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Počas uplynulých prázdninových dní som si niekoľkokrát spomenula na 
môj vysokoškolský výlet do Londýna. Trval len dva dni, no využila som ich 
na maximum a rýchlosťou blesku obehala všetky odporúčané turistické 
ciele. Nezastavilo ma ani pochmúrne daždivé počasie. Atrakcie na 
zozname som si víťazne odškrtla, potešila sa, nasadla na lietadlo a odlete-
la domov. Tam sa však dostavil pocit akejsi zvláštnej alebo lepšie pove-
dané, spochybňovanej spokojnosti. Na jednej strane som bola rada, že 
som stihla navštíviť všetky pamiatky, ktoré som chcela, no na strane 
druhej som sa vôbec nenasýtila ich atmosférou. V tej rýchlosti som 
prehliadla krásu okolo seba, nevychutnala som si pomalé dúšky kávy 
v útulnej kaviarni, ani sa nezastavila pri Temži, aj keď voda má na mňa 
čarovne relaxačné účinky. Nakoniec som si sama pred sebou priznala, že 
s týmto výletom vnútorne spokojná vôbec nie som, aj napriek tomu, že 
cieľové miesta som si odškrtávala presne podľa plánu. V nastolenej rýchlo-
sti som prišla o kvalitu. Aj o radosť a dobrú náladu zo spomienok, ktoré 
som si nevytvorila. Vlastne, jedna spomienka na môj londýnsky výlet tu 
predsa len je. Vždy, keď na to myslím, vybaví sa mi pred očami rozmazaný 
obraz šedej upršanej hmly a na nič iné si spomenúť neviem. Tento výlet 
mám pomenovaný ako ten, na ktorom som sa neustále ponáhľala. Aj keď 
z neho nemám spomienky, ktoré by ma príjemne hriali pri srdci, vyťažila 
som aspoň ponaučenie: PRAVIDELNE SA ZASTAVOVAŤ A VNÍMAŤ. Lebo, ak 
cesta za cieľmi nie je naplňujúca, ich dosiahnutie môže mať dlhodobo 
trpkú príchuť.

Milí čitatelia, verím, že tak, ako na dovolenke je užitočné a príjemné 
zastavovať sa a sledovať krásy okolia, precítiť ich a načerpať z nich radost-
nú energiu do ďalších dní, je to dôležité aj v každodennom živote ľudí 
a fungovaní �riem. Rada hovorím, že ak chceme úspešne napredovať, 
potrebujeme zastavovať. A ak seba, či svojich zamestnancov na chvíľu 
zastavíme cez profesionálny koučovací rozhovor, je veľká šanca, že 
budeme pokračovať v ceste viac motivovane, angažovane, vedomí si 
svojich silných stránok a možností a nasmerujeme sa k cieľom, ktoré budú 
pre nás zmysluplné.

Prajem vám príjemné čítanie druhého vydania magazínu RASTIEME 
SPOLU, ktoré je venované koučovaniu vo �remnom prostredí.

Zuzana Palková
členka predsedníctva Slovenskej asociácie koučov

RASTIEME SPOLU…
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SAKo a �rmy
Chcete byť modernou �rmou napredujúcou vďaka 
angažovaným zamestnancom, ktorí v nej 
s radosťou využívajú svoj potenciál?

Hľadáte spôsob, ako na pracovisku zlepšiť komu-
nikáciu či efektivitu, zmierniť stres a podporiť 
svojich ľudí v manažérskych či líderských schop-
nostiach?

Aj toto sú témy, s ktorými vie pomôcť profe-
sionálne koučovanie.

Jedným z hlavných cieľov Slovenskej Asociácie 
Koučov (SAKO) je zvyšovať využívanie koučingu vo 
všetkých sférach spoločnosti - teda aj biznis koučingu 
vo �rmách a organizáciách. Veríme, že tento nástroj je 
užitočný nielen zamestnancom, ale vďaka ich rozvíja-
júcim sa schopnostiam, aj �rmám a následne celej 
spoločnosti.

Preto ponúkame tri hlavné možnosti spolupráce 
medzi SAKo a �rmou/organizáciou:

1. Osveta a konzultácie
· Profesionálni kouči zo SAKo priamo vo �rme alebo 
online urobia krátky workshop o základných 
princípoch koučovania a koučovacieho prístupu, aby 
sa o tomto rozvojovom nástroje a jeho výhodách 
dozvedeli vaši manažéri či zamestnanci a zistili, ako 
im pomôže riešiť súčasné výzvy a dosahovať želané 
ciele.

· Ak má �rma záujem využiť koučing pre svoj rozvoj, 
ale nevie ako presne a u koho takúto službu obstarať, 
SAKo poskytne konzultačnú službu, zameranú na 
identi�káciu a vyjasnenie požiadaviek/potrieb �rmy. 
Firma tým získa jasnejší obraz o tom, čo potrebuje 
a ako jej naši vyškolení kouči môžu pomôcť. Následne 
SAKo prepošle špeci�káciu požiadavky svojim 
členom, ktorí sa môžu – v prípade, že spĺňajú 
podmienky a majú záujem – ozvať priamo �rme, 
alebo komunikáciu zastreší SAKo (napr. ak si chce 
�rma uľahčiť administratívny proces).
Viac informácií o službe nájdete na
https://sako.sk/profesionalny-koucing-vo-firme/

2. Partnerstvo
· Firma, ktorá zdieľa podobné hodnoty ako SAKo 
a chce podporiť našu asociáciu a jej členov v koučova-
com povolaní, sa môže stať naším partnerom (členom

SAKo poskytnúť bene�ty – napr. vo forme zľavy 
na svoje produkty alebo služby a pod. ). Súčasťou je 
tiež uvádzanie loga partnera na webstránke SAKo. 
Obojstranne výhodné podmienky partnerstva sa 
špeci�kujú v neformálnej dohode o partnerstve.

· Partnerstvá SAKo sa primárne orientujú na produk-
ty/služby vzťahujúce sa ku koučingu, vzdelávaniu 
alebo osobnému rozvoju.

Ak vás niektorá z týchto možností oslovila, alebo ak 
máte záujem o iný typ spolupráce, neváhajte kontak-
tovať predsedu SAKO, Petra Jászberényiho, cez email 
chairman@sako.sk. Ako kouči SAKo sme vždy otvorení 
zmysluplnej diskusii.

3. Člen podporovateľ
· Ak chce �rma podporiť rozvoj koučingu na Sloven-
sku, má možnosť vstúpiť do SAKo ako člen – podporo-
vateľ. Ročné členské poplatky sú pri takomto type 
členstva 250 eur.

· Člen – podporovateľ zároveň získava jeden hlas na 
valnom zhromaždení SAKo a má právo pre troch 
svojich zamestnancov využívať členské bene�ty na 
úrovni bene�tov pridružených členov SAKo (bližšie 
informácie nájdete na webstránke SAKo).

 Foto: ilustračné/Unsplash
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Úloha lídra (tímu) z pohľadu koučovacích
princípov a čínskej �lozo�e

O koučingu: Vodcovstvo

Aký je dobrý líder? Ten, ktorý vedie tím po správnej ceste a ide príkladom, alebo ten, o ktorom takmer 
neviete? A ktoré z princípov vodcovstva z čínskej knihy starej 2500 rokov platia aj dnes?

Text: Peter Jászberényi

Najpresnejším slovníkovým prekladom anglického 
slova leader je vodca. Možno trochu prekvapujúco to 
nie je slovo líder, ktoré má však veľmi podobný, ak nie 
rovnaký význam (vedúca osobnosť, predák, vedúci). 

Podľa slovníka slovenského jazyka je vodca ten, kto
1. stojí na čele spoločenskej skupiny, 2. udáva smer 
cesty.

Je to teda človek, ktorý ide na čele skupiny, tímu 
a ukazuje cestu alebo ju sám vytvára. Cestu, ktorú 
pokladá za správnu a po ktorej chce ísť. Má silné 
odhodlanie a buď očakáva, že ho skupina bude nasle-
dovať, alebo len dáva každému jej členovi túto 
možnosť. V prvom prípade chce presvedčiť skupinu 
o správnosti svojej cesty, v druhom je skôr v pozícii 
inšpirátora či nasledovaniahodného vzoru.

Podstatnou črtou vodcu v tomto kontexte je pres-
vedčenie, že pozná správnu cestu. Lenže správnu pre 
koho? Tu sa dostávame k jednému z koučovacích 
princípov –  že každý človek je jedinečný a iba on sám 
je plne kvali�kovaný určiť si svoju cestu. Klasické 
poňatie vodcovstva, kde vodca chce viesť iných po 
svojej správnej ceste teda nie je v súlade s princípmi 
koučingu. Neznamená to však, že jeden z týchto 
konceptov je nesprávny – každý z nich má svoje 
miesto v určitých podmienkach.

Po uvedomení si týchto súvislostí, prejdime teraz 
k tímu a jeho lídrovi. Pojem líder je v súvislosti 
s tímom zaužívaný, takže v záujme zrozumiteľnosti 
opustíme vyššie spomenuté lingvistické nuansy :). 

Vodca, ktorý zjednocuje
Pod tímom môžeme chápať skupinu rôznej veľkosti – 
od pracovnej skupiny cez �rmu/organizáciu až po 
celý národ či štát. Vieme, že skupina sa môže stať 
tímom až keď má spoločný cieľ. A práve líder tímu má 
zabezpečiť, aby tento cieľ nielen existoval, ale aj aby 
nebol len „na papieri“. 

Takýto stav spravidla nevznikne len na základe 
manažérskeho príkazu. Prípadné uplatnenie metód 
manipulácie má tiež svoje riziká a obmedzenia, 
nehovoriac o etických výhradách. Teoreticky by cieľ 
mohli stanoviť všetci členovia tímu diskusiou 
a dohodou, ale asi si dokážeme predstaviť kompliko-
vanosť a neistý výsledok takéhoto procesu. Navyše od 
tímov v rámci organizácie sa očakáva práca na jej 
cieľoch, a nie na cieľoch ľubovoľných.

Ak má tím naozaj dlhodobo efektívne fungovať, 
mali by byť jeho členovia so spoločnými cieľmi

vnútorne stotožnení. 

Foto: ilustračné/Unsplash
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Čo teda s tým? Dali by sa tu použiť nejaké koučovacie 
princípy a metódy? 

Vezmime do úvahy dve východiská:
1. Problém, v tomto prípade ne/stotožnenie sa 
     s cieľmi, je užitočné riešiť na vyššej úrovni, 
     než na ktorej sa prejavuje.
2. Každý člen tímu je jedinečná individualita.

V rámci 1. východiska sa ponúka metóda logických 
úrovní, používaná nielen v koučingu. Čo sa nachádza 
nad cieľom? Sú tam hodnoty, z ktorých cieľ vychádza. 
A ešte vyššie je identita, tvorená týmito hodnotami. 
Líder teda potrebuje napríklad zjednotiť identity 
členov tímu? 

Nie, to zasa nie je v súlade s 2. východiskom, ktoré by 
dobrý líder mal akceptovať. Líder potrebuje, aby 
samotný tím mal spoločnú, jasnú a zrozumiteľnú 
identitu, ktorá je v súlade s rôznymi identitami všet-
kých jeho členov. V praxi to môže byť napríklad: 
„Sme silný tím, ktorý robí tento svet lepším“.
 

Lídrovi stačí prepojiť ciele tímu s jeho identitou – 
napríklad cez hodnoty, ktoré cieľ reprezentuje.

Kniha Tao te ting
Prejdime teraz k tej čínskej �lozo�i. Približne pred 
2500 rokmi vznikla kniha Tao te ting. Podľa legendy ju 
napísal mudrc Lao-c’, keď ho pri odchode z kráľovstva 
pozval veliteľ hraničného prechodu na čaj a pri rozho-
vore ho požiadal, či by im po sebe nezanechal nejakú 
krátku sumarizáciu hlavných princípov a konceptov 
života. Lao-c’ to urobil v 81 krátkych kapitolách, 
podobných strofám básne. Počas nasledujúcich 
storočí knihu postupne upravovali a dopĺňali ďalší 
majstri, až boli cca pred 1800 rokmi jej rôzne verzie 
zjednotené do súčasnej podoby.

Kniha sa dočkala veľkého počtu prekladov do rôznych 
jazykov, ktoré sa v jej interpretácii viac či menej líšia. 
K téme vodcovstva odcitujem časť 17 z prekladu 
Viktora Horáka:  
Najlepší vládca je taký, o ktorom ľudia takmer nevedia.
Dobrého vládcu ľudia milujú a chvália.
Zlého sa boja a najhorším opovrhujú.
Ak vládca ľuďom neverí, sám stráca ich dôveru.
Múdry vládca necháva ľuďom voľnosť a šetrí slovami.
Ľudia potom sami od seba robia všetko potrebné.
„To sme dokázali sami!“ radujú sa.

Ak sa všetci členovia tímu stotožnia s identitou
tímu, oveľa jednoduchšie sa potom stotožnia 

s cieľmi, ktoré z tejto identity vychádzajú a nie je 
potrebné ich od základu získavať pre každý cieľ 

samostatne. 

Neviditeľný líder
V dnešnom svete by sme to mohli interpretovať ako 
špeci�cký štýl líderstva, kde:

- primárnym produktom lídra nie sú výstupy tímu, 
ktorý vedie, ale tím samotný. Výstupy sú v podstate 
automatickým vedľajším produktom a zlepšujú sa 
spolu s rozvojom tímu,

- tím a jeho členovia postupne rastú a úlohou lídra je 
čoraz menej hovoriť im, čo a ako majú robiť a namies-
to toho iba vytvára všetky potrebné vnútorné aj 
vonkajšie podmienky. Líder je teda predovšetkým 
v pozícii facilitátora fungovania a rastu tímu.

Zvonku to potom vyzerá, akoby tím fungoval sám 
a líder je takmer neviditeľný. Ako tím rastie, je schop-
ný postupne prevziať aj facilitačné funkcie, najmä ak 
to líder podporuje dôverou a postupným delego-
vaním, až kým – v ideálnom prípade –  napokon 
funguje úplne samostatne (koncept samoriadiaceho 
tímu).

Facilitovaný rast tímu, samozrejme, nie je krátko-
dobým procesom a nemusí vždy dospieť až do úrovne 
úplného samoriadenia. Tím môže byť schopný absor-
bovať iba časť funkcií lídra. Líder je však potrebný 
menej a môže začať pracovať aj s inými tímami 
a neskôr sa posunúť o úroveň vyššie a vytvoriť 
funkčný „tím tímov“, potenciálne až po úroveň celej 
organizácie.

Foto: ilustračné/Unsplash
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Takýto štýl vedenia, prirodzene, kladie na osobnosť 
lídra vysoké požiadavky – napríklad schopnosť 
čiastočne alebo úplne sa zrieknuť uznania a kreditu za 
výsledky tímu a prenechať ich členom tímu. Okrem 
toho musí byť účinne podporovaný aj organizačnou 
kultúrou (napríklad vedením ľudí k proaktivite 
a k prevzatiu zodpovednosti) a vrcholovým manaž-
mentom. Ak líder prenechá „všetku slávu“ tímu a len 
účinne facilituje jeho rast, môže vzniknúť dojem, že je 
v tíme zbytočný alebo že jeho hodnota pre orga-
nizáciu nie je veľká. Organizácia však získa veľa – 
vysoký výkon a lojalitu svojich tímov.

Zámerom tohto článku bolo v rozumnom rozsahu 
ukázať niektoré potenciálne inšpiratívne pohľady na 
líderstvo tímov. V súčasnom ponímaní sa predstava 
veľkého lídra často spája s veľkým egom. Dávna 
múdrosť a aj niektoré dnes rozpracovávané koncepty 
zase vnímajú skvelého lídra skôr ako schopného 
človeka s pokorou a veľkým srdcom. Záleží na nás 
všetkých, ktorej z týchto ciest bude patriť budúcnosť.

Peter Jászberényi, KcS
má za sebou mnohoročnú kariéru v oblasti riadenia projektov
v slovenských �rmách aj medzinárodnom korporáte. Dnes sa okrem 
podpory koučingu na Slovensku prostredníctvom SAKo venuje najmä 
svojmu osobnému rozvoju a podpore rozvoja iných
prostredníctvom inšpirácií, koučingu, kreatívnych konzultácií, 
mikromentoringu a tréningov. Občas prispieva na svoj blog 
inspirujsa.online

https://sako.sk/profesional/ing-peter-jaszberenyi-kcs/

Foto: ilustračné/Unsplash

Foto: Osobný archív autora
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Kouč je ten, kto pomôže človeku
„prehodiť výhybku“

Svoj mozog dokážete zmeniť

Rozhovor

Text: Zlatica Kramárová

Jeho koučovanie je minimalistické a nezabudnuteľné. Fascinuje ho podstata fungovania všetkého okolo 
nás a zmena. Zameriava sa na rozvoj leadershipu, transformáciu a vyjednávanie, pracuje s aspektmi 
kvantovej fyziky v mysli človeka. Máme tú česť predstaviť vám prvého slovenského kouča s celosvetovo 
najvyššou certi�káciou Master Certi�ed Coach (MCC).

Aká bola vaša cesta od fyziky ku koučovaniu?
Fyziku som robil ako vedec a hoci som robil na veľmi 
zaujímavých projektoch, chýbali mi v nej ľudia 
a reálny život. Preto som išiel do biznisu, robil som 
konzultanta, manažéra zmeny. 

Nie sú to dva úplne nesúvisiace svety?
Bol to taký môj experiment. Bol som zvedavý, čo 
s mysľou fyzika dokážem v reálnom svete. Vo fyzike 
som sa naučil riešiť problémy, ktoré ako keby neexis-
tovali. Keď chcete robiť fyziku na úrovni, dostanete 
problémy, na ktoré neexistuje odpoveď. Musíte si 
vymyslieť postup, pomocou neho dospieť k nejakému 
riešeniu, skontrolovať si, či to nie sú všetko bludy, 
potom to ísť odprednášať nejakému šialene 
kritickému publiku, ktoré sa vám okamžite snaží 
dokázať, že to je všetko chyba. A keď uspejete, vymys-
leli ste niečo nové. V praxi som zistil, že veľké zmeny 
vyvolávajú veľký odpor a aby som ten odpor zmenšil, 
rozprával som sa s ľuďmi. Objavil som, že zmenám 
pomáha, keď ľudia dostanú otázky, o ktorých môžu 
hovoriť. Tak nejako som objavil základ koučovania. 
Keď som ho bližšie študoval prišiel som na to, že je to 
perfektný nástroj na manažment zmeny. Ale ohľadom 
koučovania som ja sám mal pochybnosti, celkom som 
mu neveril. Testoval som koučovacie nástroje na sebe, 
zaujímala ma aj moja vlastná zmena.  

Tá vám vyšla?
Ťažko povedať, lebo som stále na ceste, ale urobil som 
na sebe obrovskú zmenu.  Mám stále čo riešiť, aj mám 
svojho kouča v zahraničí, ale aj sám sa koučujem 
a používam svoje cvičenia na sebe.

Čo bolo ďalej?
S koučingom som začínal v roku 2008, vtedy tu 
takmer nikto o koučovaní nevedel. Pomyslel som si, že 
keď ľudia menia zamestnanie, tak asi niečo chcú 
a budú otvorení zmene a vtedy by som ich mohol 

koučovať. Tak som si kúpil personálnu agentúru, 
zaviedol som v nej koučing a našiel som klientov, 
vyrobil som ich... (smiech). Postupne som sa stal 
trénerom koučingu a doteraz trénujem pokračujúce 
vzdelávanie pre Erikson College International, jednu 
z troch najväčších koučovacích škôl na svete. Trénu-
jem po celom svete a okľukou som sa vrátil ku fyzike, 
lebo časť z toho, čo trénujem, je systémové myslenie 
a v rámci toho do istej miery spojenie myslenia 
s fyzikou.

Je teda zmena tým, čo vás fascinuje?
Fascinujú ma dve veci – zmena a to, ako veci vo všeo-
becnosti fungujú – od mechanických, cez fyzikálne 
zákony, až po abstraktné koncepty vrátane duše, 

Foto: autorka



mysle, vesmíru. Podstata fungovania ľudskej 
spoločnosti, mraveniska, základ, princíp. Dívam sa na 
priestor a čas vo veľkých a rozširujúcich sa meradlách. 

Čo ste objavili vo svete zmien? 
Ako fyzik som objavil istý typ experimentu, ktorý som 
uskutočnil. Dlhší čas som presviedčal ľudí, že sa to dá, 
niekde ma vysmiali, ale niekde moje návrhy začali 
realizovať. Dnes je táto metóda používaná na výskum 
budúcich generácií počítačov vrátane kvantových 
počítačov. Súčiastky sú veľmi malé a ja som objavil, 
ako skúmať prechod tepla pri veľmi nízkych 
teplotách, čo je pri miniatúrnych rozmeroch 
počítačov veľmi dôležité. Čo sa týka mysle a fyziky, 
tam som objavil, alebo skôr zosystemizoval veľmi veľa 
a ľuďom to zrozumiteľne podávam. Nedá sa to tak 
jednoducho pomenovať, vysvetľujem to v dvoch 
trojdňových kurzoch a pripravujem ďalší, som spolu-
autorom dvoch kníh, kde je to zhrnuté. 

Kde všade je možná zmena?
Väčšina ľudí hľadá zmenu zmenou svojho okolia. Ale 
zmena je možná vo všetkom len vtedy, ak začína odo 
mňa. Vtedy má vždy zmysel a bude fungovať, inak je 
to len nejaké želanie, aby „oni“ niečo zmenili.

Čo sa mení najťažšie?
Svoje JA. To je to, čo sa dá zmeniť, ale zároveň je to 
najťažšie. To je tiež to, čo trénujem – systémové 
poznanie seba. Je to ako keď si urobíš sel�e na mobile, 
učím ľudí robiť si štruktúrované sel�e svojej mysle. 
A potom, keď ho už majú dobre rozpracované  
a človek sa začína na seba pozerať, môže sa stať 
konzultantom samého seba a začať robiť zmenu. 

Prečo je zmena samého seba taká ťažká?
Lebo sme v sebe ponorení. Nevidíme sa. Zrazu keď si 
urobíme sel�e, pozeráme sa akoby na iného človeka. 
Inému človeku všetci poradiť vieme, lebo nie sme 
v ňom ponorení, dívame sa zvonka. 

Čo ak človek vidí seba samého a nedokáže sa 
zmeniť?
Nutným predpokladom je ochota pozrieť sa na seba 
a priznať si to, čo vidím. Teda buď sa na seba nechcem 
pozrieť, alebo si nechcem priznať to, čo vidím. Bez 
toho sa človek nepohne z miesta.

Narábate s neuroplasticitou mozgu?
Samozrejme, všetko to je založené na schopnosti 
mozgu meniť svoje štruktúry. Preto je tá zmena ťažká, 
lebo potrebujeme zmeniť svoj mozog, ale aj preto 
funguje, lebo ho zmeniť vieme. Ale musíme vynaložiť 
úsilie, lebo tak ako brehy tlačia rieku tiecť dolu 
prúdom, tak aj nás naše štruktúry v mozgu ťahajú 
myslieť zaužívaným spôsobom. Zmeniť to chce úsilie. 

pomocný hýbateľ, ktorý pomôže prehodiť výhybku.

Máte konkrétne úspechy veľkých zmien?
Je ich veľmi veľa. 

V akej oblasti?
Koučoval som rôzne ťažké témy. Napríklad klientku 
pred skupinou asi 50 ľudí, ktorá mala fyzické ťažkosti 
z politiky svojej vlády do takej miery, že sa rozhodla 
emigrovať. Klientka prišla na riešenie, neodišla zo 
svojej krajiny, ale rozhodla sa rozdávať úsmevy tam, 
kde predtým neboli. Ešte po roku som mal od nej 
odozvy, ako veľmi jej to zmenilo život. Alebo som 
koučoval osobu, ktorá veľmi ťažko niesla znečisťo-
vanie planéty plastmi a nevidela z toho východisko. 
Na základe koučovania sa zmenila a stala sa 
eko-koučkou, našla si nový zmysel života.

Čo zmeny neželaných povahových vlastností 
a správania?
To si ani veľmi nepamätám, lebo to sa mení postupne. 
Ale mal som napríklad osobu, ktorá, ako som  zistil 
počas koučovnia jedla len raz za tri dni, mala poruchu 
prijímania stravy a po koučovaní sa išla najesť. Alebo 
iný klient, ktorý po koučovaní podal výpoveď. Zistil 
počas koučovania, že v práci robí veci, s ktorými 
vnútorne nesúhlasí. Mal významnú pozíciu, bol 
výkonným riaditeľom a brand manažérom známej 
značky vo veľkom štáte. Odišiel do Indie študovať 
spiritualitu a tam sa živil koučovaním. Teraz je šťastný 
a robí len to, čo ho napĺňa a zároveň ho to aj živí.

Čo bolo zlomom, keď ste koučingu uverili?
Asi by som ním mohol nazvať jedno zo stretnutí, keď 
sme sa ako kouči po tréningu koučovania schádzali 
a prechádzali sme si jednotlivé metodiky. Chcel som, 
aby sme si vyskúšali backtracking, spätné opakovanie 
slov klienta. Koučoval ma kolega a opakoval moje 
slová. A hoci som vedel, že to urobí, lebo sme sa tak 
dohodli, napriek tomu to fungovalo. To bolo dosť 
neuveriteľné a vtedy som si uvedomil, že minimálne 
niektoré z tých nástrojov neskutočne dobre fungujú. 

Ktoré nástroje kouča ešte výborne fungujú?
Je veľa tých, ktoré fungujú veľmi dobre, ale kouč ich 
potrebuje poznať do veľmi veľkej hĺbky a  detailov, 
aby ich vedel vedome použiť. Aj povrchná znalosť je 
dobrá, ale hĺbková dáva veciam iný zmysel a väčšiu 
silu. Napríklad parafrázovaný backtracking, kedy 
vedome použijem synonymum („Myslíš toto?“ „ Nie, 
nie...“ a klientovi sa v hlave zrazu niečo usporiada). 
Také detaily majú všetky koučovacie nástroje.
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Čo bol ďalší zlom?
Bola to séria zlomov. Chodil som na kurz koučovania 
a nebol som celkom spokojný s jeho prekladom, lebo 
tréner hovoril po  anglický a ten preklad bol síce 
profesionálny ale zároveň skôr mechanický. Potom 
ma organizátorka vyzvala, aby som prekladal ja 
a začal som tie kurzy prekladať. Raz som však  viezol 
na vlak zahraničnú trénerku a zakladateľku Erickson 
College, pani Marilyn Atkinson a dve hodiny sme 
hovorili o koučovaní. Výsledok bol taký, že som 
o týždeň sedel u nej v Turecku na kurze štvorkvadrant-
ného myslenia. Skoro som spadol zo stoličky, keď som 
počul Marilyn Atkinson  systémovo popisovať niečo, 
čo som poznal ako fyzik – keď moja myseľ vymyslela 
niečo, čo vo svete ešte neexistovalo. To je pre mate-
matikov a fyzikov moment „heuréka“, po ktorom príde 
na svet niečo nové, ale nikto nevie, kedy to príde. 
Všetci túžia po tom, aby vzniklo niečo nové, ale neve-
dia to privolať. A ona vytvorila systém, ako to privolať. 
To bol pre mňa obrovský moment. Potom som ten jej 
kvadrantný systém intenzívne študoval z rôznych 
stránok. Napísali sme spolu dve knihy, prepracovali 
kurz a stal som sa jeho trénerom po celom svete. 
Zároveň zavádzam zmeny v organizáciách prostred-
níctvom koučovania. Okrem toho sa v rámci life 
koučingu venujem transformácii, zväčša pre 
zahraničných klientov.

Čo vás na transformačnom koučovaní baví?
To, že sa dá urobiť relatívne ľahko, keď máte nástroje 
a tá zmena je obrovská. Život človeka sa radikálne 
zmení, čo je dosť dobré. 

A čo vás baví viac – life, alebo biznis koučing?
Mňa baví jedno aj druhé. Lebo v life koučingu je fasci-
nujúce vidieť, ako sa človek vie zmeniť. A na �rmách 
ma baví to, že cez koučing jednej kľúčovej osoby sa dá 
dosiahnuť vo �rme kardinálna zmena. Keďže �rmy 
majú na spoločnosť veľký impact, pokladám to za 
užitočnú aktivitu. Okrem toho trénujem vyjed-
návanie.

Majú systémové zmeny vo �rmách niečo 
spoločné?
Tých tzv. úzkych miest je veľa a veľmi často sa opaku-
jú. Napríklad jedno z nich je, že �rmy rozvíjajú ľudí na 
úrovni expertov a týchto ľudí posúvajú na riadiace 
posty. Ale keď je niekto dobrý expert a zrazu sa stane 
vedúcim, ktorý má riadiť ľudí, tak to väčšinou nevie, 
lebo tam potrebuje celkom iné zručnosti. Tam nastu-
puje koučing, lebo zlyháva riadiaci proces. 

Ale koučing z neho neurobí experta na manaž-
ment, alebo áno?
Vie ho posunúť, ak je to dobre urobený projekt. 

Ja sa vždy pýtam zadávateľov, kde presne chcú vidieť 
zmenu a potom, keď ten expert dostane spätnú 
väzbu, viem, kde to viazne a čo ten expert nevie. To je 
to, čo sa opakuje. 

Čo to napríklad býva?
Nevedia napríklad priorizovať a riadiť svoj čas.

Čo pomôže začínajúcemu manažérovi?  
Koučing a  tréning, development centrum, mento-
ring, štrukturovaná spätná väzba nadriadených aj 
podriadených, ktorá mu dáva pohľad na to, kde zlyhá-
va. 

Ako ste sa počas tých rokov vyvíjali ako kouč až po 
MCC?
Je to dosť vtipné, lebo na začiatku som si myslel, že 
koučovanie je pomerne jednoduché, prídeš a kouču-
ješ. Robil som solution focused koučing a pozeral som 
sa do diaľky na nejaké tie méty, kde bolo ACC, potom 
PCC, MCC, ani mi to nedávalo zmysel, nevedel som, 
o koľko to bude iné po ich dosiahnutí. Nakoniec to 
bolo o dosť iné, keď som postupoval k PCC. Tým, že 
som bol už tréner koučovania, dosť veľa som sa učil od 
svojich účastníkov kurzov, chodilo ku mne veľa 
psychológov, psychoterapeutov... Keď niečo robíte 
pred znalým obecenstvom, a to povie „fíha“, tak 
môžete povedať, že sa vám niečo podarilo. Takže, aj 
takýmto spôsobom som sa naučil, čo funguje a čo 
nefunguje, lebo som mal okamžitý a fundovaný 
feedback veľkej skupiny. To je ekvivalent 50 koučo-
vaní, takže proces zrenia to urýchli. A MCC? Hovorí sa, 
že je ďaleko za PCC, ale musíte prísť k tomu, aby ste to 
odhalili. Z diaľky to nie je vidieť.

Ako ste to odhalili?
Pracoval som s rôznymi mentormi, aj diametrálne 
odlišnými. MCC je niečo ako v budhizme zen majster, 

Foto: autorka
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musí ti odovzdať učenie a povedať, že si aspoň taký 
dobrý ako ja, čo nie je ľahké. A začal som to odhaľovať 
tak, že som pracoval s rôznymi ľuďmi, ktorí sa pri-
pravovali na MCC. 

Musí mať kouč svojho mentora?
Podľa mňa jeden nestačí, lebo časť umenia je aj 
variabilita ku klientovi aj v celom procese. V tej �exibi-
lite a variabilite spočíva tajomstvo majstrovstva. 
A musíš odovzdať dve perfektné nahrávky, o ktorých 
ti master kouči povedia, že je to aspoň také dobré, ako 
to robia oni. Pričom na to neexistuje návod, rôzni 
assesori to vidia inak a s tým sa potrebuješ popasovať.

Nikdy ste potom už nemali pochybnosti, či 
koučing naozaj funguje? Či to nie sú len „medové 
motúzy“?
Ani nie, lebo ja som videl, ako funguje. Otázka je, ako 
sa k tomu dopracovať. Ale na to, aby ste videli, ako to 
funguje, musíte mať dosť dobré oko. To nie je niečo 
namaľované na jasno červené a svieti to. MCC koučo-
vanie nemusíte od PCC bez cvičeného oka ani 
rozoznať. To je ako s vínom, človek musí mať čosi 
odpité, aby rozoznal to super dobré víno od tých 
dobrých. Tie malé nuansy sa nedajú len tak 
jednoducho vysvetliť, ale to, že sa to podarilo, je vidieť 
na klientovi, ktorý odchádza radikálne iný. Ale ani tam 
to nie je také jednoduché, lebo niet s čím porovnávať, 
nemáte troch rovnakých klientov, s ktorými pracujete 
na rôznych troch úrovniach. Aj tam je to len domnien-
ka.

Nechýba vám to v koučovaní oproti fyzike, kde je 
výsledok jasný?
Dlho som sa učil používať svoje telo ako barometer – 
a to hovorím ja fyzik, ktorý by som si ťukal na čelo, 
keby som to počul od niekoho pred 20 rokmi. Zároveň 
používam intuíciu. A keď vie človek používať telo 
takýmto spôsobom, je veľmi citlivým barometrom. 
Naučil som sa vnímať ľudí iným spôsobom, môžeme 
to nazvať rôzne – cítiť energiu, vidieť do nich 
a podobne.

Nevyčerpáva vás to osobnostne?
Nie. Veľa koučov to hovorí, celkom to nechápem, ale 
myslím si, že podstatná je práca na sebe. Keď má kouč 
svoje „zrkadlo“ vyčistené, tak je to v pohode, ale ak ho 
nemá vyčistené, vtedy sa do toho zapletie.

Čo znamená vyčistené zrkadlo?
Najjednoduchšie by som to vysvetlil asi tak, že ako 
kouč môžem koučovať len tie témy ktoré mám sám 
spracované a nemám na ne „reakciu“ ani žiadne 
strachy. Teda som OK s tým, čo klient hovorí, či sa 
rozhodne tak, alebo onak, alebo sa nerozhodne 
vôbec. Viem to akceptovať tak, ako to prichádza.

Baví vás stále koučing?
Koučing ma stále baví, aj keď v súčasnosti ma do 
veľkej miery opäť ťahá štúdium rigoróznej fyziky, ani 
neviem prečo. Vždy je to tak, že ma k niečomu ťahá, či 
je to psychológia, psychoanalýza, alebo isté aspekty 
kvantovej fyziky, ani neviem prečo, čo z toho bude, ale 
potom sa to vyvŕbi. 

Čo vás v živote baví okrem fyziky a koučingu?
Šport a hory. Lebo hory sú do istej miery všeliek na 
všetku nezmyselnosť života. Nezmyselnosť života 
v určitej miere dobre kompenzuje nezmyselnosť leze-
nia na skaly. 

Čo by ste ešte v živote chceli dosiahnuť?
Ja som bol v živote dosť ambiciózny, ale neviem, či to 
je správne slovo, lebo som bol vždy nastavený tak, aby 
som dosahoval výsledky. Aj teraz ich dosahujem bez 
toho, aby som to nejako mimoriadne chcel. 

Nemáte občas skúsenosť, že vám klient nerozu-
mie, alebo neverí?
Mňa si väčšinou nájdu klienti, ktorí si ma vybrali 
a hľadali ma, nikto ku mne nepríde náhodou. Aj keď 
nerozumie, má to zmysel. Keď neverí, môžem pove-
dať, že ho úplne chápem, ja ako fyzik som tiež neveril 
psychológii a podobným vedám a dnes o koučingu 
prednášam po celom svete. Pre mňa osobne koučing 
funguje, aj pre mojich klientov. 

Ako môže kouč rásť, čo by ste odporučili?
Ciest je tisíc, ale konkrétnu neviem odporučiť. Ja ani 
účastníkom môjho kurzu neviem povedať, čo im kurz 
prinesie. Lebo to ani oni nevedia, dokonca to ani 
netušia. Ale môžem im povedať to, že keď sú dosť 
otvorení a majú ochotu sa na seba pozerať a žiť s tým, 
čo nájdu a prípadne to meniť, tak objavia zázraky. Ale 
to neviem ani ja, ani oni. Viem iba, že určite nájdu viac, 
než čakali. 

Peter Stefányi je MCC kouč zameraný na rozvoj leader-
shipu rôznych úrovní manažmentu a klientov sprevádza pri 
zásadnej transformácii svojich životných podmienok. Je 
medzinárodným trénerom kurzu Štvorkvadrantného 
kvantového myslenia s aspektmi kvantovej fyziky. 

www.sako.sk/profesional/peter-stefanyi/
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 „Learn to coach“
Koučing v praxi

Koučing v Pixel Federation

„Nie čistý, ale mentorujúci koučing je smer, 
ktorým by sme radi išli. Je pre nás kľúčové, aby 
seniornejší kolegovia, experti vo svojej oblasti, ale 
aj manažéri, odovzdávali svoje know-how naprieč 
�rmou. Koučing je k tomuto odovzdávaniu skúse-
ností vhodným doplnkom,“ konkretizuje zavádza-
nie koučingu v Pixel Federation koučka Martina 
Gallovičová a odpovedá na zvedavé otázky SAKO.

1. Ako vznikla myšlienka, že by bolo dobré 
uplatňovať koučovací prístup vo vašej �rme?
Koučovaniu som sa začala venovať bez ohľadu na 
vyslovenú potrebu mať vo �rme koučing a kultúru 
koučingu. Verila som, že s touto zručnosťou budem 
vedieť byť ešte lepším partnerom pre našich kolegov 
v ich rozvoji. Individuálny koučing som brala ako 
nadstavbu na rozvoj, ktorý vo �rme zastrešujem cez 
rôzne školenia a workshopy a tiež ako nástroj pre 
zlepšenie spolupráce s kolegami. Mala som zároveň 
túžbu posúvať tieto poznatky a zručnosť ďalej kole-
gom, pretože som verila, že ňou môžeme vo �rme 
posilniť nielen komunikáciu, ale tiež samostatnosť 
a zodpovednosť za vlastné rozhodnutia, alebo tzv. 
ownership. 

Nakoľko som mala u nás v Pixeli ďalšiu parťáčku 
v koučingu Lucku Šickovú, s ktorou sme súbežne túto 
zručnosť u seba rozvíjali a podporovali sa navzájom, 
obom nám dávalo zmysel nenechávať si ju len pre 
seba. Verili sme, že môžeme prispieť k rozvoju nielen 
ľudí, ale aj celkovo našej �remnej  kultúry. Rozbehli 
sme sériu workshopov, ktoré sme si interne nazvali 
Learn to coach. Vyladili sme ich vďaka spätnej väzbe 
našich kolegov, pre ktorých bola táto téma tiež 
zaujímavá. Dnes workshopom prešlo už 40 kolegov 
a vďaka záujmu ďalších s radosťou pokračujeme ďalej. 
O školenie nemajú záujem len manažéri, ale aj 
špecialisti, ktorí nepotrebujú riadiť ľudí, no chcú 
zlepšiť komunikáciu s kolegami alebo aj využiť túto 
zručnosť mimo práce.

V Pixel Federation sa venujem témam rozvoja a rastu 
ľudí primárne v rámci soft skills, ktoré spolu s hard 
skills a hodnotovým prepájaním s �remnou kultúrou 
tvoria náš systém vzdelávania. Našimi základnými 
hodnotami, ktoré sa snažíme vo �rme žiť a cez ne 
formujeme našu �remnú kultúru, je týchto 5 GAMES 

spojení. Pre nás ako People tím sú akýmisi vodítkami, 
kde môžeme byť nápomocní. Mnohé z nich tvoria 
práve zapojenie mäkkých zručností ako komunikácia, 
práca s feedbackom, efektivita, branie zodpovednosti 
za svoje rozhodnutia alebo tzv. ownership. 

2. V akých situáciách sa koučing ukázal ako správ-
na metóda? Aké zlepšenia ste vďaka tomu 
zaznamenali?
Nedovolím si tvrdiť, že po tom, ako sme do �rmy 
doniesli koučing, celá �rma zrazu začala fungovať 
inak. Koučing je pre nás jeden z nástrojov, ktorý pod-
poruje našu kultúru a nie je univerzálnym riešením, 
ale v tom ako fungujeme, nám prišiel ako najvhod-
nejší. Tiež mnoho nástrojov, z ktorých niektoré spomí-
nam nižšie, nám fungovalo aj pred príchodom 
koučingu. Ten bol len prirodzeným spôsobom komu-
nikácie o obsahu týchto nástrojov. 

Čo osobne vnímam, je posun v komunikácii mnohých 
našich manažérov aj expertov vo svojom krafte, a to 
v smere dávania väčšej zodpovednosti za rozhodnutia 
na tímy a ľudí, a tiež v spôsobe komunikácie. Počúvam 
viac otázok typu: „Ako ty o tom premýšľaš?”, „Čo 
navrhuješ?”, „Ako by si to spravil/a ty?“ a podobne. 

Snažíme sa s koučingom prepájať viaceré naše interné 
procesy, z ktorých niektoré spomeniem. Prepracovali 
sme napríklad proces vzdelávania a rastu, kde je 
človek ten, ktorý začína sebare�exiou, v ktorej sa snaží 
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odpovedať na otázky typu: Čo sa ti vo svojej práci za 
uplynulé obdobie podarilo, na čo si hrdý/á? Kam sa 
chceš posúvať ďalej? Podľa čoho spoznáš, že sa ti to 
podarilo? Kto ti v tom vie byť nápomocný? 
a podobne. Práve v tejto zmene vidím silné prepoje-
nie s posilňovaním zodpovednosti za svoj rozvoj, 
učenie sa sebare�exie a uvedomovanie si vlastnej 
hodnoty, ktorú �rme prinášajú. 

Upravili sme spôsob, ako si pýtame spätnú väzbu po 
rôznych rozvojových aktivitách. Okrem iného sa 
pýtame aj na to, čo ľudia chcú robiť inak vďaka 
získaným poznatkom zo školenia a ako spoznajú, že 
sú v danej zručnosti aspoň o malý kúsok lepší. Rozdiel 
vnímam práve v kvalite spätnej väzby, kde lepšie 
vidíme, ako užitočné bolo pre človeka školenie a ako 
vníma prenesenie aplikácie znalostí do reality. 
Zároveň viac re�ektujeme potreby ľudí pred samot-
nými školeniami a pýtame sa, čo určite by si na konci 
školenia radi odniesli, aby ten čas považovali za 
užitočný.

Koučingový prístup a otázky máme prepojené aj 
v našom internom prieskume spokojnosti Likeit, ktorý 
pravidelne vo �rme organizujeme. 

Celkovo „solution focus“ prístup vnímam ako 
použiteľný nielen pre prácu s jednotlivcami, ale na 
�rmu ako takú, kde sa všetci môžeme zamýšľať nad 
tým, čo je to, čo vlastne tvoríme a ako chceme aby 
vyzerala kultúra našej �rmy. A na základe jasnej odpo-
vede a jasnej vízie dode�novať nástroje, s ktorými 
budeme pracovať. V autoritatívnej kultúre totiž 
koučing nebude fungovať, bude spôsobovať len 
frustráciu.  

3. Čo bolo pre vás výzvou?
Najväčšou výzvou bolo pre nás samotné prijatie 
niečoho nového do zabehnutého fungovania, a tiež, 
ako ľudia budú reagovať na to, že „akýsi koučing“ im 
má pomôcť v niečom, keď sami sú vlastne experti 
v tom, čo robia. 

Využili sme to, čo nám viackrát fungovalo aj pri iných 
nových rozvojových aktivitách, a to tzv. princíp Pull 
namiesto Push:
· Princíp dobrovoľnosti – účasť na workshopoch aj 
absolvovanie individuálneho koučingu je dobrovoľná 
pre tých, ktorí majú chuť a vidia v tom zmysel. 
· Zdieľanie referencií – pri ponuke workshopov aj 
individuálnych koučingov zdieľame aj spätnú väzbu 
kolegov, ktorí ich absolvovali. Na jej základe ľudia 
aspoň tušia, čo im môže ovládanie koučovskej 
zručnosti alebo aj samotný koučing priniesť a nejdú 
do úplného neznáma.

Ale, ako sa hovorí, dobrý produkt sa sám predáva, tak 
nejak prirodzene nám to ide aj s koučingom :)

4. Prečo je pre vás dôležité pristupovať k zamest-
nancom koučovacím spôsobom?
Za mňa sú to tri kľúčové veci:

· Budovanie zodpovednosti a samostatnosti 
– v koučingu sme vedení k tomu, aby sme najprv 
prinášali vlastné riešenia a až následne, ak je to 
potrebné, ich veri�kovali s manažérom alebo 
seniornejším kolegom. A zároveň, ak realizujeme 
riešenie, s ktorým sme sami prišli, cítime preň nielen 
vyššiu motiváciu, ale aj prijatie zodpovednosti za 
úspech aj zlyhanie, vďaka čomu sa zase učíme 
a zlepšujeme.  
· Orientácia na riešenie – mnohokrát sa pristihneme, 
že sa začíname točiť v kruhu problémov, ako veci 
nefungujú, ako nám niečo alebo niekto prekáža 
a podobne. Vďaka prítomnému mindsetu kouča, 
ktorý je „solution focused“ pomáhame cez otázky 
hľadať možné riešenia problémov a nevŕtať sa v nich 
zbytočne, čo na konci dňa prináša efektivitu pre svet 
biznisu a potrebných výsledkov.
· Učíme, ako klásť otvorené otázky a zároveň druhú 
stranu aktívne počúvať, nepodsúvať hotové riešenia 
a zaujímať sa o človeka. Tento štýl komunikácie nám 
pomáha budovať medzi sebou dôveru, ako aj 
sebadôveru človeka vo vlastné schopnosti a zdroje, 
ktoré bez pochýb v sebe má. Práve z workshopov 
Learn to coach si väčšinou ľudia, ako kľúčové odnáša-
jú uvedomenie, aké užitočné je pýtať sa skôr, ako 
ponúknuť hotovú radu, ale aj ako sa správne pýtať, 
aby sme človeka nenaviedli na našu odpoveď. 

 Foto: ilustračné/Unsplash
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5. Prepájate koučovanie aj s inými prístupmi? 
Nie čistý koučing, ale mentorujúci koučing je to, kam 
by sme u nás radi smerovali. Nepotrebujeme, aby 
všetci len čisto koučovali, keďže je pre nás kľúčové, 
aby seniornejší kolegovia, experti vo svojej oblasti, ale 
aj manažéri, odovzdávali svoje know-how naprieč 
�rmou. A teda, koučing vnímame ako doplnenie 
k mentoringu. 
Aj skúsený mentor môže v správnom momente využiť 
prístup kouča. Napríklad tieto situácie vidíme niekedy 
v začiatkoch komunikácie mentora s kolegom, ktorý si 
od neho prišiel pýtať radu, ako niečo vyriešiť. Vtedy 
len jednoduchou otázkou „Ako si doteraz o tom 
rozmýšľal?“ alebo  „Aké riešenie by si navrhol ty?“ môže 
rozbehnúť rozmýšľanie človeka samotného, posilne-
nie dôvery v jeho schopnosti, ale aj posilnenie jeho 
zodpovednosti za prinesené riešenia. 

6. Čo máš na svojej práci najradšej?
Cítim radosť aj naplnenie, keď vidím, že to, čo robím 
dáva ľuďom zmysel a zároveň ich posúva na ceste byť 
lepšími či už manažérmi, mentormi, kolegami ale aj 
ľuďmi ako takými. Bavia ma rozhovory s kolegami, 
a celkovo atmosféra, ktorú medzi sebou v Pixeli 
máme. Rada tvorím riešenia spoločne s ľuďmi a teším 
sa z výsledkov, ktoré ľuďom a �rme prinášajú. 

Mgr. Martina Gallovičová, PKcS je 
momentálne súčasťou People tímu v hernom 
vývojovom štúdiu Pixel Federation, kde tvorí 
systém vzdelávania a rastu, zameriava sa na 
rozvoj soft-skills, prácu s feedbackom 
a aktuálne aj budovanie koučingovej kultúry. 
Od roku 2020 je certi�kovanou koučkou SAKo. 
V rozhovoroch pomáha ľuďom nájsť cestu k 
sebe i ostatným, s plnou dôverou, že každý 
človek v sebe má odpovede a riešenia na 
mnoho i náročných situácií a tiež kopec 
talentov, ktoré s ľuďmi veľmi rada objavuje.

https://sako.sk/profesional/martina-gallovico-
va-solution-focused-coach/

 Foto: ilustračné/Unsplash

Foto:  archív MG

https://sako.sk/profesional/martina-gallovicova-solution-focused-coach/
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Pozíciu prvej slovenskej ženy-koučky s celosveto-
vo najvyššou MCC certi�káciu jej priniesla päť 
rokov trvajúca akcelerácia vo vzdelávaní, koučo-
vaní a osobnostnom rozvoji, kedy sa účastnila aj 
troch výcvikov súčasne. Dnes je partnerkou 
britskej spoločnosti a okrem koučovania vzdeláva 
koučov a manažérov po celom svete. „Práca 
učiteľky koučingu a mentorky mi dáva veľký 
zmysel, lebo má dopad na desiatky ďalších ľudí. To 
je môj aktuálny fokus,“ vyznáva sa Silvia Gallová.

Kedy je kouč zrelý na MCC?
Keby som to povedala hierarchicky, tak vtedy, keď má 
PCC. Keď je osobnostne vyzretý natoľko, že naozaj 
dokáže nestáť v ceste rozvoju klienta, naozaj nemá 
potrebu do nej vstupovať a hodnotiť ju a robí to na 
nevedomej vzťahovej úrovni, lebo naozaj nemá 
nutkanie zasahovať. MCC úroveň je v tom, že je kouč 
OK s tým, že netuší, kam koučovanie povedie. Aj klient 
je stotožnený s tým, že neviete, ako sa rozhovor 
vyvinie, ale zároveň vám plne dôveruje, že pôjdete 
spolu tam, kde ste si na začiatku určili, že chcete byť. 
V rámci procesu sa však kompletne stratíte – v hĺbaní, 
skúmaní, chápaní, učení pre prospech klienta. Keď 
toto všetko kouč dokáže, tak nestojí klientovi v ceste. 
To znamená, že úplne odstráni svoje vlastné potreby 
vyjadrení typu „ja si myslím, že už na to máš“. Len tam 
ľudsky je a ide s klientom kam a kedy chce ísť. 

To by však mala byť základná zručnosť každého 
kouča od prvého kurzu. Kedy kouč, alebo aj klient 
rozozná vyšší level koučingu? 
Je to základ, ale zároveň aj to najťažšie, a to hovoria 
moje skúsenosti školenia koučov z celého sveta. 
Niekedy sú základné veci tie najpodstatnejšie. Mám 
klientku – koučku, ktorá chce pomáhať klientom cez 
ich nevedomé vzorce posunúť sa vpred. Ale keď 
rozoberáme nahrávky, tak nikdy nejde do hĺbky tých 
vzorcov, lebo má strach z toho, čo sa stane. Ja hovorím 
o oveľa hlbšej úrovni vzťahovania sa, kedy ja ako kouč 
som autentická a dokážem pracovať so svojimi vlast-

Vzťahy vo �rme sú
kľúčové, koučingom
ich môžete zlepšiť
Koučing prináša osobný rozvoj, úľavu 
od stresu, psychologické bezpečie 
a zlepšenie vzťahov vo �rme
Text: Zlatica Kramárová

nými strachmi a priznať si to, keď je to užitočné. Pracu-
jem z kontextu psychologickej hĺbky v rámci MCC 
koučovania. Áno, učí sa to v rámci základného kurzu 
a k tomu všetci smerujeme a mať MCC neznamená, že 
sa to podarí stopercentne a vždy. Ale to je ten maják, 
ktorý by sme mali vždy mať pred sebou. A čím viac sa 
v tom vzdelávame, tým hlbší význam má pre nás táto 
jednoduchá veta. 

Máte nejaké pomôcky, ako kouč môže potlačiť 
svoje ego?
Účastníkom mojich kurzov odporúčam pomôcku, 
ktorou je osobná skúsenosť, keď to zažijú z pozície 
koučovaného. Aké to je, niekomu sa otvoriť, rozhod-
núť sa pre zmenu, ktorú možno dlho odkladal a nahlas 
si pomenovať, čo je vo mne to, čo mi pomáha a kým sa 
chcem stať v procese zmeny. Ten samotný zážitok. 
Osobnostnou zmenou si musí prejsť aj kouč, alebo 
koučujúci manažér, ak hovoríme o koučovaní na 
pracovisku a potom do nej pozýva aj klientov, 
prípadne zamestnancov. Ak to nezažíva niekto 
v rámci výcviku, mal by si nájsť kouča, ktorý mu v tom 
pomôže.
  

Rozhovor

Foto:  archív S.G
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Spomenuli ste koučovanie na pracovisku. Je na 
Slovensku stále ťažké presvedčiť �rmy, že 
investovať do koučingu sa im oplatí? 
Nie je to úplne moja skúsenosť, ale viem, že to je 
skúsenosť mnohých koučov. Mňa skôr oslovujú �rmy, 
ktoré koučovanie chcú zaviesť, alebo videli moju 
prácu, zažili ju a vedia, že toto chcú. Ale dôvodom 
k nedôvere ku koučingu je často aj negatívna skúse-
nosť �rmy. Či už cez zlý zážitok, čo sa každému z nás 
môže stať, že zákazka vo �rme nevyjde, ale najmä cez 
neporozumenie toho, čo je koučovanie. To je zásadné 
ako pre kouča, tak aj pre �rmu – ujasniť si na úvod-
nom stretnutí, čo ktorá strana rozumie pod koučo-
vaním a aké sú očakávania klienta. Chápem, že to je 
opäť úplný základ, ale zároveň je to neskutočne 
dôležité. Lebo niekedy si �rmy najmú kouča, ale 
v skutočnosti chcú nejaký druh vzdelávania. A ja som, 
žiaľ, už toľkokrát počula koučov povedať „Veď ja im 
potom poviem, že budem robiť to a to...“ a v skutoč-
nosti robí koučing... Ale to podľa mňa nie je správne, 
kazíme si tým vlastnú profesiu. Ak máme schopnosti 
experta, môžeme ísť do spolupráce, ale potom nie ako 
kouč, ale ako školiteľ a tréner, ale namaskujme to 
koučingom. Ani tímové vzdelávanie neznamená 
tímový koučing. Našou povinnosťou je vzdelávať 
�rmy o tom, čo je koučing a rozumieť tomu, že oni ho 
možno chápu inak a zladiť vzájomné očakávania. 
Vtedy to naozaj funguje. 

Hovoríme o tom, čo �rma od koučingu nemôže 
očakávať. Čo naopak čakať môže?
To, čo chce. Je to trošku zvláštna odpoveď, ale je 
niekoľko možností, čo chce koučing vo �rme zmeniť 
a čo má �rme priniesť. Existujú zhruba tri formy 
spolupráce vrátane ich kombinácií. Sú �rmy, ktoré si 
najímajú koučov ako individuálnu rozvojovú starostli-
vosť pre svojich top manažérov. Vtedy to, čo môžu 
v prípade úspešnej spolupráce získať je, že vybraný 
manažér sa naozaj rozvíja kompetenčne alebo osob-
nostne, čo má dosah na celú organizáciou, ktorej je 
líder súčasťou. Organizácia potom funguje efektívne-
jšie, má lepší výkon, sú tam lepšie vzťahy. Iné �rmy si 
najímajú koučov na to, aby sa mali zamestnanci s kým 
porozprávať o svojom kariérnom raste a osobnost-
nom rozvoji, o vzťahových problémoch na pracovi-
sku, alebo aj všeobecne o čomkoľvek zo života. Je to 
forma nepeňažného bene�tu, ktorý poskytujú 
zamestnancom a ktokoľvek sa môže na koučovacie 
hodiny prihlásiť. Prináša to úľavu od stresu, väčšie 
psychologické bezpečie do tímov a silnú motiváciu 
pracovať pre �rmu, lebo človek má takýto bene�t. 
A tretí, najvyšší level, je zavádzanie vlastnej koučova-
cej kultúry do �rmy.  

Akú zmenu z vašich skúseností prináša do �riem 
koučing? Je veľká, alebo skôr nenápadná, či 
dokonca len splnená povinnosť?
Viditeľnosť dosť závisí od toho, či ide o tímový 
koučing, ktorý má vplyv na organizačný rozvoj �rmy, 
alebo individuálne koučovanie, ktoré je viac starostli-
vosťou o rozvoj a vzdelávanie zamestnancov. 

Pri individuálnom koučovaní výsledok meria HR od-
delenie rôznymi ukazovateľmi ako �uktuácia zamest-
nancov, ich spokojnosť, výkonnosť v zmysle subjek-
tívneho hodnotenia manažéra – ako vidím, že zamest-
nanec napreduje. Napríklad, ak bolo vedenie �rmy 
„zaseknuté“ na nejakom bode a nedokázalo sa 
pohnúť k napĺňaniu, alebo aspoň k vytvoreniu nejakej 
stratégie, manažment sa nedokázal zhodnúť, tak 
vtedy, pokiaľ toto bola téma, je výsledkom tímového 
koučovania harmonizácia chodu �rmy. Zrazu nájdu 
želanú spoločnú stratégiu. 

Keď sa povie �remný koučing – čo vám napadá?
Napadajú mi dve roviny, lebo pri �remnom koučingu 
vždy rozlišujeme individuálnu rovinu, čo je starostli-
vosť o zamestnancov a organizačnú zmenu. Prepája 
ich zlepšenie vzťahov a psychologického bezpečia vo 
�rme. Psychologické bezpečie je merateľné, zmeria sa 
pred tímovým koučovaním a po ňom, v čom ja vidím 
najväčší bene�t v rámci transformácie tímov. Zlepše-
nie vzťahov je zasa často výsledkom individuálneho 
koučovania.   

Má akčný plán na konkrétne kroky a podľa nich začne 
konať. Čiže cieľavedomý motivovaný zamestnanec, čo 
je samo o sebe bene�t. Ten širší bene�t, ktorý on sám 
postupne prinesie je, že začne inak komunikovať so 
svojimi kolegami, lebo na koučovaní niečo zažil, 
niekam sa osobnostne posunul a ten synergický efekt 
sa prejaví v rámci �rmy. Vzťahy vo �rme sú kľúčové. Ak 
chceme od zamestnancov dlhodobo udržateľný 
dobrý a stabilný výkon, kvalita vzťahov je úplne 
kľúčová. Z psychologického hľadiska je jedným 
z najväčších motivačných faktorov. A to vôbec neho-
vorím o tom, že máme všetci byť super kamaráti 
a chodiť spolu na pivo. Je to o tom, že si dokážeme 
otvorene rešpektujúco, povedať čo potrebujeme mať 
inak, dokážeme sa reálne ľudsky napojiť na druhého 
a oceniť ho. Tým vzniká na pracovisko vzťahová hĺbka, 
ale stále v pracovnej rovine. A to je výsledok 
individuálneho koučovania, špeciálne, ak je apliko-

Relatívne rýchlo vidieť vplyv koučovania v tímovom 
koučovaní, ktoré má vyššiu viditeľnosť a merateľnosť, 

lebo je tam prítomných viac ľudí a má priamy vplyv 
na organizáciu. 

Výsledkom individuálneho koučovania
býva človek, ktorý vie, čo chce a vie, ako to spraví. 
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vaný na riadiacich pracovníkov, pretože tam je syner-
gický efekt rýchlejší, lebo manažér ho môže aplikovať 
napríklad na desiatich pracovníkoch. Tí potom majú 
iný zážitok z práce a prirodzeným dôsledkom koučin-
gu je zvýšená motivácia a znížená �uktuácia. Merať sa 
dá opäť metódami psychologického bezpečia alebo 
angažovanosťou. Takže ja by som určite odporúčala 
nastaviť si metriky, merania v organizácii a to nám 
veľa napovie.

Aké sú súčasné trendy v koučingu?
Vnímam dva veľmi silné a možno trošku aj polaritné 
trendy. Jeden je spojený s neurovedou, ten silno 
rezonuje aj na Slovensku, či už v rámci koučovania 
alebo psychologických vied. A druhý, ten vnímam aj 
z vlastnej skúsenosti, je psychodynamické koučo-
vanie, čo znamená koučovať aj v hĺbke, pracovať 
s nevedomím, čo je napríklad práca so symbolikou 
alebo metaforou. Ich polarita je v tom, že jedno je 
veľmi založené na vede a mozgu a druhé na psycho-
dynamike, ktorá je síce tiež paradoxne veľmi založená 
na výskumoch a vede a vyžaduje dobrý psycholo-
gický základ, ale ide akoby opačným smerom. Nie je 
to len o rozhodovaní, ale aj o porozumení a prijatí 
a o hlbokej práci so zmenou. To sú dva základné 
prístupy.

Ku ktorému z nich inklinujete?
Ja vychádzam z psychodynamického koučovania, 
veľmi sa tomuto trendu teším, aj mám z neho rešpekt. 
A podobne to mám aj s neurovedami. Obidva smery 
vítam, lebo napomáhajú profesii kouča. Mám radosť 
z toho, že koučovanie sa celosvetovo začína vnímať 
ako profesia.

Ako vyzerá psychodynamický prístup v praxi?
Je to v prvom rade zastrešujúci pojem, pod akým 
kouč pracuje, v mojom prípade je to transakčná analý-
za. O živote môžeme hovoriť napríklad ako o scenári. 
Aký by ste mu dali obsah, ako by ste ho chceli odteraz 
režírovať do konca cieľovej situácie. Každá škola, 
z ktorej kouč vychádza (a mal by ju vedieť komu-
nikovať) má svoje modely, ktoré sa potom uplatňujú. 

Aké �rmy si objednávajú koučing, majú niečo 
spoločné?
Podľa mňa majú spoločný pro-zamestnanecký prís-
tup a nemusia vôbec mať vzdelávacie oddelenia. 
Chcú, aby sa ich zamestnanci ďalej rozvíjali a aby 
pracovisko bolo zamerané na výkon, lebo o tom je 
koučing, ale zároveň, aby sa v ňom ľudia rozvíjali 
a cítili dobre. Často je bene�tom motivácia rozvíjať sa 
ďalej, teda nepošlú ľudí len na nejaké školenie, kam 
idú všetci, ale je to leadership rozvojový program pre 
top talenty a zároveň veľmi silne merateľný faktor 
rozvoja zamestnancov. Mnohým �rmám dáva zmysel 

budovať si vlastnú koučovaciu kultúru, čo je teraz 
dosť veľkou témou. V praxi to vyzerá tak, že príde 
externý kouč a vyškolí interných zamestnancov, ako 
robiť interné koučovanie. Pre interných koučov je 
veľkou motiváciou, že sa naučia koučovať a môžu 
koučovať svojich kolegov vo �rme. Pre �rmu je to 
strategický krok k tomu, že chcú koučovanie ponúkať 
ako stabilnú súčasť �remnej kultúry. Je to udržateľ-
nejšie, ako platiť si koučov, lebo ide o dlhodobo 
motivačný program aj za tú cenu, že sa pár vyvo-
lených môže vydať cestou profesionálneho koučingu. 
Je výhodou, keď zamestnanci majú svojich koučov, na 
ktorých sa môžu v rámci �rmy obrátiť. Samozrejme, 
interný koučing má svoje špeci�ká a limity, nedá sa 
úplne porovnať s prácou externého kouča, ale je to 
zaujímavý spôsob, ako �rmy pristupujú ku koučova-
niu.
  

Silvia Gallová, MCC pracuje ako koučka, mentorka a supervízor-
ka koučov, zaoberá sa aj organizačným poradenstvom v oblasti 
rozvoja ľudí. Špecializuje sa na vzdelávanie klientov v oblasti 
koučingu, agility a leadershipu a ako konzultantka sa najčastejšie 
zaoberá témami zavádzania agilnej a koučovacej kultúry v 
organizáciách, oblasti L&D a online vzdelávania. Jej práca je živou 
kombináciou transakčnej analýzy, na človeka zameraného prístu-
pu, mindfulness a body-experience prístupov.

https://sako.sk/profesional/silvia-gallova-pcc/

Foto:  archív S.G
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Ako dostať koučing do �rmy
O koučingu v Martinuse

Z praxe

Text: Viera Tatayová, PCC

Hľadáte odpoveď na otázku, ako dostať koučing 
do �rmy? Ako ho „odovzdať“ kolegom? Ako a kde 
ho vôbec využívať? Ako vytvoriť koučovaciu kultú-
ru? Koľko mať interných koučov? Inšpiráciou vám 
môže byť Martinus, kde aktuálne koučing „žije“. 
Možno práve riešite tieto a rôzne iné otázky súvisiace 
s využívaním koučingu u vás vo �rme. V komunite 
koučov, L&D, či HRistov si zvykneme zdieľať, čo komu 
zafungovalo a ja využijem tento priestor na to, aby 
som aspoň čiastočne priblížila, ako aktuálne funguje 
koučing v Martinuse. Možno nájdete inšpiráciu, ako sa 
môžete u vás vo �rme s koučingom posunúť.

Koučing žije, alebo včera a dnes
Keď uvažujem nad tým, ako je to aktuálne s koučin-
gom v Martinuse, tak mi najskôr napadne, že „žije“. Čo 
pod tým môžete rozumieť? Že máme interných 
koučov, zároveň využívame služby externých koučov, 
objavíte u nás koučovací mindset, nástroje aj prístup, 
napríklad vo vzdelávaní, v leadershipe a s dávkou 
odvahy, možno až trochu vizionársky by som poveda-
la, že koučovací prístup sa stáva súčasťou �remnej 
kultúry. Nebolo to tak však vždy. 

Spomínam si na obdobie, kedy pojem koučing 
vyvolával u niektorých kolegov čosi ako alergickú 
reakciu. Tu sa mi žiada uviesť dôležitý fakt, ktorý sme 
si uvedomili. Koučing je užitočné viac žiť (praktizovať) 
a menej o ňom rozprávať. Ak ste teda aj vy pres-
vedčení a máte zažité, že koučing funguje, tak 
prinášajte koučovacie otázky, nástroje a koučovací 
spôsob myslenia ponúkajte v diskusii, či interakcii 
s druhými. Prinášať a ponúkať nesie v sebe aj možnosť 
odmietnuť. A na tom záleží. Nerobiť to nasilu, ale ako 
možnosť, ktorú môžu vyskúšať. Umožníte im tak 
postupne objaviť, čo všetko môže koučing priniesť. 
Možno vás potom jedného dňa príjemne prekvapí 
otázka, ktorú vám kolega položí, alebo prístup 
k situácii, ktorý zvolí pri riešení nejakej témy.

Interný koučing
Aktuálne sa tešíme zo štyroch interných koučov, ktorí 
sú k dispozícií všetkým Martinusákom. Približne 15 – 
20 kolegov využíva túto možnosť pravidelne. Za jasný 
znak toho, že sú im rozhovory užitočné a že im naozaj 
dosť pomáhajú, považujem najmä to, že ich aktívne 
odporúčajú ďalším Martinusákom, u ktorých pred-

pokladajú, že by im koučovací rozhovor dobre 
poslúžil. O koučingu hovoria napríklad ako o čase pre 
seba, kedy môžu uvažovať o tom, čo ďalej, o zastavení 
sa a zamyslení nad tým, čo sa stalo a čo s tým chcú 
spraviť, o príležitosti upratať si myšlienky, pomenovať 
veci, urobiť rozhodnutia. Tiež uvádzajú, že vďaka 
koučingu sa im podarilo veci zmeniť. My síce pravi-
delne komunikujeme možnosť interného koučingu, 
no tieto osobné odporúčania na základe vlastnej 
skúsenosti fungujú o čosi lepšie.

Interní kouči majú rôzne vzdelanie, pracujú s rôznymi 
prístupmi a zároveň pestujú aj svoj vlastný štýl. Je pre 
nás dôležité, aby si kolegovia mohli vybrať kouča, 
ktorý im najviac vyhovuje ľudsky aj profesionálne. 
Osobne vždy komunikujem kolegom všetky možnosti 
koučingu, ktoré majú k dispozícií a dám im najavo, že 
je OK vyskúšať viaceré možnosti a vybrať si to, čo im 
najviac vyhovuje.

Externý koučing
Uvedomujeme si dôležitosť slobodného výberu 
kouča a teda aj, nazvime to, limity interného a  bene�-
ty externého koučingu. Aj z tohto dôvodu podporu-
jeme kolegov, aby sa pokojne rozhodli pre externého 
kouča. Niekto sa jednoducho cíti príjemnejšie, 
uvoľnenejšie, či bezpečnejšie, ak kouč nie je človek 
priamo z �rmy. A takto je to v poriadku. Pre nás je 
dôležité, aby sa kolega dostal k službe, ktorá mu 
pomôže.

Foto:  archív VT
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Aby sme podporili kolegov v zoznamovaní sa 
s koučingom a v spoznávaní externých koučov, pravi-
delne promujeme aktivity Slovenskej asociácie 
koučov (SAKo), ICF Slovakia, koučovacích škôl, či 
aktivity samotných koučov. Kolegov, ktorí sa rozhod-
nú pre spoluprácu s externým koučom, smerujeme 
primárne na register koučov SAKo a ICF a komuniku-
jeme im náležitosti, ktorým by mali venovať pozor-
nosť, ak zvažujú spoluprácu s koučom, ktorý sa 
nenachádza v uvedených registroch.
 
Koučing vždy ako možnosť a slobodné rozhod-
nutie
O koučingu, internom aj externom, sa u nás vo �rme 
rozprávame ako o možnosti. Kolegom ho prezentu-
jeme ako jednu z ciest, ako sa rozvíjať a pristupovať 
k situáciám, ktoré ich v práci a živote postretnú. 
Koučing sme zaradili aj na zoznam odporúčaných 
rozvojových aktivít, na ktoré môžu Martinusáci 
využívať svoje štipendiá. Štipendium je určitá suma 
peňazí, ktorú majú k dispozícií na svoj rozvoj 
a vzdelávanie. O tom, do akých rozvojových aktivít 
svoje štipendium investujú, rozhodujú sami. Samoz-
rejme, máme dohodnuté pravidlá, ktoré podporujú 
zmysluplné a férové využívanie štipendií.

Za prínosné považujeme aj to, keď sa kolegovia 
zúčastňujú vzdelávania, v rámci ktorého si osvojujú 
koučovacie zručnosti.

A ešte?
Koučing nie je len ucelený koučovací rozhovor. Sú to 
aj jeho prvky. Koučovské myslenie, prístup k ľuďom, 
situáciám, otázky, počúvanie, spolupráca, nástroje, 
spôsob, ako veci robíme. Osobne ho vnímam ako 
spôsob, akým myslím a fungujem. Nie je to pre mňa 
len čo, ale aj ako. A toto ako sa prejavuje v tom, čo 
robíme. A to aj v rámci Martinusu.
Uvediem pár príkladov, kde všade koučing žije.
 
- Rozhovory s uchádzačmi o prácu.
- Rozhovory na začiatku spolupráce.
- Rozvojové rozhovory.
- Rolové rozhovory.
- Interné vzdelávacie aktivity.
- Spôsob, akým spolu hovoríme, ako o sebe    
  premýšľame, ako na seba reagujeme...

Dôležitým pojmom je rozhovor. Znamená to, že sa 
rozprávame spolu ako rovnocenní partneri 
v priateľskej atmosfére a berieme do úvahy, že všetko,
 s čím prichádzame do rozhovoru my aj druhá strana, 
je rovnako dôležité a možné spoločne rozvíjať. 
Rozhovory a koučovací prístup podporujú tiež 
vzájomnú dôveru a spoluvytvárajú bezpečné pros-
tredie.

V rozhovoroch s uchádzačmi sa pýtame otvorené 
a „zvedavé“ otázky. Úprimne nás zaujíma, kto sú ako 
ľudia, čo považujú za najcennejšie skúsenosti 
a zručnosti a čo by sa, napríklad, radi ešte naučili, zažili 
a (spolu)vytvorili v našej �rme.
 
Nedávno sme rozbehli aj onboardingove rozhovory 
s novými Martinusákmi. Jednou z hlavných myšlienok 
je ešte lepšie nastavenie spolupráce. V rámci týchto 
rozhovorov vylaďujeme očakávania a potreby do 
prvých spoločných mesiacov. Dôležitým momentom 
rozhovoru je aj otvorené pomenovanie toho, ako 
nový Martinusák najlepšie funguje. Veríme, že aj tieto 
rozhovory prispejú k čo najlepšiemu Martinusáckemu 
zážitku.
 
Rozvojové rozhovory, známe v iných �rmách aj ako 
hodnotiace pohovory, sme upravili tak, aby nám slúži-
li na spoločné zastavenie sa a re�exiu toho, čo sa nám 
podarilo a vďaka čomu sa to podarilo. Zároveň nám 
pripomínajú, aby sme sa pozerali pred seba a dovolili 
si odvážne predstaviť, kam by sme sa mohli posunúť 
najbližší rok. Ich úlohou nie je hodnotiť a onálepkovať 
čo vyšlo, čo nevyšlo a čo treba opraviť. Svojou štruk-
túrou posilňujú vnímanie zmeny, väčšej, či menšej, 
naše učenie sa o tom, vďaka čomu veci fungujú, kedy 
najlepšie fungujeme a čo môžeme vyskúšať, aby sme 
o rok boli ďalej, ideálne tam, alebo aspoň bližšie 
k tomu, kde chceme byť.

 Foto: ilustračné/Unsplash
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Zreteľným prejavom koučovacieho prístupu sú aj 
rolové rozhovory. Záleží nám na tom, aby sme kole-
gom umožňovali a pomáhali vytvárať príležitosti robiť 
to, čo im dáva najväčší zmysel, čo ich baví a napĺňa 
a vďaka čomu sa budú učiť a rásť. Jedným z výsledkov 
takýchto rozhovorov je aj to, že kolegovia aj pre seba 
pomenúvajú, čo ich baví a čo im ide od ruky a v čom 
by sa chceli rozvíjať. Keď si to takto uvedomia, 
umožňuje im to cielene si vybrať také vzdelávanie 
a činnosti, ktoré ich budú podporovať v ich raste.

Mohla by som pokračovať ďalšími príkladmi, no väčší 
zmysel mi dáva zhrnutie toho, čo majú spoločné. Je to 
podpora a tvorenie takého pracovného prostredia 
a spolupráce, kde sa človek môže neustále učiť 
a zlepšovať pri robení toho, čo je užitočné, zmysluplné 
a čo ho baví.

Viera Tatayová, PCC
je profesionálna koučka, mentorka a konzultantka, interný kouč a špecialista vzdelávania pre 
Martinus s.r.o. Je členkou predsedníctva Slovenskej asociácie koučov – SAKo. Žije a rozvíja prístup 
zameraný na riešenie – solution focused approach. V práci, rodičovstve, vzťahoch… všade tam, kde 
ľudia potrebujú riešiť problémy, meniť veci a napredovať. Svojim klientom pomáha vidieť a tvoriť 
najlepšie možné alternatívy v ich pracovných aj súkromných rolách. Posmeľuje ich v presvedčení, že 
meniť veci je možné a že to majú vo svojich rukách. 

https://sako.sk/profesional/mgr-viera-tatayova-pcc/

Foto:  archív VT

 Foto: ilustračné/Unsplash
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Všetko, čo ste chceli vedieť o tímovom
koučovaní a báli ste sa opýtať

O koučingu - Tímové koučovanie

Text: Vladimír Hambálek

Koučovanie tímov je oblasť našej profesie, ktorá 
sa v poslednom období rozvíja a etabluje v praxi, 
v teórii, vo výskume či v metodológii. Zámerom 
tohto textu je stručne odpovedať na otázky, čím je 
koučovanie tímu odlišné od koučovania jednotliv-
cov a od ostatných rozvojových nástrojov, napr. 
od facilitácie tímov, kedy je vhodné, indikované, 
akú zodpovednosť má, ale aj aké schopnosti 
a zručnosti má osvojené efektívny tímový kouč, 
prípadne aj ako implementovať tímové koučo-
vanie do systému organizácie tak, aby z neho 
organizácia pro�tovala.

Niektoré relevantné koučovacie asociácie majú vypra-
covaný kompetenčný rámec, špeci�cký pre koučo-
vanie tímov (napr. International coaching federation – 
ICF), prípadne, špeci�cký akreditačný proces, ak máte 
záujem stať sa certi�kovaným tímovým koučom 
(napr. EMCC). Vzdelávacie programy tímového koučo-
vania sa stávajú dlhšími a komplexnejšími a od 
budúcich tímových koučov sa vyžaduje prepojenie 
teoretických vedomostí s praktickými schopnosťami 
v kontexte profesionálnych hodnôt a etickej zrelosti. 
Aj tieto fakty odkazujú na záujem trhu, klientov 
a organizácií o tento spôsob práce s tímami. 

Keďže sám som tímový kouč, v texte budem niekedy 
osobný. Článok reprezentuje moje premýšľanie, nie 
všeobecné pravdy. Krátko vysvetlím, prečo ma téma 
zaujala, ako rozumiem výhodám a nevýhodám 
tímového koučovania, o aké teórie a koncepty sa 
opieram a čo si myslím, že by mal profesionálny 
tímový kouč zvládnuť. 

Prečo táto téma?
Tému som si vybral preto, že si myslím, že v oblasti 
rozvoja tímov panuje relatívny pojmologický aj me-
todologický zmätok. Mnohým organizáciám nie je 
jasné, kedy a akým spôsobom využiť tímového kouča, 
kedy prizvať facilitátora, kedy vytvoriť priestor pre 
tréning tímu, alebo zážitkový teambuilding. Často nie 
je jasné ani to, aké procesy by mal ovplyvňovať líniový 
manažér tímu a ako cielene rôzne tímy riadiť. Ba čo 
viac, zdá sa mi, že niekedy vôbec nie je jasné, čo, resp. 
kto to vlastne ten „tím“ je. Tento zmätok potom vedie 
k tomu, že nevyužívame potenciál rôznych metód, 
necizelujeme ich špeci�ká a nie sme efektívni 

pri rozvoji a riadení výsledkov tímu a tímovej 
spolupráce ani ako manažéri. 

Ide teda aj o výsledky, dosiahnuté ciele, ale súčasne aj 
o rozvoj. Vysoký výkon si vyžaduje zameranosť na 
ciele, neustále inovácie a rýchlu adaptáciu na interné 
i externé zmeny. Tímové koučovanie však neexistuje 
vo vákuu. Dobrý tímový kouč by mal rozumieť rozdie-
lom medzi tímom a skupinou, aj tomu, kedy, kde, 
prečo a ako je v organizácii indikovaná, aj kontrain-
dikovaná tímová práca, napr. na akých projektoch je 
bene�tom a kde môže byť naopak vhodná individuál-
na práca experta. Zároveň by mal rozumieť rôznym 
druhom tímov a formám tímovej práce, ako aj 
špeci�kám vedenia a riadenia rôznych tímov 
v rôznorodých kontextoch. Toto porozumenie mu 
pomáha vytvárať s organizáciou a tímami bezpečný, 
profesionálny vzťah. Tak ako individuálny kouč 
dokáže byť empatický s jednotlivcom a vytvára si 
pracovné hypotézy o človeku a prostredí, ktoré spolu-
vytvára proces koučovania s klientom (takéto 
hypotézy mu potom napr. umožňujú klásť užitočné 
otázky, ktoré klienta posúvajú vpred), tímový kouč je 
empatický s tímom a pracuje s hypotézami o tíme 
a kultúre, v ktorej tím operuje. Efektívny tímový kouč 
by mal poznať, realizovať alebo odporučiť, ak je to 
potrebné, aj iné metódy a nástroje rozvoja tímov. 
Tímové koučovanie totiž existuje v kategórii 
tímového rozvoja spolu s teambuildingom, trénin-
gom tímu, konzultovaním pre tím, mentorovaním 
a facilitovaním tímov. Inak povedané, organizácie, 
skupiny alebo jednotlivci sa na nás obracajú s rôznymi 
očakávaniami alebo symptómami a zodpovednosťou 
tímového kouča je potom rozhodnúť, či je koučovanie 
tímu relevantná intervencia vzhľadom k tomu, čo sa 
v tíme či �rme v danom čase deje, príp., čo ľudia 
potrebujú. 

Čo je to tímové koučovanie?
Začneme de�níciami. Všimnite, si čo majú spoločné 
a prípadne, ktorá de�nícia by vám sadla. Podľa Clut-
terbucka je tímové koučovanie rozvojová intervencia, 
pomocou ktorej sa podporuje výkon tímu a procesy, 
prostredníctvom ktorých sa výkon dosahuje, čiže 

Tímové koučovanie je skúsenosť, ktorá 
umožňuje tímom pracovať na trvalo udržateľných 

výsledkoch a neustálom kontinuálnom raste. 
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re�exia, spoločné učenie a vytváranie psycholo-
gického bezpečia. Podľa Thortona ide o prácu s 
tímom, kde sa využíva proces koučovania na dosi-
ahnutie spoločného cieľa, pričom sa venuje pozor-
nosť individuálnemu výkonu, skupinovej spolupráci 
a výkonu tímu ako celku. Hawkins so Smithom 
deklarujú, že tímové koučovanie umožňuje tímu, aby 
fungoval lepšie ako súčet svojich častí tým, že sa mu 
koučovaním pomáha objasniť jeho poslanie a zlepšiť 
jeho vnútorné a vonkajšie vzťahy. To, čo tieto 
(a mnohé ďalšie) de�nície tímového koučovania 
spája, je ohnisko pozornosti na cieľoch, výkone a na 
procesoch za nimi. Tímové koučovanie je teda séria 
neustálych rozhovorov, ktoré sú rámcované koučo-
vacími kompetenciami, s dôrazom na prehlbovanie 
uvedomenia a podporu konania. Ohnisko takýchto 
rozhovorov môže byť na tíme ako systéme a/alebo 
posilňovaní jednotlivcov v tíme s prepojením na pod-
nikové ciele, výsledky a vzťahy. Tímové koučovanie 
tak môže byť prostriedok, ako akcelerovať rozvoj tímu 
ale aj jeho výkon. Dôsledky vyplývajúce z de�nícií 
vidím vo význame jasného zade�novania si odpovedí 
na otázky: 

- Ak ideme koučovať tím, čo znamená pojem tím pre 
organizáciu? Ak je klientom tím ako celok, kto to je 
a ako rozumejú tomu, kto je tím, ktorý ideme 
koučovať všetci, vrátane manažérov a kouča? Rovna-
ko? Je v tom zhoda?

- Kto má riadiacu funkciu v tíme a ako sa prejavuje vo 
vzťahu k tímu, aj ku koučovaniu? Aké ďalšie pozície 
v organizácii, okrem líniového manažéra, majú vplyv 
alebo sú súčasťou tímu?

- Čo je to prostredie tímu a ako vplýva na jeho fungo-
vanie (štruktúra a dynamika tímu a vzťahov tímu 
v jeho systémoch, kde operuje)? 

- Aký výkon má byť videný smerom von z tímu aj 
smerom dovnútra tímu a čo, okrem výkonu, sú 
procesy, vzťahy a učenie, ktoré majú byť predmetom 
koučovania?

Zodpovedanie týchto otázok, ktoré objasňujú 
konceptuálne porozumenie zmysluplnosti tímovej 
práce, by malo byť realizované zainteresovanými 
stranami ešte pred tým, než niečo ako koučovanie 
tímu začne. Ako sme spomenuli vyššie, rozvoj tímu 
nerovná sa automaticky tímové koučovanie a kým 
začneme koučovať tím, malo by byť jasné „koho“ 
ideme koučovať a „čo“ to znamená, že ideme 
„koučovať“. Koučovací proces potom pozostáva 
z rozličných štádií podpory uvedomenia a pochope-
nia toho, čo sa s pracovným tímom deje, pričom sa 
re�ektujú a rozoberajú staré vzorce a v diskusiách 
a zážitkových aktivitách vznikajú nové, užitočnejšie 
spôsoby fungovania a sú integrované do každoden-
nej praxe. Aby takéto učenie sa a zmena nastali, 
tímoví kouči musia poznať faktory individuálnej 
psychodynamiky, organizačnej i skupinovej dyna-
miky, mať široký repertoár reakcií a postupov na 
odkrývanie a zvládanie tejto dynamiky a mať osobné 
a interpersonálne zručnosti na vytváranie priestoru 
pre bezpečné a hravé učenie sa a experimentovanie.

Foto: ilustračné/Unsplash

Foto: ilustračné/Unsplash
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Čím je koučovanie tímu odlišné od iných rozvojo-
vých intervencií? 
Keďže tímové koučovanie má viacero aspektov, 
tímový kouč musí mať v porovnaní s individuálnym 
koučom komplexnejšie poznanie. Musí vedieť, ako 
identi�kovať a riešiť kon�ikty, rozoznať dynamiku 
moci v tíme, vedieť, čo sa vyžaduje od manažéra tímu 
voči tímu a posilniť v tom riadiaceho pracovníka, 
vedieť budovať súdržnosť v tíme, re�ektovať 
a spoluutvárať funkčné pravidlá a normy, podporovať 
spoluúčasť a príspevky od všetkých členov tímu, ako 
aj podporovať autonómiu a udržateľnosť tímu. 
V individuálnom koučovaní si kouči obyčajne dávajú 

Modality rozvoja tímu podľa ICF

pozor, kedy sa posúvajú do inej modality, resp. iného 
spôsobu práce, ako je koučovanie. V tímovom koučo-
vaní nemusí byť toto odlíšenie medzi rôznymi modali-
tami také viditeľné. Profesijné asociácie koučov 
(EMCC, ICF, AC, WABC) odporúčajú, aby boli profe-
sionálni kouči schopní využívať, ak je to potrebné, aj 
rôzne príbuzné spôsoby intervencií. Tímoví kouči 
musia byť direktívnejší než pri práci s individuálnymi 
klientmi, pretože výkon tímu ovplyvňuje zložitá dyna-
mika a viaceré faktory. Supervízia je pre tímových 
koučov veľmi dôležitá, pretože ich práca je zložitejšia 
a tímový kouč sa môže ľahšie zapliesť v internej dyna-
mike tímu, s ktorým pracuje.

Rozvoj �mu 
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Čo robíme, keď koučujeme tím?
Každý tím je jedinečný a z toho plynie, že ani dva tímy 
nepotrebujú takú istú intervenciu. Niekto môže na to, 
aby dosiahol najlepšie možné výsledky, potrebovať 
celkovú prehliadku zhora nadol, iný drobnú 
priebežnú korekciu. Stupeň intervencie v kontexte 
tímového koučovania vytvára kontinuum, od 
minimálnej po komplexnú intervenciu, tak ako toto 
kontinuum opisuje napr. Peter Hawkins. Niekedy je 
pre tím vhodné zamerať sa iba na vnútorné procesy, 
ktoré vplývajú na výstupy tímu a jeho dynamiku. 
Ohnisko pozornosti kouča je vtedy interné, pozostáva 
zo zamerania sa na vnútorné procesy a dynamiku 
toho, na čom tím pracuje a ako sa jeho členovia spolu 
zo skúsenosti učia. Proces koučovania sa potom 
sústreďuje na udalosti v tíme, alebo na koučovanie 
výkonu tímu. Takáto práca je podobná tímovej facili-
tácii. Niektoré tímy, ktoré sú dostatočne zrelé z hľadis-
ka vyspelosti vlastnej dynamiky, potrebujú komplex-
né rozvojové intervencie. Ohnisko koučovania pri 
zvýšenej miere komplexnosti už nie je iba interné, ale 
aj externé a zahŕňa akceleráciu dopadu tímu na celú 
organizáciu a jej výstupy. To znamená, že koučovanie 
sa venuje nielen úlohám, za ktoré tím nesie zodpo-
vednosť, výstupom, výsledkom, procesom 
spolupráce členov tímu dovnútra, ale aj otázkam 
riadenia a koordinácie práce tímu v jeho širších systé-
moch, procesom spolupráce tímu s inými tímami, 
procesom a výstupom smerom k zákazníkom tímu, 
akcionárom, či vplyvu, ktorý má tím na dynamiku 
organizácie a organizačnej kultúry, v ktorej operuje. 
Toto externé ohnisko znamená podporovanie tímov, 
aby jednoducho prekročili úroveň svojej spolupráce 
a posunuli sa k tomu, ako vplývajú na druhých ľudí 
a čo od nich potrebujú akcionári, aby boli úspešní. 

Na takýto typ práce je potrebné si vyčleniť čas 
a zdroje. Tímový kouč pracuje v komplexnom organi-
začnom prostredí a vytvára to, čo Julie Hayová nazýva 
multilaterálne (viacstranné) kontrakty. Tie sa týkajú 
viacerých okruhov. Proces koučovania zvyčajne 
začína úvodným sedením s objednávateľom, 
v ktorom sa explorujú oblasti potenciálnej práce či 
očakávané zmeny. Takýto druh explorácie toho, čo sa 
deje v tíme a zmysluplnosti zmien, či zmysluplnosti 
prípadného koučovania má zmysel otvoriť nielen so 
zadávateľom, ale aj s tímom samotným. Mnohí tímoví 
kouči venujú dostatočnú pozornosť objasneniu toho, 
čo sa v tíme deje a posúdeniu toho, ako vníma tím 
a jeho vedenie aj členovia objednávku či zadanie 
organizácie. Niektorí tímoví kouči následne využívajú 
rôznorodé diagnostické nástroje, ktoré im, podľa 
potreby, pomáhajú zamerať sa na tie aspekty 
tímového fungovania, ktoré je potrebné lepšie 
pochopiť, pretože si to želá tím alebo to môže pomôcť 

koučovi pri porozumení, čo sa v tíme deje a s čím sú 
spojené symptómy, ktoré viedli zadávateľa alebo tím, 
aby vyhľadal tímového kouča. Ďalšou časťou procesu 
je interpretácia dát, ktoré kouč zozbieral v priebehu 
posúdenia a tvorba kontraktu o fokuse koučovania 
medzi tímom, koučom a organizáciou, v ktorej tím 
pôsobí. Ak kouč interpretuje diagnostické dáta, vedie 
s členmi tímu a organizáciou dialóg, v ktorom sa 
spoločne vytvárajú hypotézy o tom, čo sa 
momentálne s tímom deje a čo na základe pozorovaní 
a zistení z predchádzajúcich rozhovorov tím potrebu-
je. Následne sa realizujú špeci�cky koučovacie sede-
nia.

Medzi kľúčové faktory patrí vytváranie podporného 
prostredia, ktoré je pre tímy dostatočne bezpečné na 
to, aby sa v ňom učili a experimentovali a podpora 
tímov v tom, aby dokázali využívať nové prístupy 
a pohľady na to, čo sa môže diať pod povrchom. Pre 
tento účel kouč využíva špeci�cké poznanie obsahu aj 
procesov v tímoch a ich prostredí, rôznorodé stratégie 
akcelerácie a realizácie zmien, odborné aj komu-
nikačné kompetencie a metodiky. Proces tímového 
koučovania neustále priebežne spoločne vyhodnocu-
jeme a záverečná evaluácia re�ektuje to, čo sa dialo 
a či boli ciele koučovania dosiahnuté. 

Tímové koučovanie je proces vzájomného
posilnenia,učenia sa a zmeny, na čo tímoví kouči

musia vytvoriť vhodné podmienky. 

Foto: ilustračné/Unsplash
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Kedy je koučovanie tímu dobrá voľba?
Jednoduchá odpoveď je – vždy keď chceme rozvíjať 
tím v akýchkoľvek z jeho parametrov. Ak sa stretávam 
ako tímový kouč s objednávateľom, zvyčajne, skôr 
než sa rozhodnem akceptovať výzvu a viesť ďalšie 
rozhovory, kladiem mu tieto otázky: 

V prípade, že tím referuje o situáciách, ktoré súvisia 
s nezvládnutým manažmentom, môže tímové koučo-
vanie slúžiť ako podpora pre lepšiu koordináciu 
plánovania, organizovania, súčinnosti a využitia zdro-
jov v tíme za účelom dosiahnutia výsledkov. 

Stáva sa, že tím nemá nastavené základné parametre 
výkonu a ciele. Nastavenie cieľov tímu a stanovenie 
smeru, ktorý vedie k úspešnému splneniu cieľov sa 
môže realizovať aj s podporou tímového kouča. 
Spoločné porozumenie medzi členmi tímu, ktoré sa 
rozvíja v dôsledku interakcií členov tímu vrátane 
vzájomného porozumenia o úlohách, povinnostiach, 
cieľoch, normách, misii tímu, oboznámenie sa so 
znalosťami, zručnosťami a schopnosťami všetkých 
členov tímu, to všetko môžu byť problémy a situácie, 
na ktoré môže byť zameraná pozornosť v procese 
spolupráce s koučom. 

Tímové koučovanie je prvou voľbou aj v prípadoch, ak 
chceme akcelerovať jednotlivé faktory relevantné pre 
výkonnosť tímu: kto je užitočný člen tímu, aká je 
najlepšia kon�gurácia vedomostí, zručností a posto-
jov jednotlivých členov tímu, akú úlohu zohráva 
diverzita v efektívnosti tímu. Tímoví kouči sú vhod-
nými partnermi aj v prípadoch, ak tím re�ektuje vplyv 
kontextu, v ktorom sa nachádza, na svoj výkon. Vtedy 
skúmame situačné charakteristiky alebo udalosti 
ovplyvňujúce prítomnosť či zmysel správania, ako aj 
spôsob a mieru, do akej rôzne faktory ovplyvňujú 
výsledky tímu. 

Kouč tak skúma, aké sú v tíme predpoklady o vzťa-
hoch medzi ľuďmi, ktoré sú zdieľané (napr. tímom či 
organizáciou) a prejavujú sa v hodnotách jednotliv-
cov, v presvedčeniach, normách či artefaktoch. 
Tímové koučovanie môže byť teda indikované 
v prípadoch, že v tímoch nejdú niektoré zo spome-
nutých vecí ľahko, trpí tým výkon alebo, v lepšom 
prípade, ak chce manažér, či organizácia tím rozvíjať 
a transformovať na kvalitatívne vyššiu úroveň.  

Odpovede mi pomáhajú lepšie porozumieť tomu, čo 
predchádzalo osloveniu tímového kouča. Zároveň sú 
akýmsi mapovaním toho, čo sa v systéme aktuálne 
deje. Organizácie rôznej veľkosti môžu pro�tovať 
z tímového koučovania najmä v prípadoch, ak chcú 
posilniť kooperáciu tímu. Kouč v tomto prípade 
pomáha tímu preskúmať motivačné hnacie sily 
tímovej práce – postoje, presvedčenia a pocity v tíme, 
ktoré riadia správanie sa. Tímové koučovanie môže 
byť voľbou, ak je v tíme prítomný kon�ikt. Kouč vtedy 
pomáha tímu odkrývať vnímané nezlučiteľnosti 
v záujmoch, presvedčeniach alebo názoroch jedného 
alebo viacerých členov tímu a hľadať riešenia, ktoré 
by potenciál kon�iktu využili.

Prečo chcete rozvíjať svoj tím práve teraz, v tomto 
období? Čo tomu rozhodnutiu predchádzalo?

Koho nápad to bol? Váš, vášho nadriadeného? Vedia 
o myšlienke zlepšenia tímu jeho členovia?

Už ste sa o zlepšenie práce tímu niekedy pokúšali? 
Ako? V čom ste boli úspešní?

Čo by malo ostať také, aké je? Čo by sa malo vo vašom 
tíme zlepšiť?

O čom sa vo vašom tíme nehovorí? Čo je tabu (napr. 
vzťahy, chyby, úspechy...)?

Ktoré témy nechcete otvoriť vy sám?

Ako budete vedieť, že sa vám vedenie vášho tímu darí, 
že tím napreduje?

Do akej miery máte záujem byť k svojmu tímu 
otvorený a zdieľať s ním očakávania, názory, posto-
je...? Do akej miery ste otvorený akceptovať názory, 
myšlienky, postoje iných členov vášho tímu?

Má organizácia vyjasnené základné poslanie tímu? 
Vie organizácia, čo od tímu očakáva?

Aká je motivácia jednotlivcov participovať v tíme? 
Ktoré faktory motivácie prevládajú?

Je práca v tíme významná pre členov tímu, je pre nich 
výzvou, môžu pri nej rásť?

Tradičnou voľbou býva tímové koučovanie 
v prípadoch, ak nefunguje komunikácia alebo sa má
zlepšiť medzi členmi tímu, medzi tímami navzájom,

resp. medzi tímom a inými časťami organizácie. 

V neposlednom rade môže byť do tímu prizvaný
kouč k tomu, aby pomohol objasniť to, čo vytvára

špeci�ckú tímovú kultúru a pomohol tak tímu jeho
kultúru transformovať v prospech lepšej

spolupráce a výkonu. 
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ROZPRACOVANÉ KOMPETENCIE
TÍMOVÉHO KOUČOVANIA PODĽA ICF.

Kompetencie tímového koučovania podľa ICF
Medzinárodná federácia koučovania nedávno vytvorila a uverejnila rozšírený kompetenčný model, 
špeci�cký pre tímové koučovanie, ktorý by mal profesionálny tímový kouč používať. Model sa opiera o osem 
základných kompetencií koučovania rozpracovaných pre oblasť tímového koučingu. Ide o náš pracovný preklad 
voľne dostupného materiálu, ktorý publikovalo globálne ICF minulý rok a môžete ho nájsť preklikom na 
webovú stránku SAKo 

Zhrnutie a záver
V predloženom texte som sa pokúsil pomenovať čitateľovi špeci�ká tímového koučovania tak, ako im rozu-
mieme s mojimi kolegami v Coachingplus na základe nášho vzdelania a skúseností. Myslíme si, že tímové 
koučovanie si vyžaduje špecializované vzdelanie, supervidovanú prax a ďalší kontinuálny profesionálny rozvoj. 

Použitá literatúra:
Clutterbuck, D (2007) Coaching the Team at Work. 
Nicholas Brearley. London 
Hawkins, P (2011) Leadership Team Coaching. Kogan 
Page. London 
Hawkins, P & Smith, N (2006) Coaching, Mentoring and 
Organisational Consultancy – Supervision and 
Development – Maidenhead. Open University Press
Leary-Joyce, J., Lines, H. (2018) Systemic Team 
Coaching. AoEC Press
Thornton, C (2010) Group and Team Coaching: The 
Essential Guide. Routledge. New York
ICF Team Coaching Competencies: Moving Beyond 
One-to-One Coaching. vv 13. November 2020

Kompetencia 1: Kouč postupuje v súlade 
s etickými princípmi
De�nícia: Kouč rozumie etickému kódexu a štandar-
dom koučovania.

Kompetencia 2: Stelesňuje koučovacie myslenie
De�nícia: Kouč si vytvára a udržiava otvorenú 
myseľ, ktorá sa rada dozvedá nové veci, je �exibilná 
a zameraná na klienta.

Kompetencia 3. Uzatvára a dodržiava dohody
De�nícia: Ku klientom a príslušným tretím stranám 
sa správa ako partner, má s nimi jasné dohody 
o podmienkach koučovacieho vzťahu, samotnom 
procese koučovania a tiež o plánoch a cieľoch. Uzat-
vára zmluvu o celkovom procese koučovania 
a o jednotlivých stretnutiach.

Kompetencia 4: Rozvíja dôveru a pocit bezpečia
De�nícia: Partnerským prístupom ku klientovi 
vytvára bezpečné prostredie, ktoré mu poskytne 
potrebnú podporu a umožní mu slobodne sa podeliť 
o svoje prežívanie. Vo vzťahu s klientom udržiava 
vzájomný rešpekt a dôveru.

Kompetencia 5: Je plne prítomný
De�nícia: Kouč je plne sústredený a je tu pre klienta, 
je otvorený, �exibilný, nohami stojí pevne na zemi 
a verí vo svoje schopnosti.

Kompetencia 6: Počúva aktívne
De�nícia: Zameriava sa na to, čo klient hovorí, ale 
tiež na to, čo explicitne nepovie, preto plne rozumie 
predmetu komunikácie s ohľadom na okolnosti, 
v ktorých sa nachádza daný klient, čím podporuje 
klienta vo vyjadrovaní jeho myšlienok a pocitov

Kompetencia 7: Prebúdza uvedomenie
De�nícia: Podporuje klientovo uvedomenie 
a učenie používaním nástrojov a techník ako silné 
otázky, ticho, metafory alebo analógie.

Kompetencia 8: Podporuje klientov osobnostný 
rast
De�nícia: Vďaka partnerskému prístupu pomáha 
klientovi premeniť jeho postrehy a to, čo sa naučil, 
na skutky. V procese koučovania podporuje klien-
tovu autonómiu.

Mgr. Vladimír Hambálek  je 
individuálny aj tímový kouč 
a certi�kovaný supervízor 
koučov. Má dlhodobé skúsenos-
ti s trénovaním manažérskych 
zručností. Koučovanie a superví-
ziu aplikuje v rôznych organi-
začných kontextoch. Je členom 
Slovenskej asociácie koučov, 
European Mentoring and 
Coaching Council (EMCC) 
a Slovenskej psychoterapeu-
tickej spoločnosti. 

https://www.coachingplus.org/ludia.html

Foto: Osobný archív autora

https://sako.sk/kompetencie-timoveho-koucovania-podla-icf/
https://sako.sk/kompetencie-timoveho-koucovania-podla-icf/
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Text: Svatava Havadejová, Lenka Šablatúrová

Z praxe

Možno vás prekvapuje, že sme zaradili do tohto 
čísla magazínu príspevok o deťoch. Avšak v súčas-
nosti vďaka technike, ale aj iným okolnostiam 
mnohí presúvame prácu do domáceho prostredia 
a stretávame sa s novým typom problémov. 
A o nich chceme hovoriť.

Po roku a pol života v pandémii Covid-19 máme za 
sebou dva veľké lockdowny. Na začiatku sme takmer 
zo dňa na deň museli zostať doma. Avšak prácu 
z domu sme v mnohých rodinách nepoznali a potre-
bovali sme sa prispôsobiť novým podmienkam – 
pracovať v prítomnosti detí.

V „normálnom“ (predcovidovom) období sme už mali 
zabehnutú rutinu – ranné rituály, odchody do 
škôlky/školy a práce, práca, krúžky/program pre deti, 
úlohy, večer sme sa všetci stretli aspoň na chvíľu a bol 
koniec dňa. A ďalší deň odznova. Cez víkend na nejaký 
výlet alebo návštevu. Nemali sme problém zabaviť 
deti, pretože boli pootvárané zoologické záhrady, 
zábavné parky, nákupné centrá, záujmové krúžky. Aj 
my, rodičia, sme mali možnosť si na chvíľu od detí 
oddýchnuť, či už s kamarátmi do podniku, na chate 
alebo si ísť zacvičiť. A odrazu, zo dňa na deň sa všetko 
zmenilo. Čiara. „Covidové“ obdobie. Všetci sme sa 

ocitli doma. Naraz. Nie na deň, alebo týždeň, ale 
takmer na tri mesiace! Nasledovalo malé uvoľnenie 
a potom znovu. Akú-takú istotu a kontrolu nad 
životom vystriedala absolútna neistota mimo našej 
kontroly. Nemohli sme s tým urobiť nič. Ja (Svatava) 
som mala to šťastie, že manžel mal stabilnú prácu 
a mohla som čerpať OČR. Pri dvoch malých deťoch 
(5 a 3 roky) som si nevedela predstaviť, ako by som 
mohla pracovať. Ale mnohé rodiny takto fungovali! 
Ako to mohli zvládať? Je vôbec možné podávať stabil-
né pracovné výkony a zároveň sa venovať deťom?

Aby sme to zistili, urobili sme malý prieskum. Rodičia 
pracujúci v prítomnosti detí uviedli, že potrebovali 
riešiť kŕmenie, varenie, upratovanie, pomoc s úloha-
mi, vysvetľovanie učiva, hranie sa, zabavenie, zabitie 
nudy... skrátka všetko okolo detí, čo je práca na 1–2 
úväzky (keď rátame aj učenie). Lenže – tam to 
nekončilo. Zoznam pokračoval – prišli výpadky inter-
netu, hovory, spĺňanie požiadaviek zamestnávateľa, 
komunikácia s klientmi, dokončovanie projektov... – 
to je ďalší plný úväzok. Takže v domácnosti odrazu 
zostali (poväčšine) dvaja dospelí ľudia s 2–3 plnými 
úväzkami. A ten pracovný bol v prostredí, na ktoré 
neboli zvyknutí – krik a hádky detí, vyrušovanie, 
odbiehanie, prerušovanie činností.

 Foto: ilustračné/Depositphotos
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Čo bolo pre nich najväčšou výzvou? 
„Udržať deti v zmysle určeného režimu dňa, keď nemali 
motiváciu ani režim, aký deti vyžadujú pre zdravé 
fungovanie.“ (mama, deti 7 a 2,5 roka)
„Najhoršie je nevenovať sa dieťaťu, keď som doma, 
musím pracovať a ono sa chce hrať.“ (mama, deti 3 a 7 
rokov)
„Nemyslieť na prácu, keď som sa staral o deti a nemyslieť 
na deti, keď som potreboval pracovať.“ (otec, deti 6 a 3 
roky)
„Nefungovalo nič, keď išlo o časový stres...“ (mama, deti 
5 a 3 roky)
V konečnom výsledku však takmer 85 % rodičov 
uviedlo, že skĺbiť prácu so starostlivosťou o deti sa im 
darilo zvládať dobre, až výborne. Pre zvyšných 12 % to 
bol skôr boj o prežitie. 

Čo im pomáhalo zvládnuť to? Opýtali sme sa aj na to. 
Najčastejšia odpoveď bola, že si zavedenie pravidel-
ného a prísneho režimu a stanovenie časového 
harmonogramu, kto sa kedy o čo stará, kedy sa pracu-
je a kedy sa venuje deťom. Ďalej nasledovala pomoc 
rodinného príslušníka (partner, partnerka, manžel, 
manželka, starý rodič), púšťanie televízie, dorábanie 
práce po večeroch a vo väčšine prípadov pomohla aj 
ústretovosť zamestnávateľa, keď „čas určoval syn, nie 
pracovný kalendár.“

Ja som počas tohto obdobia odišla z práce a začala si 
rozbiehať vlastné podnikanie. Mala som dve možnosti 
– buď budem proti situácii bojovať, stresovať sa, 
snažiť sa stíhať robotu a pritom sa nejako venovať 
deťom, alebo ich nechať sedieť pred televíziou, alebo, 
ako uviedol aj istý otec 10-mesačného dieťaťa: 

Vďaka tomu som si uvedomila, že „covidové“ obdobie 
mi síce zobralo istotu v stabilnej práci, ale zároveň mi 
otvorilo dvere, aby som začala robiť to, čo ma baví 
a napĺňa. Tiež som si uvedomila, že deti sú v tomto 
veku len raz a bola by škoda prepásť príležitosť na 
upevnenie vzťahov, keď nám covid dal túto možnosť. 

Niektorým rodičom home o�ce s deťmi veľa vzal a dal 
im len stres, zhon, nervozitu, pocit krivdy, že ich nikto 
neocenil a menej času na deti. Väčšina však uviedla, že 
aj keď to bolo náročné obdobie, naučili sa mnohé 
zručnosti a schopnosti, ako napríklad sústrediť sa na 
prácu aj pri dieťati, zadeliť si úlohy, dodržiavať režim, 
vytrénovali sa v sebaovládaní, trpezlivosti a vynalieza-

vosti, zvýšili efektivitu pri práci a naučili sa lepšie si 
organizovať čas. Viac spoznali svoje deti, strávili s nimi 
viac času a upevňovali vzájomné vzťahy. Viacerí boli 
vďační za školský systém a učiteľov, iným to zase 
ukázalo, že nie všetko v školstve je úplne v poriadku. 

A ako budú fungovať, keď príde ďalší, tretí lockdown?
„Asi dám výpoveď, ďalší home o�ce je pre mňa nepred-
staviteľný. Nezvládnem prácu, deti a domácnosť.“ 
(mama, deti 9, 7, 4 a 2 roky)
„Viac povinností pre deti... striktné stanovenie hraníc 
medzi pracovným časom a rodinou.“ (mama, deti 6 a 8 
rokov)
„Budem s väčšou rozvahou riešiť niektoré situácie.“ 
(otec, deti 6 a 3 roky)
Približne 16 % rodičov napísalo, že pri ďalšom lock-
downe si určite zoberú pandemickú OČR alebo dovo-
lenku, prípadne budú dúfať, že ďalší home o�ce v 
prítomnosti detí už nebudú musieť zažívať. 
Pokiaľ ide o prieskum, na záver už len spomeniem 
jeden poznatok mamy s dvomi deťmi vo veku 8 a 15 
rokov: „Zistila som, že aj keby nás zatvorili na rok, tak si 
s tým poradíme a nezožerieme sa.“

Pomocou prieskumu sme nahliadli do myslí rodičov, 
ktorí sa neplánovane ocitli doma s prácou a deťmi. 

Skúste sa na chvíľu stať svojim dieťaťom (uvedieme 
extrémnejší príklad). 

Máte 5 rokov, váš súrodenec 8. Boli ste zvyknutí na 
nejaký pravidelný režim. Do škôlky sa vám síce veľmi 
chodiť nechcelo, ale čo iné ste mali robiť, keď rodičia 
museli pracovať. Práca bola pre vás niečo abstraktné. 
Po škôlke ste sa vždy tešili na rodičov, ktorí boli síce po 
robote unavení, ale tešili sa na vás a venovali sa vám. 
A odrazu sa v jednom momente všetko zmenilo. Zo 
dňa na deň ste zostali s rodičmi a bratom doma. Vidíte 
rodičov, že sú síce s vami doma, ale mysľou sú úplne 
inde. Sedia za počítačom, rozprávajú do telefónu 
a keď za nimi prídete, že sa chcete s nimi hrať alebo sa 
niečo opýtať, počujete od nich: teraz nie, nemám čas, 
neskôr, počkaj, teraz ma nevyrušuj, buď ticho, choď sa 
hrať, zabav sa nejako, zapnem ti rozprávku, nekrič, 
nebehaj, nebuď taký hlasný... Idete teda za bratom, od 
neho však počujete podobné odpovede. Všetko je 
nervózne a uponáhľané. Je to iné, ako keď ste bývali 
chorý. Vtedy sa vám mama venovala. Aj brat sa s vami 
zahral. Teraz len počujete „robíš mi problémy“. Vôbec 
tomu nerozumiete.

Ako sa cítite? Čo by ste potrebovali od svojich 
rodičov? Viete, čo nemáte robiť, ale viete aj, čo robiť 
máte?

Pre mnohých rodičov to bolo veľmi stresujúce obdobie, 
plné nervozity a akéhosi rozdeľovania sa medzi robotu 

a prácu, pričom ani na jednom mieste neboli na sto 
percent. 

„nastavím si myseľ, prijmem situáciu takú, aká je,
sústredím sa na pozitíva a nastavím si režim.“ 

Ako to celé však mohli vnímať deti?
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„Deti problém nevidia, rodičia sú tí, ktorí vidia problém.
Deti vidia len zručnosť, ktorú sa ešte nenaučili.“

S odstupom času, keď sa pozriete na to, čo ste už 
zažili, čo myslíte, že lockdown vašim deťom vzal a čo 
im naopak dal?

Existujú nejaké vhodné riešenia?
Nájsť riešenie vhodné práve pre vás, vašu rodinu 
a ideálne pre vaše dieťa, nemusí byť úplne 
jednoduché. Na trhu totiž existuje veľké množstvo 
príručiek, metód a modelov, ktoré popisujú spôsoby 
práce s deťmi.

Radi by sme priblížili jednu z možností, a to model 
nazvaný Kids‘ Skills (zručnosti/schopnosti detí) od 
autora Dr. Bena Furmana. Ide o spôsob, ako pomôcť 
deťom prekonať ich problémy a to príjemným spô-
sobom prostredníctvom učenia sa nových zručností. 
Dr. Ben Furman hovorí: 

Čím je teda charakteristický? Je to na riešenie oriento-
vaný spôsob práce s deťmi, rodičmi a komunitou. Ide 
o krok za krokom naplánovanú procedúru, ktorá má 
deťom pomôcť osvojiť si zručnosti/schopnosti a tým 
prekonať rôzne emočné či výchovné problémy. Výz-
namná je pritom pomoc rodiny či iných blízkych. 
Pôvodne bol zamýšľaný ako nástroj pre odborných 
pracovníkov, avšak je taký bezpečný a jednoduchý, že 
ho môžu využívať priamo rodičia so svojimi deťmi. 

Model Kids‘ Skills zahŕňa 15 základných krokov: 
1. Preklopenie problému na zručnosti/schopnosti 
– ide  o zisťovanie, čo sa dieťa potrebuje naučiť alebo 
v čom sa potrebuje zlepšiť, aby dokázalo prekonať 
problém či nejakú prekážku. 
Príklad z prieskumu: „Som rodič na home o�ce 
a často sa mi stáva, že počas online meetingov moje 
dieťa kričí, doslova ziape po dome. Dôvody sú rôzne, raz 
sa hnevá, inokedy sa nudí, prípadne kričí, pretože je 
veselé a podobne. Počas online meetingu to však 
skutočne nemôžem riešiť.“
Problém môžeme teda identi�kovať ako problém 
dieťaťa s kričaním, takže preklopenie problému na 
zručnosť/schopnosť, ktorú sa dieťa môže naučiť, je hovo-
renie v pokoji. Dôležité je, aby táto zručnosť/schopnosť 
bola de�novaná ako niečo, čo môže dieťa ukázať 
a precvičovať. Z toho vyplýva, že nová zručnosť nesmie 
byť de�novaná ako niečo, čo dieťa má prestať robiť 
napríklad „nebudem kričať“, „nebudem nadávať 
bratovi“, „nebudem biť súrodenca“. Dieťa nemôže 
precvičovať niečo ako „nekričanie“, „nenadávanie“, 
„nebitie“, ale môže ukázať a precvičovať zručnosti/
schopnosti (môžete si pomôcť otázkou: Čo chcem, aby 
robilo namiesto toho, čo robí?) ako napríklad „pokojné 
rozprávanie“, „používanie slušných slov“, „zotrvanie 

v pohode vo vypätých situáciách“. 

2. Dohoda o zručnosti/schopnosti, ktorú sa dieťa 
bude učiť – dohoda s dieťaťom o tom, ktorú zručnosť 
sa začne učiť t. j. ide o vyjadrenie súhlasu dieťaťa 
s tým, akú zručnosť/schopnosť sa chce naučiť či 
nadobudnúť. Môžeme sa dieťaťa na to jednoducho 
spýtať. 
V knihe Kids´ Skills in Action. An Exciting New Way of 
Helping Children Overcome Emotional and Behavioural 
Problems based on Solution Focus Therapy sa uvádzajú 
konkrétne príklady a typy otázok, ktoré môže rodič či 
kouč položiť dieťaťu: „Je niečo, čo je pre teba náročné a 
chcel by si sa to naučiť? Je niečo, 
v čom chceš byť lepší?“ Prípadne, pokiaľ sa s ním 
chceme rozprávať o niečom, čo chceme my sami, aby 
sa zmenilo: „Prial/a  by som si, aby si sa naučil... Čo si 
o tom myslíš? Ako to vidíš ty?“ 
Motivácia k učeniu novej zručnosti býva silnejšia, ak 
myšlienka naučiť sa túto zručnosť prišla priamo od 
dieťaťa. Avšak, hlavne menšie deti, reagujú dobre aj 
na návrhy prichádzajúce od rodičov: „Bol/a by som 
rád/rada, keby si počas toho, ako pracujem doma na 
počítači, rozprával potichu. Čo by si k tomu potreboval/a 
vedieť alebo čo by si sa potreboval/a naučiť, aby si to 
dokázal/a zvládnuť?“ 
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3. Pomenovanie – dieťa dá zručnosti nejaké meno, 
pokojne netradičné či vtipné. Môžeme sa dieťaťa 
napríklad opýtať: „Ako by si chcel/a túto zručnosť 
nazvať? Aký názov by ti pomohol pripomínal to, čo 
chceš dosiahnuť?“ 

4. Skúmanie prínosov – preskúmanie a identi�ko-
vanie prínosov pre dieťa a jeho blízke okolie. Výz-
namný zdroj motivácie je to, keď dieťa vidí prínosy 
naučenia sa novej zručnosti.  Navrhujem otázky typu: 
„Čo z toho budeš mať? Prečo je dobré vedieť takúto vec? 
V čom to bude dobré pre ostatných, ak ty budeš mať túto 
novú zručnosť?“

5. Výber pomocníka, čarovnej postavy – čarovná 
postava môže byť čokoľvek, napríklad zviera, 
skutočný človek, superhrdina z rozprávok. Tento 
čarovný pomocník symbolizuje pre dieťa danú 
zručnosť. Postava pomocníka symbolizuje vnútornú 
silu dieťaťa a počas rozhovoru môže byť využitá 
mnohými kreatívnymi spôsobmi, napr. keď dieťa 
odpovie na nejakú našu otázku slovom neviem, 
môžeme sa spýtať „Čo by povedal tvoj čarovný 
pomocník?“, prípadne „A ako by to urobil tvoj super 
pomocník?“

6. Hľadanie podpory – dieťa si samo navrhne svojich 
podporovateľov v okolí, napríklad rodičov, kamarátov, 
súrodencov, učiteľov. Na hľadanie podpory sa 
môžeme opýtať: „Ako sa dozvedia tí ľudia, že sú pre 
teba podporovatelia? Ako konkrétne majú dávať 
najavo, že ťa podporujú?“ 

7. Budovanie sebadôvery – zisťovanie, prečo môže 
dieťa veriť tomu, že sa novú zručnosť dokáže naučiť.
Overený spôsob posilnenia sebadôvery dieťaťa je 
pomocou otázok na podporovateľov, keď tieto blízke 
osoby hovoria dieťaťu dôvody prečo, mu veria.

8. Plánovanie oslavy – naplánovanie si, ako dieťa 
oslávi, keď sa naučí novú zručnosť. Keď dieťa prejaví 
o myšlienku oslavy záujem, je vhodné pýtať sa detail-
né otázky na priebeh oslavy: „Kde by si chcel, aby sa 
konala? Kto by mal byť pozvaný? Čo zábavné by si tam 
chcel zažiť?“ 

9. Detailný popis zručnosti – dieťa názorne predve-
die (prípadne popíše), ako bude nová zručnosť vyze-
rať. Aby sme si boli istí, že si s dieťaťom rozumieme, 
môžeme si to overiť: „Môžeš mi ukázať ako budeš 
s novou zručnosťou reagovať na to, keď ťa brat bude 
hnevať? Rada by som videla, ako dokážeš rozprávať 
potichu."

10. Zverejnenie – vhodné informovanie okolia o tom, 
že sa dieťa učí novú zručnosť. Existujú situácie, kedy si 
dieťa nepraje zverejniť, že pracuje na nejakej zručnos-
ti, prípadne si praje informovať iba vybraných ľudí. 

11. Trénovanie – dohoda s dieťaťom, ako a kedy 
bude novú zručnosť trénovať. Zo začiatku sa niekedy 
ukáže komplikované precvičovať napríklad sociálne 
zručnosti. Avšak, deti sú vynaliezavé a s vhodnou 
pomocou dokážu vymyslieť spôsoby trénovania. 

12. Pripomínanie – ak by sa stalo, že dieťa zabudne 
na novú zručnosť, navrhne si spôsob, ako chce, aby 
mu to bolo pripomenuté. Namiesto otázky „Čo budeš 
robiť, ak znova budeš kričať/biť brata atď.?“ sa spýtame 
„Ako by si si prial pripomínať novú zručnosť, ak na ňu 
náhodou zabudneš?“ Pomôcť si môžeme aj čarovným 
pomocníkom: „Ako by ti mohol tvoj čarovný pomocník 
pripomínať trénovanie?“

13. Oslava a poďakovanie – keď sa dieťa naučí novú 
zručnosť, je čas pripraviť naplánovanú oslavu a poďa-
kovať všetkým podporovateľom. Poďakovanie je 
dôležitou súčasťou procesu: „Kto ti pomohol naučiť sa 
novú zručnosť? Ako ti pomohol? Ako by si sa mu chcel 
poďakovať?“ 

14. Učenie ďalších detí – dieťa môže naučiť novú 
zručnosť niekoho iného. Dieťa môže byť pyšné na to, 
že niekoho niečo učí a tiež sa tým upevňuje získaná 
zručnosť.

15. Ďalšia zručnosť – po zvládnutí jednej zručnosti sa 
zvyčajne objaví ďalšia, ktorú chce dieťa zvládnuť. 
Pozitívna skúsenosť z naučenia sa zručnosti dodáva 
dieťaťu motiváciu naučiť sa ďalšiu. 

Prirodzený a rešpektuplný rozhovor s dieťaťom môže 
viesť k zámene poradia jednotlivých krokov, prípadne 
jednotlivé kroky môžu byť súčasťou viacerých na seba 
nadväzujúcich rozhovorov. 

Pri ťažkostiach s deťmi môže byť obvyklým krokom 
rodičov sťažnosť na to, čo nefunguje, čo dieťa robí zle, 
a teda, čo treba napraviť. Čím viac sa problém 
rozoberá, tým viac sa objavuje obviňovanie, zlosť či 
pocit bezmocnosti, a to tak na strane dieťaťa ako aj na 
strane rodiča. 

Kids‘ Skills prístup zameraný na riešenie sa od tohto 
dramaticky odlišuje a celková atmosféra pri rozhovore 
je charakteristická spoluprácou a vzájomnou úctou. 
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V podstate, pre dieťa je prirodzené učiť sa a pre
rodiča je prirodzené dieťa v učení podporovať. 

V takomto rozhovore sa nerozoberá, čo kto robí zle 
a prečo, ale rozhovor v duchu Kids‘ Skills je charakteri-
zovaný ako vzájomná spolupráca pri učení sa novej 
zručnosti/schopnosti, čím sa otvárajú nové možnosti 
a všetci zúčastnení sa môžu uvoľniť a cítiť sa v bezpečí. 

Ako začať s budovaním nových zručností v spolupráci 
s deťmi? 
Príklad z praxe (klient dieťa 9  rokov, kouč Lenka 
Šablatúrová): 
Stretnutie iniciovala matka 9-ročného chlapca, ktorá sa 
sťažovala, že stále bije svojho o tri roky mladšieho brata. 
„Nedokážem pri nich vôbec pracovať. Teraz mám home 
o�ce a aj keď by som mohla využiť čas na prácu, 
napríklad vtedy, keď sú chlapci po obede a oddychujú pri 
pozeraní rozprávky, tak zapnem počítač a o chvíľu poču-
jem krik a bitku. Dohovárala som staršiemu synovi mno-
hokrát, už si neviem rady“. Chlapec sedel vedľa svojej 
mamy a sústredene počúval. V podstate pritakával. Keď 
som sa ho potom opýtala, tak povedal, že on nevie, 
prečo brata bije. Rozumie, že ho nemá biť, ale skutočne 
nevie, čo s tým. 
Na opísanie celého rozhovoru s chlapcom a jeho 
mamou tu nie je kapacitný priestor tak rovno prejdeme 
k tomu, ako sa podaril prvý krok z Kids‘ Skills „preklope-
nie problému na zručnosť/schopnosť“. V debate zaznelo 
mnoho odpovedí na moje otázky, ktoré smerovali 
k zručnosti, ktorú by sa chlapec mohol naučiť. Väčšinu 
z nich povedala jeho mama. S chlapcom som sa vopred 
dohodla, že môže mať iný názor ako jeho mama 

a nemusí so všetkým súhlasiť a je to tak v poriadku. 
V jednom momente sa však jeho tvár zmenila, akoby ho 
niečo zaujalo. Nastala u neho zmena energie a vyzeral, 
že premýšľa. Keď som sa ho na to spýtala, povedal: „Áno, 
on ma provokuje a provokuje, ja sa držím, ale potom ma 
to premôže a zbijem ho“. Ako kouč som sa ho spýtala: 
„A ako by si chcel ty, aby to bolo?“ Chlapec povedal: „Ja 
ho nechcem zbiť“. Pýtam sa ďalej: „A akú zručnosť/
schopnosť by si potreboval mať, aby si v tom momente, 
keď to na teba ide, dokázal reagovať inak ako bitkou 
brata?“ Chlapec sa na chvíľu zamyslel a povedal: „Zam-
razujúcu... aby som zamrazil ten moment a dokázal sa v 
ňom upokojiť“. Slovo „provokuje“ v ňom vyvolalo 
odozvu, ktorú dokázal zverbalizovať a odpoveďami na 
otázky krásne otvoril to, kde on vníma problém.
Čo je tu dôležité a zaujímavé? Rada by som posvietila na 
fakt, že samo dieťa si identi�kovalo problém. Mylne by 
sme sa mohli domnievať, že problém bol jasný od začiat-
ku. Ten zlomový bod, tá mikrochvíľa, keď si dieťa identi-
�kovalo zručnosť, ktorú sa chce naučiť ako „zmrazujú-
cu“, bol kľúčový. Vôbec nezáleží na tom, že názov
zručnossti je zvláštny, dôležité je preskúmať následnými 
otázkami, či dieťa jasne vie, čo a ako sa chce učiť. 

Zvládnem ako rodič viesť rozhovor podľa modelu 
Kids‘ Skills? Vcítenie sa do dieťa, vnímanie jeho 
potrieb a pochopenie sú výhody, ktorými rodič zvy-
čajne prirodzene disponuje. Profesionálny kouč má 
skúsenosti, nadhľad a otázkami zacieľuje na východ 
z kruhu, v ktorom sa rodina môže točiť dokola už 
dlhšiu dobu. Či už využijete k rozhovoru profesionál-
neho kouča, prípadne ako rodič uvažujete o odbor-
nom výcviku alebo iba tak sami s intuíciou a pomocou 
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podporných materiálov sa rozhodnete aplikovať iný 
prístup k problémom detí, vedzte, že zmena sa udeje 
vždy na oboch stranách. Pretože, keď zmeníme svoj 
pohľad na veci, zmenia sa aj veci, na ktoré sa 
pozeráme.  

Tak čo, milí rodičia, ako vnímate preklopenie prob-
lému na zručnosti? Ako veľmi je dôležité slobodné 
rozhodnutie dieťaťa, čo chce zvládnuť? 
Skúsme sa sami v sebe zamyslieť, či sa nám lepšie 
pracuje so zručnosťou, ktorú sme si sami vybrali alebo 
sa nám lepšie pracuje s problémom, na ktorý nás 
niekto upozorňuje? 

Zdroje:
Furman, B. (2014) Kids´ Skills in Action. An Exciting New 
Way of Helping Children Overcome Emotional and 
Behavioural Problems based on Solution Focus Therapy, 
preklad Helena Hošková a Barbora Neuwirthová
Furman, B. (2004) Kids‘ skills: Playful and practical 
solution-�nding with children. Bendigo: St. Luke’s
Innovative Resources
Dalet institut, www.dalet.cz, kidsskils.cz 

Mgr. Svatava Havadejová
je mama 2 malých detí a kouč. Na svojej 
ceste rodičovstva veľakrát zlyhala a zároveň 
sa aj veľa o sebe dozvedela a začala konať 
inak. Spája teóriu vo výchove s praxou 
a pomáha rodičom dozvedieť sa o sebe viac, 
aby mohli byť sprievodcami svojich detí na 
ich vlastnej ceste životom. Zároveň 
spolupracuje s OZ Educoach, ktoré sa venuje 
zavádzaniu koučovacej kultúry na stredné 
školy na Slovensku.

https://sako.sk/profesional/mgr-svatava-ha-
vadejova-bctc/

Lenka Šablatúrová, PhD.
je vzdelávací stratég a profesionálny kouč, 
ktorý s vášňou vytvára vzdelávacie produkty 
priamo na mieru. Jej cesta vedie cez 
sebaskúsenosť a prax 15+ rokov (podnikanie 
a vedenie �rmy, kreatívne vzdelávacie 
projekty pre �rmy, jednotlivcov a deti, 
spolupráca s OZ). Proces identi�kovania 
skutočných potrieb klientov ju priviedol 
k hlbšiemu zamysleniu sa nad dôležitosťou 
úrovne sebapoznania klienta, profesionálne 
pracuje so schopnosťou učiť sa učiť, vnútor-
nou motiváciou a zároveň poukazuje na 
absolútny význam rešpektuplného spolu-
tvorenia vzdelávacieho procesu, kde sa 
študent/klient stáva partnerom a �rma/rodi-
na učiacou sa organizáciou. 

https://sako.sk/profesional/lenka-sablaturo-
va-phd/

Foto:  archív SH

Foto:  archív LŠ

https://sako.sk/profesional/lenka-sablaturova-phd/
https://sako.sk/profesional/mgr-svatava-havadejova-bctc/
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