 3 týždňov venovať 
vašim témam tak, aby ste si svoj život
usporiadali a vytvorili pohodu. 

Objednajte si bezplatné 30 
minútové strategické stretnutie.

https://www.martinamagic.sk/magicka-produktivita/
S kódom SAKO1 – zľava 10% na koučovací rozhovor

Trápi vás osamelosť?
Nájdite z nej cestu k naplneniu

Rada vám s tým koučovaním pomôžem

Monika Hricáková 
mhricakova@domquovadis.sk

www.domquovadis.sk
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www.andyprofantova.sk

www.catcoaching.sk

Individuálny koučing I Leadership I Životné zmeny
Biznis koučing I Osobný rozvoj I Work-life balance

info@vasosobnykouc.sk     www.vasosobnykouc.sk
Zlatica Kramárová   0905 768 409

Najväčším luxusom  je čas pre seba



Každý záväzne registrovaný účastník ktoréhokoľvek kurzu
alebo workshopu z našej ponuky, ktorý v prihláške uvedie 

kód SAKO1, získa 50 % zľavu z ceny workshopu Koučovanie 
s deťmi a dospievajúcimi.

Každý záväzne registrovaný účastník ktoréhokoľvek kurzu
alebo workshopu z našej ponuky, ktorý v prihláške uvedie 

kód SAKO1, získa 50 % zľavu z ceny workshopu Koučovanie 
s deťmi a dospievajúcimi.
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www.zuzanapalkova.sk

www.kouc.sk


