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Pred rokom som si ešte nevedela celkom predstaviť, ako by som mohla využiť svoje skúsenosti 
s deťmi a koučingové výcviky. Chcela som pomáhať, ale komu? A ako? Vnútorný hlas ma hnal 
vpred, a tak som intenzívne pracovala na sebe, aby som bola rodičom, ktorý pomáha deťom na 
ceste životom. Pomocou mojej biznis koučky som našla spôsob, ako a komu pomáhať. A vďaka 
tomu som dnes úplne inde. Veľmi som sa tešila na tento rok - na to, aké ovocie pozbieram na 
jeho konci zo semienok nápadov. To, že to bude rok zmien a výziev, som tušila. Ale nečakala 
som, že hneď na začiatku roka príde jedna z najväčších – nelichotivá diagnóza bedrového kĺbu 
môjho 6-ročného syna, ktorá ho z jedného dňa na druhý postavila na barly. Úvodný šok mi 
pomohla prekonať viera, že všetko má svoj zmysel, aj keď nemusíme všetkému hneď rozumieť. 
Diagnóza bola stanovená, zbytočne budem míňať energiu na boj proti nej. Namiesto toho sme 
začali spolu hľadať výhody, ktoré mu to prinesie – jednou z najväčších je, že môže jazdiť na 
bicykli. Ešte sme sa poriadne nespamätali a o 4 dni na to mu vyšiel pozitívny test na koro-
navírus. Zostali sme všetci doma bez možnosti absolvovať ďalšie vyšetrenia a rehabilitácie kĺbu. 
„Všetko má svoj zmysel!“ presviedčala som sa vnútorne. Synovi som povedala, že to, že je 
„pozitívny“, znamená len toľko, že zostávame všetci spolu doma. Očakávala som, že to bude 
veľmi ťažko niesť a zintenzívnia sa jeho záchvaty hnevu, ktoré z času na čas máva. Nestalo sa 
–  aj on to zobral ako výzvu. A tak hľadáme spolu možnosti, ako sa to dá zvládnuť. 

Je to výsledok toho, že viem, čo chcem dosiahnuť a kam kráčam? Že viem, kým sa musím stať, 
aby som sa dostala do cieľa? A že som vďačná za všetky prekážky, ktoré mi pomôžu sa tam 
dostať? Som presvedčená, že áno.

Teším sa na to, čo všetko sa vďaka týmto lekciám naučím a zažijem. A teším sa na to, že viem 
sprevádzať svoje deti cez tieto prekážky. Poznanie, že deti sú majstrami imitácií ma ženie vpred 
v ešte hlbšom vzdelávaní a spoznávaní sa a zvládaní náročných situácií, aby videli a naučili sa 
odo mňa, čo všetko dokážeme, keď sa rozhodneme.

Milí čitatelia, to, že som schopná pozerať sa na prekážky s nadhľadom a namiesto boja proti nim 
a strachu z nezvládnutia hľadám možnosti, ako sa to dá a čo mi v tom pomôže – to všetko 
dokážem vďaka tomu, že sa venujem vzdelávaniu v oblasti osobnostného rastu. Vždy, keď som 
sa vo svojich myšlienkach zamotala, oslovila som kouča, ktorý mi pomohol kráčať ďalej. 

Prajem vám, aby ste na stránkach prvého čísla magazínu RASTIEME SPOLU v roku 2022, 
venovanému vzdelávaniu s využitím koučovacieho prístupu, našli aspoň približne to, čo 
hľadáte. To, čo vám môže pomôcť lepšie spoznať samých seba, aby ste objavili vlastnú 
vnútornú silu a motiváciu ísť za svojimi cieľmi podľa vlastných predstáv. A možno práve vaša 
cesta osobnostného rastu inšpiruje ľudí okolo vás tak, ako som možno inšpirovala ja vás mojím 
príbehom.

Svatava Havadejová
členka SAKo, redaktorka magazínu Rastieme spolu

RASTIEME SPOLU…
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Zlatica Mária Stubbs: Koučing je proces, 
ktorý funguje.

Každý, aj 2-minútový rozhovor môže byť vedený
koučovacím spôsobom

Tí, ktorí objavili čaro koučingu, nedajú naň dopustiť. Pre väčšinu je však stále veľkou neznámou. Čo 
vlastne je a čo nie je koučing? Ako ho môžeme využiť? „Koučovanie na pracovisku je o zmene zodpo-
vednosti ľudí a novej atmosfére vo �rme. Koučing je o zodpovednosti, samostatnosti a angažovanosti, 
to sú také tri moje heslá, v ktoré verím,“ hovorí spoluzakladateľka Slovenskej asociácie koučov a sloven-
skej pobočky ICF na Slovensku Zlatica Mária Stubbs.

Text a foto: Zlatica Kramárová

Je koučing vzdelávaním?
Je skôr rozvojom ako vzdelávaním. Ak rozvoj patrí do 
vzdelávania, tak áno. Vzdelávanie je jeden z procesov 
rozvoja, tak isto ako koučing.

Ako sa líšia?
Vo vzdelávaní väčšinou odovzdávame znalosti, 
zručnosti, kompetencie, čo v čistom koučingu 
nerobíme. Ja som napríklad nielen kouč, ale aj školiteľ, 
tréner, avšak je to oddelené. Lebo koučovacím 
spôsobom učím manažérov ako koučovať svojich 
ľudí. No niektoré veci sú pre ľudí nové, tak ich 
nenechám informácie hľadať a hádať, ale v rámci 
vzdelávania im niektoré veci odovzdám, pričom im 
pomáham čo najviac sa učiť sebare�exiou a praktizo-
vaním. Ako sa hovorí, „learning is doing and doing is 
learning“. Jedno bez druhého neexistuje. Keď sa niečo 
učíš, tak sa to učíš tak, že to používaš, zážitkové učenie 
je najúčinnejšie. Vzdelávanie je odovzdávanie znalostí 
a koučing je hľadaním toho, čo už ľudia majú, koučing 
im to pomáha „vydolovať“. Pamätám si, že asi pred 
desiatimi rokmi som bola na odbornom tréningu 
a počas neho som si všimla, ako lektor robí ten tréning 
koučovacím spôsobom. Lebo akúkoľvek tému prinie-
sol, najskôr zisťoval, čo už z toho vieme a už potom 
dopĺňal len to nové. Koučing nie je všemocný, keď je 
niečo nové, tak to musím ľuďom priniesť. 

Pre ktorú riadiacu úroveň má koučing najväčší 
zmysel?
Pre všetky, od najvyšších až po najnižšie. Koučing je 
prínosné používať pre každého, kto má zodpoved-
nosť za nejaký tím ľudí. Má to zmysel aj pre ten 
najnižší level pracovníkov, lebo koučing je aj o komu-
nikácii medzi ľuďmi, ale minimálne do najnižšej 
manažérskej úrovne, a to v každej oblasti. Zo začiatku 
ma prekvapil záujem zo strany IT �riem, kde je úplne 
iná komunikácia, ale zistila som, že je to výborná pôda 

pre koučing. Scrum mastri sú tiež vhodní pre koučing, 
mali sme ich niekoľko na kurzoch a úžasne to funguje.

Koučovací štýl riadenia je predovšetkým o novom 
spôsobe mindset-u, ako dlho trvá táto zmena?
Zavádzanie koučingu nefunguje tak, že ľudia idú na 
kurz, skončia ho a potom skúšajú koučing využiť 
v praxi. Oni ho potrebujú používať hneď, akútna 
aplikácia je veľmi dôležitá, rovnako ako vzájomné 
zdieľanie skúseností medzi sebou, absolvovať mento-
ring... My napríklad robíme 6-mesačné kurzy s rozsa-
hom 90 hodín s tým, že medzi každým dvojdňovým 
modulom je intenzívna komunikácia, akčné učenie, 
peer koučing, mentoring a po troch mesiacoch 
a troch moduloch sa venujeme koučovacej kultúre, 
zameriavame sa na aplikáciu koučingu na pracovisku. 
Čas medzi jednotlivými modulmi je akoby pilotný 
plán, ako budú koučing používať v praxi. Po posled-
nom module máme ešte 2–3 mesiace do skúšok 
a stále pracujeme na aplikácii v praxi. Popri tom sa, 
samozrejme, účastníci učia aj zručnostiam ku 
skúškam a získaniu kvali�kácie kouča a následnej 
certi�kácie tejto novej zručnosti. Ale aj potom pod-
porujeme absolventov, stále máme skupinové men-
toringy, akčné učenie, koučingy, peer-koučingy, aby 
sme ich udržali v tom, čo sa naučili, vybudovali návyk 
a nevrátili sa do starých koľají.

Takže kedy by mohla byť vo �rme viditeľná táto 
zmena, po pol roku?
Vo �rme ešte nie. Po pol roku vidieť zmenu v človeku, 
ale vo �rme to trvá 2–4 roky, to je pomalá zmena. 
Závisí aj od toho, koľko ľudí z �rmy ide na kurz, či 
jeden-dvaja manažéri, alebo skupina. Rovnako je 
smerodajné, na čo majú títo ľudia vo �rme vplyv. Keď 
je to riaditeľ �rmy, má vplyv na celú �rmu. Keď absol-
vuje kurz a je koučingom nadšený, pošle naň celý 
manažérsky tím, ale aj tam trvá viditeľná zmena dva 
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až štyri roky, lebo je to proces. 

Čo ak je niektorá úroveň z kurzov vynechaná, 
respektíve koučovať sa snažia len niektorí 
manažéri?
Potom tí koučujúci manažéri majú svoj „modrý oceán“ 
v rámci �rmy. Oni môžu ovplyvniť len to, na čo majú 
vplyv. Máme niekoľko takých �riem, kde to začalo 
niekde bokom a potom sa tento spôsob riadenia 
rozšíril do celej �rmy, lebo vedenie videlo vynikajúce 
výsledky, ktoré sa časom dostavili.

Aké?
Napríklad aj �nančné, a to veľké. Projektový manažér 
pracoval koučovacím spôsobom a nastala úplná 
zmena štýlu práce, ktorá mala za následok výraznú 
zmenu �nančných výsledkov. Sú �rmy, ktoré sú nala-
dené na tento nový štýl komunikácie, poznáme 
termín „šťastná �rma“, kde boli ľudia osvietení tým, že 
chcú pracovať inak. Na kurz potom poslali aj iných 
manažérov a okrem ekonomických výsledkov sa táto 
zmena ukázala v atmosfére na pracovisku nezávisle 
na branži. 

To ale nejaký čas trvá, lebo dôvera sa buduje dlho, až 
potom ľudia reagujú.

Ako sa dá dosiahnuť, aby sa koučovací prístup stal 
trvalou zmenou a manažér nevkĺzol späť do zabe-
haných koľají?
Koučovací prístup by mal byť zmenou v komunikácii. 
Nie je to tom, že manažér koučuje, a teda robí koučo-
vacie rozhovory. Ja verím v mikrokoučing. Keď som vo 
svojej bývalej práci, ako riaditeľka �rmy, používala 
koučing, tak som sa bežne pýtala každý týždeň 
manažérov na to, kde sme, čo robíme a bol to čistý 
manažérsky GROW model, ale nepovedala som im, že 
„teraz koučujeme“. Bol to normálny rozhovor medzi 
mnou a manažérmi. O to sa snažím aj pri účastníkoch 
kurzu, aby pochopili, že každý rozhovor môže byť 
vedený koučovacím spôsobom, aj 2-minútový, je to 
súčasťou nového nastavenia mysle, ako pracuješ, ako 
komunikuješ s ľuďmi, ako kladieš otázky, ako počúvaš 
ľudí, čo sú štandardné kompetencie kouča. To nevy-
lučuje, že manažér môže mať aj koučovacie rozhovory 
na témy, ktoré sú súčasťou jeho práce. Mám jedného 
úžasného absolventa, ktorý hovorí, že koučingom 
získal veľmi veľa času, že ho používa aj pri telefónoch 
(„opýtam sa čo chce, ako by to on robil a koniec“) 
a jemu to prinieslo čas. Ľudia sa boja, že koučing im 
zaberie čas, keď budú musieť s každým sedieť pri 
koučovacích rozhovoroch, ale opak je pravdou. Dobré 

je mať aj naplánované koučovacie rozhovory, ale nie 
je to len o nich. Je to o zmene zodpovednosti ľudí, 
ktorí robia viac a manažér má viac času. Ľudia osob-
nostne rastú a úplne sa zmení atmosféra vo �rme. 

Kedy je najreálnejšie, že koučing vo �rme pretrvá 
aj po kurze?
Ideálne je, keď sa ho snažia presadzovať viacerí 
z �rmy, alebo napríklad, ak sú absolventi aj v kontakte 
s organizátorom kurzu a ten sa ich snaží podporovať, 
aby sa mali na koho obrátiť. Nielen na lektorov, ale aj 
na seba v kurze navzájom, ako napríklad na našich 
kurzoch, kde sa za ten čas vytvorí úžasná väzba, vzni-
kajú vzťahy, ktoré pokračujú aj po kurze a my ich 
formálne podporujeme. A nielen vo vzájomnom 
kontakte, ale aj s účastníkmi iných kurzov, mnohí sa 
stanú súčasťou regionálnej komunity koučov. Tam, 
kde sú koučmi viacerí z �rmy, veľmi silno funguje 
vlastná komunita v rámci �rmy, vždy sa niekto nájde, 
kto to organizuje. A tam má zmena silný potenciál byť 
trvalá. 

Aké bývajú dôvody, prečo ho manažéri po kurze 
prestanú používať?
Napríklad v neistote, že sa ešte dosť nenaučili a zrazu 
sú sami, potom, keď stratia motiváciu, ktorú dostávali 
od spoluúčastníkov kurzu, keď �rma, do ktorej sa 
vracajú nič nevie o koučingu, alebo je tam taká 
kultúra, že �rma takto fungovať nechce. A dôležitý je 
časový manažment – vrátia sa do praxe a potrebujú 

Koučing je o zodpovednosti, samostatnosti
a angažovanosti, to sú také tri moje heslá, v ktoré 
verím. Dôsledkom je, že ľudia, ktorí sú koučovaní, 

úplne zmenia postoj.
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rýchlo fungovať v každodennom živote. Posledný 
dôvod je o dileme – neistota, kedy má byť kouč a kedy 
manažér, čiže kedy direktívny prístup a kedy koučing, 
a tak funguje tak, ako predtým. 

Prejdime k vašej osobe. Ako ste sa dostali ku 
koučingu?
Bolo to asi pred 18 rokmi, bola som vtedy konzultant-
ka a zaujímala som sa o nové nástroje komunikácie 
s cieľom vylepšiť komunikáciu medzi ľuďmi. Nemala 
som zámer stať sa koučom, bol to len taký sebarozvoj 
a dopadlo to tak, že som vlastne začala novú kariéru – 
najskôr vo Veľkej Británii, kde dlhodobo žijem 
a potom aj na Slovensku, kde som dostávala rôzne 
pracovné ponuky. Dnes sa teším a mám úplne krásne 
pocity radosti, keď vidím, ako funguje komunita 
koučov, ktorú sme pred 15 rokmi s Klárou Giertlovou 
a vtedajšou skupinou koučov zakladali. Spomínam si, 
ako sme chceli založiť stavovskú organizáciu. Vzniklo 
SAKo a následne slovenská pobočka ICF. Začali sme 
len štyria, náš cieľ bol 10 členov a zohnať 10 koučov 
bolo umenie, hľadali sme ich po jednom. Dnes je 
počet členov trojciferný, stavovské organizácie plnia 
svoju úlohu podporujúcej komunity a je to krásny 
pocit, že som bola súčasťou tvorenia tejto úžasnej 
komunity. 

Čím si vás koučing na začiatku získal?
Ja ako konzultant som mala všetko vedieť, radiť 
druhým a zrazu som nemusela, pritom som vedela 
klientom pomôcť celkom iným spôsobom. Hoci ľudia 
zvonku ešte stále koučing často vnímajú ako pora-
denstvo, že im poviem, čo a ako majú robiť. Aj teraz, 
keď idem niekoho koučovať si väčšinou myslí, že mu 
idem radiť a musím mu to na začiatku vysvetliť. To 
najkrajšie pre mňa bolo jednoducho to, že nemusím 
všetko vedieť, lebo oni – klienti – to vedia. Pritom sa aj 
ja učím, aj oni sa učia, takže je to zrazu taká sloboda 
a pritom stále prispievam k rozvoju, k riešeniu tém, 
ktoré ľudia riešia.

A čo vás dnes na ňom najviac baví?
Ja koučujem tak trochu s humorom, odľahčením, nie 
príliš vážne. Vždy sa usmievam tomu, ako si ľudia 
nachádzajú riešenia. Nemusím „nič“, hoci sú tam, 
samozrejme, všetky kompetencie kouča, ktoré musím 
ovládať. To, čo ma na tom baví je, že ľudia si sami 
nachádzajú riešenia a vôbec to nemusí byť vždy WOW 
moment, životný medzník. Ja procesu koučingu verím 
natoľko, že viem, že klienti si vždy nájdu to, čo potre-
bujú a ja to nemusím ani vedieť. Je to proces, ktorý 
funguje. 

Zlatica Mária Stubbs, MA, PCC, MKcS
je zakladajúcou členkou SAKo a ICF. V oblasti koučova-
nia sa zameriava na individuálne a tímové koučovanie 
podnikateľov, stredných a vysokých manažérov 
v Anglicku a na Slovensku. Organizuje workshop 
koučovacích zručností pre manažérov a od roku 2017 
je odborným garantom kurzu “Koučovanie na pracovi-
sku”.
https://sako.sk/profesional/zlatica-stubbs/
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Stratégia vo �remnom vzdelávaní
 „Vzdelávanie sa nedeje, keď niekto chce vzdelávať, ale

vtedy, keď sa niekto chce učiť“
Text: Lenka Šablatúrová

autori: Lenka Šablatúrová a prof. Jozef Hvorecký 

Pozn. Zamestnanec je v texte označovaný pojmami ako študent, 
klient či vzdelávaný.  

Vzdelávanie zamestnancov na poli mäkkých zručností môže  �rmám  pomôcť získať konkurenčnú výhodu, 
schopnosť reagovať pružnejšie, dokázať sa prispôsobiť zmenám v okolí, optimalizovať čas a podobne. 
Hoci sa kvalita vzdelávacej kultúry vo �rmách líši, mnohé �rmy deklarujú ako významnú oblasť 
vzdelávania zamestnancov práve podporu ich osobného rozvoja, starostlivosť o ich vnútorný potenciál, 
schopnosť rozumieť procesom okolo seba a v sebe, čo môže prinášať �rme bene�ty na konkurenčnom 
trhu. 

Firemné vzdelávanie má svoj zámer, ktorým napĺňa �remné ciele. Položme si však otázku. Stretáva sa zámer 
vzdelávania s vnútornou potrebou vzdelávaného? To nás posúva k ďalším otázkam. Ako vôbec identi-
�kovať vnútornú vzdelávaciu potrebu zamestnanca a čo z toho v konečnom dôsledku budeme mať?  

Významnú úlohu pritom hrá smer vzdelávania. Odlišujeme vzdelávanie „zvonka dovnútra“ a „zvnútra von“. Pri 
vzdelávaní zamestnancov v smere „zvonka dovnútra“ prichádza k výberu školenia zodpovednou osobou 
v súlade s cieľmi �rmy, pričom môže byť veľmi vhodne zvolené a zamestnancami akceptované. 

Pri vzdelávaní zamestnancov v smere „zvnútra von“ prichádza k hlbokej vnútornej práci samotného zamest-
nanca, ktorá súvisí s identi�kovaním vlastných vnútorných potrieb a ich napojením na súčasnú prácu, budúcimi 
výzvami, cieľmi �rmy a životnými princípmi. Tu je nutné podotknúť, že cieľom smeru vzdelávania „zvnútra von“ 
nie je to, aby si zamestnanec vybral typ školenia sám, v tom zmysle, že mu je prenechaná táto kompetencia. 
O to tu nejde. Ide o samotnú kultúru vzdelávania vo �rme postavenú tak, že vzdelávanie zamestnancov začína 
sebapoznávaním a ladením svojich životných princípov s tými pracovnými. Takéto odkrytie pomáha �rme 
vnímať, akí ľudia ju tvoria, aké majú potreby a celkovo �rma dostáva obraz o tom, kým vlastne je a na akom 
stupni vývoja sa ako celok nachádza. 

Ako takéto vzdelávanie nastaviť? Jednou 
z možností je nastaviť si vzdelávaciu stratégiu 
– a súbor krokov, ktoré dávajú �rme konkrétny 
postup prípravy, realizácie a kontroly škole-
nia/vzdelávania v tomto duchu. Každá �rma si 
môže nadizajnovať svoju vlastnú 
vzdelávaciu stratégiu.

Pre lepšiu predstavu uvedieme konkrétny 
príklad vzdelávacej stratégie s názvom 
Vzdelávacia stratégia pre malé skupiny 
špecialistov, ktorú realizujeme od roku  2016. 
Aplikovala sa do �riem a jej  cieľom je – okrem 
pochopenia vnútorných vzdelávacích potrieb 
zamestnancov – aj nadobudnutie adekvátnych 
profesionálne orientovaných vedomostí a opti-
malizácia času, ktorý tým strávia.

V priebehu času sme vzdelávaciu stratégiu 
modi�kovali a zdokonaľovali. V súčasnosti 
pozostáva zo siedmich krokov:

Reálny stav  1
Priestor pre

rast

Výber
nástrojov
a metód 

Želaný stav

Séria testov

Aplikácia

Želaný stav

2

3

5 6

7

4

Vzdelávacia stratégia

Pre �rmy
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Krok 1. Reálny stav  
Zmyslom tohto kroku je uviesť zamestnanca do premýšľania nad sebou samým, nad tým, kde sa teraz 
nachádza a to bez hodnotenia jeho odpovedí. Odkrýva sa tým schopnosť zamestnanca vidieť, resp. 
nevidieť reálne svoj súčasný stav a svoje budúce ciele v prítomnom okamžiku. 
Zamestnanec je požiadaný, aby sa zamyslel nad konkrétnym zameraním svojho štúdia/školenia 
a identi�koval svoj reálny stav znalostí v tomto smere, jasne sformuloval svoj cieľ a konkrétne vedo-
mosti, ktoré potrebuje nadobudnúť na dosiahnutie svojho cieľa. Je však reálne, aby to zamestnanec 
dokázal sformulovať? V skutočnosti to v tomto kroku vôbec nie je dôležité. Cieľom je dosiahnuť 
úvodné zameranie pozornosti zamestnanca na seba.
Výstup kroku 1: Uvedomenie. Vnútorne stotožnenie zamestnanca s potrebou vzdelávať sa. 
Sprievodca krokom 1: kouč 

Krok 2. Želaný stav
Pomocou techniky „zázračná otázka“ je klient sprevádzaný profesionálnym koučom, aby sa preniesol 
do želaného stavu a čo najpodrobnejšie tento želaný stav popísal. Na zaznamenávanie si klient môže 
zvoliť napríklad nástroj myšlienková mapa. V nej môže jednotlivé nápady vetviť a dopĺňať aj postupne, 
nakoľko mapa dovoľuje skákať z myšlienky na myšlienku.  
Mapa má zachytávať cieľ, ktorý chce dosiahnuť tak, ako by už v ňom bol. Opisuje, čo všetko je inak, 
kým je, čo vníma, čo vidí, čo hovorí, ako sa cíti, ako na to reagujú druhí ľudia, atď. Všeobecné, nekon-
krétne odpovede ľudský mozog nevzrušujú, avšak konkrétne odpovede na vizuálnej, sluchovej 
a kinestetickej báze myšlienok a predstáv vplývajú na zmyslové centrá v mozgu a klient cíti energiu. 
Vzápätí klient vytvára myšlienkovú mapu súčasného stavu, pričom sa opiera o mapu želaného stavu 
a z nej vyvodzuje odlišnosti, na ktoré sa bude musieť zamerať. 
Výstup kroku 2: Myšlienkové mapy pripravené na vzájomné porovnávanie. 
Sprievodca krokom 2: kouč 

Krok 3. Priestor pre rast
Zmapované nevedomosti. Porovnaním myšlienkovej mapy želaného stavu a reálneho stavu získame 
pohľad na priestor pre rast t. j. súbor nevedomostí, ktoré potrebujeme zdokonaliť, aby sme dosiahli 
želaný stav. Myšlienková mapa nám teda zachytáva vzťahy súčasných a chýbajúcich znalostí a prepo-
jenie medzi nimi.
Odborník v danej problematike spolu s klientom prechádza tento výstup, interpretujú ho a prichádza-
jú k reálnemu zasadeniu klientových potrieb do odbornej stránky problematiky. 
Výstup kroku 3: Klientove potreby preklopené do odbornej problematiky – čo sa potrebuje naučiť, 
ktoré vedomosti a zručnosti potrebuje získať.
Sprievodca krokom 3: kouč/mentor/konzultant/školiteľ 

Krok 4. Séria testov
Kompletné testovanie zamestnanca. Je potrebné, aby zamestnanec poznal a rozumel povahe testov, 
považoval ich za zmysluplné a chápal využitie výstupov.
Existuje veľa typov testov a je možné ich kombinovať: znalosti v odbornej problematike, typológia 
osobnosti, talentové testy, emočná inteligencia, zloženie hodnotového systému, analýza spôsobu 
života a návykov z pohľadu schopnosti učiť sa, poznanie vlastného učebného štýlu a iné.
Po skončení testov, profesionálny konzultant prevedie klienta ich výstupmi. Napríklad využitie výsled-
kov z testovania učebných štýlov slúži pre odporúčanie spôsobu výučby, testy typológie osobnosti 
pre interpretáciu najvhodnejšieho spôsobu nadobúdania nových znalostí z hľadiska osobnostných 
typov a temperamentov. Prostredníctvom talentových testov si zamestnanec uvedomuje svoje silné 
stránky a mieru ich zvládnutia či nezvládnutia plus to, ako kompenzuje svoje slabé stránky. Spoznáva, 
vďaka čomu sa učí nové veci, ako kompenzuje nedostatky a pod.
Testovanie má široký záber. Vďaka tomu sa následné konzultácie či interpretácia výstupov testov 
môžu orientovať aj na oblasť osobnostného rastu.
Výstup kroku 4: Uvedomenie si svojho pro�lu na základe testov  a vytvorenie kľúčových odporúčaní 
pre vzdelávanie zamestnanca.
Sprievodca krokom 4: kouč/mentor/konzultant/školiteľ 
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Krok 5. Výber nástrojov a metód 
Na základe zistených informácií z predchádzajúcich krokov sú klientovi odporúčané konkrétne nástro-
je a metódy nadobúdania nových znalostí, prípadne konkrétny typ kurzu. Klient získava nadhľad nad 
problematikou vlastného vzdelávania. Môže si voliť z veľkej škály školení s cieľom optimalizovať čas pri 
nadobúdaní znalostí a úžitku z nich.
Výstup kroku 5: Odporučenie konkrétneho spôsobu štúdia, výber vhodných nástrojov pre rýchle 
nadobudnutie potrebných vedomostí pri rešpektovaní individuality vzdelávaného. 
Sprievodca krokom 5: kouč/mentor/konzultant/školiteľ 

Krok 6. Aplikácia
Výber konkrétneho školenia/vzdelávania. Doterajšie kroky sa aplikujú do praxe, klient reálne študuje 
vybraný kurz/školenie s využívaním vybraných metód vzdelávania. Zamestnanec je motivovaný, vie, 
čo ho čaká, rozumie, čo sa bude učiť a prečo, chápe, že novozískané vedomosti mu pomôžu napĺňať 
ním identi�kované potreby v jeho raste.
Výstup kroku 6: Zmapované nevedomosti sa menia na zmapované vedomosti.
Sprievodca krokom 6: kouč/mentor/konzultant/školiteľ

Krok 7. Želaný stav
Zamestnanec sa dostáva do stavu, ktorý si stanovil na začiatku ako želaný. Jeho podoba môže byť už 
modi�kovaná, nakoľko po ceste svojho štúdia nadobudol niektoré znalosti skôr ako iné, ďalej sa mohli 
objaviť ďalšie oblasti, ktoré potreboval posunúť na vyššiu úroveň a podobne. 
Výstup kroku 7: Zamestnanec môže pokračovať vo vzdelávaní tým, že si stanoví nový želaný stav. 
Spätná väzba nastáva presunom z kroku 7 do kroku 1 a spúšťa proces porovnania reálneho stavu so 
stavom želaným. V kroku 4 už nie je nutné absolvovať všetky testy, je možné využiť existujúce testy 
z inej perspektívy prípadne upraviť testovanie podľa aktuálnych potrieb vzdelávaného.
Cieľom je, aby zamestnanci získali chuť a schopnosť učiť sa, minimalizovali čas potrebný na nadobud-
nutie nových znalostí a maximalizovali úžitok z nich.
Sprievodca krokom7: kouč/mentor/konzultant/školiteľ

Aký je hlavný zmysel vzdelávacej stratégie? Dávame ňou zamestnancom do rúk nástroj na sebariadené 
vzdelávanie. Zamestnanec v ňom ne�guruje len ako prijímateľ, ale aj ako spolutvorca vzdelávacieho procesu. 
Celý proces od začiatku až po krok 7 pokračuje opätovným presunom  do kroku 1, čím sa spúšťa celý proces 
odznova. Sebariadené vzdelávanie nastáva práve zautomatizovaním týchto krokov, kedy zamestnanec vníma, 
na ktorom kroku sa potrebuje zdržať dlhšie, venovať mu pozornosť, prípadne praxou modi�kovať samotnú 
vzdelávaciu stratégiu. 

Vzdelávanie je o ľuďoch, a teda aj ten najlepší zámer, ak nevychádza z vnútornej potreby ľudí, nemusí splniť svoj 
účel. Nechať ľudí fungovať na sebariadenom vzdelávaní môže byť pre �rmu výhodné, nakoľko to môže priniesť 
aj vedľajšie bene�ty. Jeden z príkladov je zdieľanie znalostí medzi zamestnancami a ich prenos zo zamest-
nanca na zamestnanca. Experti vlastniaci tacitné znalosti (skryté, experti si nemusia uvedomovať že ich majú, 
ani spôsob, akým ich zhodnocujú), práve uvedomelou prácou v jednotlivých krokoch vzdelávacej stratégie 
môžu prísť k ich zaznamenaniu a tým k ich externalizácii.  

Tip na záver:
Nadizajnujte si svoju vzdelávaciu stratégiu. Ak neviete ako na to, nebojte sa opýtať svojich zamestnancov.

Ing. Lenka Šablatúrová, PhD.je vzdelávací stratég a profesionálny kouč. 
S vášňou vytvára vzdelávacie produkty priamo na mieru. Jej cesta vedie cez 
sebaskúsenosť a prax. Proces identi�kovania skutočných potrieb klientov ju 
priviedol k hlbšiemu zamysleniu sa nad dôležitosťou úrovne sebapoznania klien-
ta, profesionálne pracuje so schopnosťou učiť sa učiť, vnútornou motiváciou 
a zároveň poukazuje na absolútny význam rešpektuplného spolutvorenia 
vzdelávacieho procesu, kde sa študent/klient stáva partnerom a �rma/rodina 
učiacou sa organizáciou.

https://sako.sk/profesional/lenka-sablaturova-phd/
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Koučovanie na vysokých školách
Vzdelávanie a iniciatíva koučov k zavádzaniu koučovacieho 
prístupu na vysoké školy 
Z podkladov Evy Timkovej, MKcS a Petra Seemanna, PCC spracovala Lenka Šablatúrová

Projekt celoslovenskej Iniciatívy k zavedeniu 
koučovacieho prístupu na univerzity a vysoké 
školy SR má za sebou 2 roky pôsobenia. O bližší 
pohľad na fungovanie Iniciatívy sme požiadali 
zakladateľku Evu Timkovú a hlavného koordináto-
ra Petra Seemana. 

Eva Timková stála pri zrode Iniciatívy. Po viacročnej 
praxi vo výrobe, obchode a službách (od špecialistu, 
manažérske pozície až po vlastnú poradenskú HR 
spoločnosť) si v roku 2006 vybrala profesiu kouča ako 
ďalší prirodzený krok kariéry. O začiatkoch Iniciatívy 
nám prezradila: „Vďaka individuálnej iniciatíve 
mnohých profesionálnych koučov boli pre študentov 
aj pedagógov už dávnejšie realizované na viacerých 
univerzitách (Bratislava, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, 
Zvolen, Prešov, Košice) rôzne osvetové a rozvojové 
koučovacie aktivity. Práve priaznivé odozvy 
a potvrdenia zmyslu používať tento prístup aj na VŠ 
viedlo na jeseň roku 2018 k vytvoreniu celoslovenskej 
Iniciatívy k zavedeniu koučovacieho prístupu na 
univerzity a vysoké školy SR.”  Vytvoriť ju a angažovať 
sa do posilňovania kvality a užitočnosti 
vysokoškolského štúdia ju podnietila myšlienka: 
Lepšie je zapáliť čo aj malú sviečku ako preklínať tmu. 
Iniciatíva funguje na báze nadšenia k jej myšlienke 
a dobrovoľníctva profesionálnych koučov, členov 
SAKo a ICF SK – profesijných združení koučov. Rôznym 
spôsobom a v rôznom čase sa do nej na konkrétnych 
VŠ zapojilo päť projektových tímov – spolu 55 koučov. 
V prvej etape sa členovia iniciatívy zamerali na oslovo-
vanie a zdieľanie zmysluplnosti Iniciatívy u kľúčových 
osôb na univerzitách a VŠ, ktoré majú vplyv na rozho-
dovanie a môžu ju podporiť. Zároveň sa postupne 
vytvárali podklady pre prezentácie, vzdelávanie 
a výskum súvisiaci s propagáciou a osvetou koučova-
cieho prístupu pre vysoké školy.

Aktuálnym hlavným koordinátorom Iniciatívy je Mgr. 
Peter Seeman, PhD., PCC. Venuje sa koučovaniu 
manažérov na všetkých úrovniach, individuálnemu 
a tímovému koučovaniu zamestnancov. Používa part-
nerský rešpektuplný prístup ku klientovi so silnou 
vierou v jeho potenciál brať zodpovednosť a samos-
tatne riešiť svoje situácie. Svoj pohľad na fungovanie 
Iniciatívy za dva roky pôsobenia vyjadril nasledovne: 

„Počas tohto obdobia sa uskutočnilo veľa úvodných 
workshopov o koučovaní a jeho význame pre univer-
zity a vysoké školy.  Zažili sme úspechy a spoznali 
výzvy. K úspechom radíme najmä desiatky pedagógov 
z radov vysokoškolských učiteľov a výskumných 
pracovníkov, ktorí sa dozvedeli o princípoch koučova-
nia a jeho využití vo svojej práci. Predovšetkým 
dokážu operatívnejšie viesť študentov pri písaní 
seminárnych, bakalárskych a diplomových prác ako aj 
pri doktorandských dizertáciách. Vedia ich efektív-
nejšie vtiahnuť do dialógu počas výučby a ľahšie sa im 
spolupracuje s publikom na prednáškach.” 

Niektoré univerzity a vysoké školy, napríklad v Žiline, 
Ružomberku a vo Zvolene prezentovali projekt pred 
kolégiom rektora či na podobných rozhodujúcich 
fórach, niekde prebehli aj prezenčné workshopy. 
Vďaka tomu sa na viacerých z nich už aj učí predmet 
Úvod do koučovania. Výhodou je, oproti iným 
mäkkým zručnostiam (napr. vedenie porád), že 
koučovanie môžu študenti využiť okamžite, nie až po 
skončení školy. Koučovací prístup pomáha skvalitniť 
komunikáciu aj vo vzťahoch – osobných, rodinných, 
pracovných, na brigádach alebo so zákazníkmi.

Vysoké školy a univerzity by v čase reakreditácie 
svojich odborov mohli využiť príležitosť na spoluprá-
cu s členmi Iniciatívy, nakoľko im ponúkajú jedinečný 
predmet pre celoškolské uplatnenie bez ohľadu na 
odbor. Školy majú náročnú úlohu neustále skva-
litňovať výuku, obohacovať ju o moderné prístupy 
a pripravovať študentov na aktuálne pracovné pozície 
ale aj na tie, ktoré možno ešte neexistujú a aktuálne 
budú o päť, či viac rokov. 

Má totiž potenciál riešiť situácie, na ktoré sa inak nedá 
pripraviť, pričom koučujúci pedagóg si udrží “pôdu 
pod nohami” aj na neznámom území.

Ako zdôrazňujú odborníci z portálu profesia.sk, 
študenti čoraz viac potrebujú mäkké zručnosti, ako sú 
kritické myslenie, samostatné riešenie problémov, 

Práve koučovací prístup pripravuje pedagógov na 
prácu s mladou generáciou s úplne inými 

potrebami a požiadavkami na riadenie, než mali 
predchádzajúce generácie. 

Koučing v praxi
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líderstvo, sebadisciplínu, prezentačné zručnosti a ďalšie, 
ktoré sa s koučovacím prístupom posilňujú a dopĺňa-
jú.

Výzvy, ktoré v projekte aktuálne riešime, sú posilnenie 
kontaktov s vysokými školami, tvorba tímov na lokál-
nej úrovni a taktiež udržateľnosť projektu. Našou 
víziou je, aby v ďalšom akademickom roku čo najviac 
škôl okúsilo koučovací prístup na vlastnej koži.

V projekte sa snažíme k školám priblížiť aj cez vznika-
júce centrá kariérneho poradenstva, študentské orga-
nizácie, či akademický senát. Vítame aj spoluprácu 
s �rmami, ktoré majú zavedené duálne vzdelávanie, 
ako aj všetkých sponzorov, ktorí chcú túto perspek-
tívnu myšlienku podporiť.

Tešíme sa zo všetkých koučov, ktorí už pre projekt 
Iniciatívy veľa urobili bez nároku na odmenu, ako aj 
z nových tvárí mladých energických koučov 
a koučiek. Prichádzajú s odhodlaním pomôcť projekt 
budovať a šíriť povedomie o koučovaní na ďalších 
školách. Chceli by sme oceniť aj zapojené vysoké 
školy a univerzity za to, že účasťou v tomto projekte sú 
otvorené inováciám a zvyšovaniu kvality svojho 
vzdelávania aj práce.

Na záver Eva Timková zhrnula poslanie Iniciatívy 
slovami: „Celý doterajší priebeh mi potvrdil, že 
akákoľvek správna a ušľachtilá myšlienka sa dostane 
do reálneho života len cez udalosti a ľudí, ktorí sú 
ochotní ju cez seba reálne žiť. Za to ďakujem všetkým 
kolegom koučom, ktorí dali Iniciatíve svoju dôverou. 

Najväčšia výzva je teraz nájsť spôsob, ako ich vo 
väčšej mierke realizovať“.

Veríme, že v prvom kvartáli roku 2022 spustíme nové 
série úvodných workshopov pre univerzity a vysoké 
školy. Vďaka nim čoraz viac pedagógov a študentov 
dokáže koučovanie využívať v praxi i v bežnom živote.

Prečítajte si podrobnejšie informácie o Iniciatíve na 
webstránke SAKo

Pozrite si úvodné video o Iniciatíve zavádzania koučo-
vacieho prístupu na vysoké školy.

Tešia ma ohlasy aktívnych účastníkov z VŠ, ktorí 
po získaní priamych poznatkov potvrdili 

zmysluplnosť implementácie princípov koučovania 
a užitočnosť získaných zručností.
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Čo má spoločné EDUvolúcia a SAKO?
Z podkladov Antona Adamčíka a Miroslava Sopku spracovala Svatava Havadejová

Na Slovensku existuje základný štátny vzdelávací 
systém a okrem neho aj množstvo alternatívnych škôl, 
ako je napríklad Montessori, Waldorfské školy, školy 
FELIX, slobodné školy a množstvo rôznych komunitných 
škôl. Štátny systém je bezplatný pre všetkých, zatiaľ čo 
alternatívne školy sú väčšinou spoplatnené. Aj napriek 
tomu si niektorí rodičia volia pre svoje deti práve tie 
alternatívne. Dôvody sú rôzne – od nespokoj-
nosti s pedagógmi, cez nespokojnosť s učebnými osno-
vami, že sa deti musia učiť to, čo v živote nebudú nikdy 
potrebovať, až po nespokojnosť s reformami, ktoré zatiaľ 
žiadnu prevratnú zmenu v školstve nepriniesli, prípadne 
so systémom ako takým, ktorý nastavuje skupina exper-
tov na ministerstve školstva. Existuje riešenie? Anton 
Adamčík a Miroslav Sopko ho našli – je ním projekt 
EDUvolúcia.

Ako by to vyzeralo, keby si žiaci spolu s pedagógmi 
a so zamestnávateľmi, na základe dopytu pracovného 
trhu, určovali čo, ako a kedy sa budú učiť? Možno by 
ste si pomysleli, že to nie je možné, že by to bola anar-
chia. Alebo práve naopak, boli by ste nadšení, že 
práve také niečo pre svoje deti hľadáte a chceli by ste 
vedieť viac o tom, ako by to bolo možné uskutočniť. 
Anton Adamčík, bývalý učiteľ, autor experimentálne-
ho projektu Škola hrou a vízie Slobodný vzdelávací trh 
spolu s Miroslavom Sopkom, bývalým učiteľom, so 
17-ročnou praxou v regionálnom školstve a poslan-
com NR SR, našli spôsob, ako podporiť jedinečný 
potenciál a vnútornú motiváciu detí bez ohľadu na 
vek tak, aby to bolo dostupné pre všetkých. Vytvorili 
alternatívny súbežný školský systém – projekt EDU-
volúcia. Jednotlivé prvky a podobnosti nájdeme aj 
v iných krajinách. Dokonca existujú aj rôzne paralelné 
systémy, ktoré sa  využívajú vo väčšej či menšej miere, 
no o�ciálne sú skôr ignorované ako podporované. 
„V podobe, akú sme my vytvorili, čiže komplexný 
alternatívny súbežný systém, ktorý prelomí jednotný 
systém školstva, neexistuje ešte nikde na svete. Máme 
šancu byť prvou krajinou, kde sa takéto niečo môže 
podariť,“ vysvetľuje Miroslav Sopko. Áno, čítate 
správne – tento súbežný systém má byť podporovaný 
štátom, a teda má byť prístupný všetkým, kto bude 
mať záujem. Na to však treba upraviť legislatívu. 
„Potrebujeme zmeniť konkrétne ustanovenie článku 
Ústavy SR, ktoré hovorí o práve na vzdelanie a povin-
nej školskej dochádzke. Má tam byť právo na ma-
ximálny rozvoj potenciálu, čím sa povinnosť prenesie 
na zákonného zástupcu, verejnú samosprávu a štát, 
ktorí majú vytvoriť podmienky na takýto rozvoj. Toto 

právo na maximálny rozvoj svojho potenciálu platí 
pre každého jednotlivca, nielen pre dieťa, ale aj pre 
pedagóga alebo rodiča,“ dopĺňa Anton Adamčík. 

Na čo je potrebné, aby vznikol ďalší vzdelávací 
systém?
V existujúcom systéme nie je možné naplniť víziu, 
ktorú si EDUvolúcia stanovila: vytvoriť priateľské pro-
stredie, v ktorom je každé dieťa ctené a v ktorom je 
rešpektovaná jeho jedinečnosť. Kde môže radostne, 
s nadšením a naplno rozvíjať svoj unikátny potenciál 
k svojmu a spoločenskému prospechu a k uplatneniu 
sa teraz i v budúcnosti. Kde si volí svoju vlastnú 
vzdelávaciu cestu na základe vnútornej motivácie 
a zároveň je v tom podporované typovo rôznorodou 
a vekovo zmiešanou komunitou. Vystupuje v pozícii 
klienta a partnera.  

Zrealizovať takúto víziu je však možné len v prostredí 
slobodného vzdelávacieho trhu, kde na jednej strane 
spontánne vzniká dopyt učiacich sa, a na druhej 
strane pedagógovia slobodne tvoria ponuku 
vzdelávacích programov. „Keďže takúto reformu 
školstva nie je možné uskutočniť,“ hovorí Miroslav 
Sopko, „rozhodli sme sa vybudovať alternatívny 
systém vzdelávania.“

„V EDUvolúcii som našla rešpekt k jedinečnosti každého človeka, 
čo mi je veľmi blízke a bola by som rada, keby takéhoto prístupu 
bolo vo vzdelávaní viac. Výsledkom takéhoto chápania človeka je 
široká ponuka možností vzdelávania a rozvoja na princípe slobodnej 
voľby už od detstva. Ak to ešte môže byť posilnené koučovacím 
prístupom, dáva mi to obrovský zmysel - a toto všetko spolu je 
dôvod, prečo som prijala pozvanie zapojiť sa do EDUvolúcie.“ 
(Klára Giertlová)

Koučing v praxi

„V projekte EDUvolúcia vidím dokonalé prepojenie vzdelávania 
a koučingu, čiže toho, o čo sa s o.z. EduCoach snažíme – zaviesť 
koučovací prístup ako formu vzdelávania a výchovy mládeže s víziou 
prispieť ku tvorbe moderného a prosperujúceho školstva a Sloven-
ska. Sme vďační, že môžeme spoluvytvárať tento projekt budúcnos-
ti.“ (Miroslava Tomašovičová)
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Ako by to malo (podľa návrhu autorov EDUvolú-
cie) fungovať v praxi?
EDUvolúcia predpokladá, že prevažný typ vzdelávania 
bude prebiehať vo vekovo zmiešaných kolektívoch. 
Na základe ponuky a dopytu si vytvoria ideálne 
vzdelávacie prostredie. Mladšie deti nasledujú a inšpi-
rujú sa staršími a starší a skúsenejší zase 
potiahnu mladších. V takomto modeli vzdelávania sa 
žiaci riadia viac-menej sami – určujú si sami, čo sa 
budú učiť (sebariadenie) a zároveň sa podieľajú na 
riadení kolektívu (samoriadenie). Pedagóg je síce 
jedným z nich, ale je v pozícii sprievodcu, facilitátora, 
kouča a správcu vzdelávacieho prostredia (ekvivalent 
triedy), ktoré EDUvolúcia nazýva EDUtéka. Celý tento 
systém budú regulovať vlastné samosprávne orgány, 
ktoré budú zastupovať záujmy jednotlivých skupín 
ponuky a dopytu na trhu. Budú to rovnocenní partneri, 
ktorí sa dohodnú na prijateľných pravidlách a tie si aj 
sami ustrážia.

Na začiatku vznikne pilotný program v menšom 
priestore s tými pedagógmi, rodičmi a žiakmi, ktorí 
budú mať záujem. Zároveň EDUvolúcia spája koučov 
a facilitátorov, ktorí pomáhajú celý projekt nastavo-
vať. 

Čo má spoločné koučing s EDUvolúciou a vzdelá-
vaním?
EDUvolúcia sa opiera o koučovací prístup. A práve to 
má spoločné so Slovenskou asociáciou koučov. SAKo, 

„Som presvedčená o nutnosti vzniku nového 
vzdelávacieho systému, úpravy súčasného 
nestačia. Už dlhé roky sa snažím implementovať 
poznatky koučovania v školstve. Základy 
nového vzdelávacieho systému od EDUvolúcie 
stoja presne na tých hodnotách, ktoré považu-
jem za prioritné a sú v koučovacom myslení 
a prístupe - umožňujú žiakom a študentom voliť 
si vlastnú vzdelávaciu cestu, spolupodieľať sa 
na riadení procesu vzdelávania, čo naplno 
rozvíja ich jedinečný potenciál uplatniteľný 
v súčasnosti aj v rýchlo sa meniacom prostredí 
budúcnosti. Preto som sa pripojila k EDUvolúcií 
– som súčasťou spolutvorby a vkladám do 
projektu všetky užitočné poznatky z vlastnej 
praxe žiaka, študenta, pedagóga, rodiča 
a najmä kouča a lektora koučovania.“  (Eva 
Timková)

rovnako ako EDUvolúcia, vníma, že súčasný 
vzdelávací systém je príliš sústredený na plnenie často 
nezmyselných výkonnostných ukazovateľov a málo 
na rozvoj osobnosti, kreativity, kritického myslenia 
a vytvárania vlastného názoru. Predsedníctvo SAKo 
zaujalo nadšenie a odhodlanie zakladateľov EDUvolú-
cie, preto sa rozhodlo, že sa stane partnerom tejto 
iniciatívy.

hovorí predseda SAKo, Peter Jászberényi.

EDUvolúcia môže byť revolúciou vo vzdelávaní. 
K dnešnému dňu má už veľa podporovateľov 
z rôznych oblastí, medzi ktorými nájdete aj viacerých 
koučov. Vyjadrenia niektorých z nich, prečo sa tak 
rozhodli, si môžete prečítať nižšie.

Viac o projekte EDUvolúcia sa dozviete na: 
www.eduvolucia.sk

„Ako asociácia združujúca profesionálnych koučov
jasne vnímame užitočnosť koučingu a koučovacieho 

prístupu pri rozvoji detí a ľudí všeobecne, a preto 
robíme, čo je v našich silách, aby sa tieto prvky stali 

dôležitou súčasťou vzdelávacieho systému, či už 
existujúceho, alebo nového,“ 

„Projekt EDUvolúcia vnímam ako druhú šancu 
pre naše deti. Je to šanca posunúť náš 
vzdelávací systém tam, kde mal už dávno byť 
– do doby, ktorá aktívne podporuje v deťoch 
prípravu na budúcnosť. Ako kouč a mama 
verím v to, že vlastná vzdelávacia cesta 
a možnosť spolupodieľať sa na jej tvorbe je pre 
deti to najlepšie. Som presvedčená, že 
zážitkové učenie a individuálny prístup sú viac 
ako frontálna výuka a memorovanie. Preto ako 
kouč a člen predsedníctva SAKo podporujem 
EDUvolúciu. A moje srdce matky dúfa, že sa 
nám podarí túto krásnu myšlienku dať do praxe 
a ešte aj moje deti vďaka tomuto projektu 
budú môcť rásť.“ (Martina Magic)
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Ako sa vieme inak pozrieť na Generáciu Z? 
Koučing funguje aj u stredoškolákov

Text: Svatava Havadejová, Miroslava Tomašovičová

Silné stránky generácie Z:
- Technologická vyspelosť – ide o technicky najbystrejšiu        
  generáciu všetkých čias. 
- Kontakty a vzťahy – majú silnú sociálno-spoločenskú sieť,  
  nelimitovanú geogra�ou.
- Multitasking – sú schopní robiť viacero vecí naraz, je to pre    
  nich prirodzené. Ak do ich mozgu prichádza len jeden stimul,  
  rýchlo sa začnú nudiť.
- Morálny kódex – ich videnie sveta je silne ovplyvnené rešpek-
  tovaním základných ľudských práv ako aj antidiskriminačný-
   mi zákonmi.
- Sebavzdelávanie na základe vlastnej skúsenosti 
  a prostredníctvom moderných informačných technológií.
- Silný individualizmus.

Riziká generácie Z:
- Nevedia, čo je diskrétnosť – svoje súkromie zverejňujú na  
  sociálnych sieťach a nerozumejú tým, ktorí si svoje súkromie  
  chránia alebo chránia súkromie ostatných.
- Nebezpečná nezávislosť – na jednej strane túžia po nezávislosti,  
  na druhej strane však vyžadujú neustále usmerňovanie.   
  Niekedy to vyzerá tak, že nie sú naučení prísť na to, čo majú  
  robiť a čo chcú.
- Nedostatok niektorých vedomostí a zručností – napríklad 
  v komunikácii tvárou v tvár.

Koučing v praxi
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Koučing je všeobecne známy ako nástroj pre 
biznis. Vieme, že je efektívny s pozitívnym dopa-
dom na rozvoj zamestnancov, manažérov ako aj 
celej �rmy. Zároveň zlepšuje život jednotlivcov aj 
v súkromnom živote s dopadom na celé rodiny, či 
priateľstvá. Ale zamysleli ste sa už nad tým, aký 
vplyv  môže mať koučing na našu mládež 
– „držiteľku rán“, ako ju pomenoval P. O. Hviezdo-
slav? Pozývame vás pozrieť sa na ňu trochu inou 
optikou.

Určite ste už počuli vyjadrenia ako: s tými mladými sa 
dnes nedá! Nič im nie je sväté! Nemajú žiadnu výdrž! 
Nič ich nezaujíma, stále sedia len na mobiloch! Chcú 
veľké peniaze, ale nič pre to nie sú ochotní urobiť! Keď 
sme boli my mladí, tak sme vedeli, čo chceme, vedeli 
sme fungovať v systéme, nikto s nami nemal prob-
lém... ach, tá naša mládež!

Áno, naša mládež je iná, ako očakávame a je iná, ako 
sme boli my. Viete, do akej generácie ju sociológovia 
a psychológovia zaraďujú? Je to „generácia Z“. Úplne 
iná, ako tie predošlé. Každá generácia má svoje 
špeci�cké charakteristiky, napríklad pre „baby boom-
ers“ (1948 – 1963) je typický workoholizmus, majú 
vysokú pracovnú etiku; pre „generáciu X“ („Husákove 
deti“, 1964 – 1978)  je zase dôležitá sloboda a nezá-
vislosť; „generácia Y“ (1979 – 1991) naplno využíva 
technológie, a zároveň si stráži svoje súkromie. A ako 
je to s „generáciou Z“, narodenou po roku 2000 
– našou mládežou? 

Tieto všeobecné charakteristiky nám môžu pomôcť 
v tom, aby sme pochopili, prečo našim mladým nero-
zumieme :) a do toho ešte nefunkčný školský systém, 
neistá doba, dištančné vzdelávanie a mnohokrát 
bezradní rodičia, učitelia i zamestnávatelia a výsledok 
– naši mladí sa boria v duševných problémoch, 
nefunkčných vzťahoch, nepochopení vlastných 
emócií a neschopnosti stanoviť si ciele a ísť za nimi.

Dá sa s tým niečo urobiť? Dá sa pomôcť našim 
mladým, aby silné stránky aj potencionálne riziká 
svojej generácie vedeli využiť v prospech seba, ale aj 
spoločnosti, ktorú spoluvytvárajú?

Našli sme spôsob, ako sa to dá.
Neobjavili sme Ameriku, len sme použili to, čo vieme, 
že funguje inde. Skúsili sme to s koučingom. Združili 
sme koučov zapálených pre prácu s mládežou 
a ponúkli sme koučing študentom priamo na pôde 
strednej školy. Zistili sme, že ako kouči potrebujeme 
byť pri práci s mládežou časovo �exibilní, nadmieru 
zvedaví, rešpektujúci a veľmi struční. V zahraničí 
pôsobia kouči spolu s psychológmi a kariérnymi 
poradcami na stredných školách  úplne bežne. Na 
Slovensku je tento pojem v súvislosti so školstvom 
menej známy. Aj napriek tomu sa nám podarilo dostať 
do škôl a osloviť študentov. Na naše prekvapenie sme 
zistili, že na koučing sa „chytajú“. Rýchlo si s koučom 
vybudujú bezpečný priestor a potom idú ako píly 
– nielen v kariérnom premýšľaní (Kam na vysokú 
školu? Čo chcem robiť?), ale aj v osobnostnom raste 
(Kto som? Kam smerujem? Ako sa tam dostanem? Ako 
sa viem starať o svoje duševné zdravie? Ako viem 
lepšie komunikovať vo vzťahoch? Ako viem lepšie 
spoznať samého seba? Čo mi pomôže ovládať svoje 
emócie? Ako môžem pracovať so stresom?...)



Skúste si zodpovedať otázku: Kde by sme boli my, 
keby sme mali kouča už na strednej? Kam by smeroval 
náš život? Za mňa – určite by som sa menejkrát 
popálila a možno by som sa dostala k tomu, čo chcem 
naozaj robiť už oveľa skôr, cesta k cieľu by bola 
priamočiarejšia.

Má teda zmysel investovať čas a �nancie do koučo-
vania študentov? 
Keď študent začne v bezpečnom prostredí koučingu 
sám nachádzať odpovede na svoje otázky, stane sa 
zázrak – z mladého, s ktorým sa dovtedy nič nedalo, 
s ktorým to možno nemalo zmysel, ktorý nemal cieľ 
ani víziu a len prežíval z jedného dňa na druhý, sa 
stane mladý generácie Z, ktorý si je vedomý samého 
seba, nájde si, čo chce dosiahnuť a vie, ako sa k tomu 
cieľu dostať. Stane sa z neho študent, ktorý nájde 
motiváciu a zmysel v tom, čo sa učí, uvedomí si, v čom 
je dobrý a na čom ešte potrebuje pracovať. Pre učiteľa 
sa stane niekým, kto sa pýta tie správne otázky, aby 
získal odpovede, ktoré potrebuje. Stane sa preňho 
tým, kto vie dať spätnú väzbu. Bude dieťaťom, ktoré 
vie hovoriť so svojimi rodičmi, povedať im, čo od nich 
potrebuje a ako to potrebuje. Stane sa z neho budúci 
zamestnanec, ktorý sa bude zlepšovať v komu-
nikačných zručnostiach, zvládaní stresu, emočnej 
odolnosti a využije všetko, čo mu zamestnávateľ 
ponúkne na to, aby sa zlepšoval a rástol, ale zároveň si 
bude vedieť postrážiť svoje hranice. Neskôr sa z neho 
stane dospelý, ktorý bude mať svoj život pevne v 
rukách, bude sa vedieť pýtať sám seba tie správne 
otázky a bude tvorcom svojho života. Zároveň bude 
vedieť požiadať o pomoc, keď ju bude potrebovať. 

Stane sa dospelým, ktorého naša spoločnosť potrebu-
je, aby sa uzdravila.

Späť k otázke: Má zmysel pre rodičov, školy a zamest-
návateľov (so štátom to je asi na dlhé lakte) investovať 
čas a �nancie do koučovania študentov?
Vaša odpoveď? Čo pre to môžete urobiť už teraz?

Som veľmi  spokojná s priateľským a zároveň 
profesionálnym prístupom. Človek sa necíti pod 

stresom a má šancu sa zamyslieť nad vecami, nad 
ktorými by sa normálne nezamýšľal a vďaka tomu 

nachádza odpovede.
(Sarah,18r)

Už dlhší čas som riešil svoje smerovanie a výber
 vysokej školy. Bol som zaseknutý na mieste 

a nevedel som ako ďalej. Spoločne s koučkou sme 
sa pozreli na moje myšlienky z iného uhla, stanovili 
sme si, ako máme ďalej postupovať. Po stretnutiach 

s ňou mi veľmi odľahlo a spravil som rozhodnutia. 
Veľmi som jej vďačný za čas, ochotu a pozitívnu 

energiu. Jediné, čo ľutujem je, že som nemal 
stretnutie s koučom už oveľa skôr.

(Erik, 18r)

Mgr. Svatava Havadejová
Je mama 2 malých detí a kouč a lektor. Na svojej ceste rodičovstva veľakrát zlyhala, zároveň 
sa 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 ako projektová manažérka spolupracuje s OZ Educoach, ktoré sa 
venuje zavádzaniu koučovacej kultúry na stredné školy na Slovensku.

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

JUDr. Miroslava Tomašovičová
Je certi�kovaný kouč. Ku práci kouča ju priviedol jej vlastný sebarozvoj. Pomáha žiť slobodný 
a spokojný život podľa vlastných hodnôt, bez ohľadu na to, akú rolu človek vo svojom 
pracovnom alebo osobnom živote zastáva.  
Je spoluzakladateľka o. z. EduCoach, kde sa so zanietením venuje zavádzaniu koučovacej  
kultúry na stredných školách na Slovensku. Ako Youth Resilient Coach a kariérový poradca sa 
s vášňou venuje rozvoju a posilneniu odolnosti mládeže a mladých dospelých.

https://sako.sk/profesional/miroslava-tomasovicova/
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Ako sa v malej škole dejú veľké veci
Text: Lenka Šablatúrová

Túžba po zmene stála na začiatku cesty, na ktorú 
sa vydala riaditeľka školy Mária Tremková. Svojím 
entuziazmom inšpirovala aj svoj učiteľský kolektív 
a tak sa aj pomocou koučovacieho prístupu začali 
diať aj v malej škole veľké veci.

Kde využívate koučovací prístup?
Všade. Priznám sa, na začiatku som nemala konkrétnu 
predstavu, kde to budem využívať, prvotne som 
chcela zmeniť svoj vlastný prístup ku kolegom, 
rodičom aj žiakom. Neskôr bola moja snaha preniesť 
tieto zručnosti aj na kolegov, aby sa koučovací prístup 
dostal celkovo do povedomia a bežnej praxe našej 
školy.

Čo sa podarilo?
Zmenil sa štýl komunikácie vo všetkých komu-
nikačných väzbách a to riaditeľ – učiteľ, učiteľ – učiteľ, 
učiteľ – žiak, učiteľ – rodič. Začala som sa viac pýtať 
a ešte viac počúvať. 

Môžete uviesť nejaké konkrétne príklady prak-
tického využitia koučovacieho prístupu vo vašej 
škole, ktoré by mohli slúžiť ako inšpirácia pre 
iných?
Ako príklad môžem uviesť hodnotiace rozhovory 
s učiteľmi, ktoré robíme každoročne. V minulosti sme 
ich robili pomocou seba hodnotiaceho dotazníka, kde 
sa do jedného stĺpca ohodnotil sám učiteľ a v druhom 
stĺpci ohodnotil učiteľa jeho nadriadený. Nasledoval 
rozhovor zameraný na to, kde sa hodnotenia 
rozchádzajú. V súčasnosti na hodnotiaci rozhovor 
používam nástroj koleso. Čiže už nie suché tabuľky.

Môžete nám tento nástroj bližšie popísať?
Kruh na papieri sa rozdelí na 8 častí (prípadne 
viac/menej), na každej časti je hodnotiaca škála od 1 
do 10. Do každej takejto časti učiteľ napíše, aká je jeho 
pracovná povinnosť a ohodnotí seba samého od 1 do 
10 v súvislosti s vykonávaním tejto povinnosti. 

V čom je hodnotiaci rozhovor s použitím kolesa 
iný?
V prvom kroku si učitelia sami v sebe zosumarizujú, 
aké sú ich pracovné povinnosti. Vyplňujú to sami 
a majú priestor si to premyslieť. Až následne s tým 
prídu za mnou. Pospájaním bodov na škálach vznikne 
útvar a moja otázka znie „čo ťa na tomto vyrušuje?“
Väčšinou každého vyrušuje, ak namiesto kolesa 

vznikne kostrbatý útvar. Netlačím však na učiteľa, aby 
rozprával o oblasti, ktorá mu vyšla najhoršie. Učiteľ si 
sám vyberie oblasť, ktorú chce rozoberať. Tým mi 
dáva informáciu, že tam je niečo čo ho ťaží. Pre mňa je 
obrovský prínos vedieť, čo on chce riešiť a z bežného 
hodnotiaceho dotazníka by som sa to nedozvedela. 
Napríklad, ako zaujať deti pokusmi môže byť téma, 
ktorá posúva učiteľa na škále z bodu 9 na bod 10 
a práve toto chce učiteľ riešiť. Ja sa veľa pýtam, čo má 
na tom bode, kde sa nachádza a hlavne sa snažím 
počúvať. Nerozoberám, čo by mohol učiteľ v rámci 
pracovnej povinnosti robiť lepšie, ale nechám to na 
ňom a rozhovor plynie až do záveru, kde si sám 
navrhne kroky vedúce k zmenám. Na nasledujúci rok 
sa hodnotiaci rozhovor s využitím kolesa zopakuje 
a učiteľ si môže porovnať, kam sa posunul, vyhod-
notiť, aký to malo efekt či zmysel.

Rozhovor
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Čo ešte iné sa podarilo zmeniť?
Darí sa nám pracovať aj na spôsobe komunikácie 
s rodičmi. Celý pedagogický zbor absolvoval školenie 
k tejto téme, kde sme sa naučili techniky podporujúce 
dobré vzťahy a efektívny spôsob komunikácie. 
Uvediem konkrétny príklad: ak príde rozčúlený rodič, 
v prvom rade ho usadíme, so zámerom upokojiť ho, 
aby sme sa od nekonštruktívneho kriku a „rozhadzo-
vania rukami“ dostali k problému a nasleduje základ-
ná otázka „čo od nás potrebujete?“. Keď má rodič 
sformulovať, čo potrebuje, je to pre neho náročnejšie, 
ako vyjadrovať iba nespokojnosť, no sám si pri tom 
uvedomí zdroj svojej nespokojnosti a všetci si 
ujasníme cieľ rozhovoru.

A čo žiaci?
V rámci školenia nám boli predstavené aj techniky, 
ako vystupovať ako kouč vo svojej triede. Musím 
podotknúť, že ma teší, ako učitelia už podvedome 
reagujú v zmysle koučovacieho prístupu. Ak sa občas 
stane, že žiak musí prísť do riaditeľne kvôli priestupku, 
zmenila som svoj prístup od dohovárania k rozhovoru 
a pýtam sa. „Čo ťa k tomu viedlo?, čo je teraz výsled-
kom?, čo bude ďalej podľa teba?“ A počúvam. Ja žiaka 
v podstate nechám, aj triedny učitelia to tak robia, aby 
si sám povedal, čo by mala byť náprava vzniknutej 
situácie. Tu vnímam presah koučovacieho prístupu v 
tom, že nielen proces je iný, ale v žiakovi sa udejú 
uvedomenia a do budúcnosti si to vie lepšie vyhod-
notiť, existuje menšie riziko, že sa to zopakuje.

Na záver, je niečo čo by ste chceli popriať 
učiteľom?
Dopriala by som každému jednému učiteľovi, aby mal 
podporu nielen z vedenia školy ale, aj od rodičov, od 
okolia. 

Čo by ste odkázali učiteľom, ktorých možno 
inšpirovala vaša cesta a povedia si, že aj oni chcú 
niečo podobné u nich na škole, čo by mali robiť? 
Základom každej zmeny v škole, v akejkoľvek škole je, 
že riaditeľ chce. To si skutočne myslím. Učiteľ je 
v pozícii, že môže chcieť, môže požiadať vedenie 
školy, môže dať tip vedeniu školy, ale zmena príde 
vtedy, keď vedenie školy chce. To by bol podľa mňa 
môj odkaz... chcieť.

PhDr. Mária Tremková
vyštudovala učiteľstvo pre 1.stupeň základnej školy na 
Pedagogickej fakulte v Nitre. Vždy chcela byť učiteľkou 
a už 30 rokov pôsobí v školstve. V súčasnosti zastáva 
post riaditeľky, ako ona sama hovorí, "malej vidieckej 
školy" v Dolných Orešanoch. Žena s víziami a snami, 
vždy aktívna, sa snaží o to, aby "jej škola" držala krok 
s dobou.

Chcete podporiť profesionálny a osobnostný
rozvoj vašich zamestnancov?
Chcete vytvoriť �remnú kultúru podporujúcu
produktivitu, rešpekt, dôveru a spoluprácu?
Koučovanie vo �remnom prostredí prináša aj takéto výsledky.
SAKo vám pomôže ujasniť si vaše potreby a ušetrí vám čas
pri výbere vhodného profesionálneho kouča.

Lebo RASTIEME SPOLU.

Viac informácií o možnostiach spolupráce
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Ako sa rozvíjať a zažívať �ow
Text: Zuzana Palková

Január je časom, kedy mnohí ľudia rekapitulujú 
úspechy aj starosti minulého roka a zároveň náde-
jne očakávajú, že im nasledujúce mesiace prinesú 
viac radosti, prosperity a naplnenia. V koučo-
vacích rozhovoroch je naplnenie častou témou, 
ktorá vyviera na povrch bez ohľadu na to, či sa 
rozprávame o zamestnaní, podnikaní, vzťahoch 
alebo o tom, ako sa koučovaný človek chce mať. 

Aj keď sa obraz naplneného života mnohým zdá príliš 
vzdialený, po krátkej chvíli si dokážu v pamäti vybaviť 
momenty, kedy ho cítili. Alebo aspoň k nemu boli 
celkom blízko. Boli to situácie, kedy sa do aktivity 
ponorili natoľko, že zabudli na všetky problémy, 
nevnímali svoje okolie, len plynuli. Maľovali obraz, 
písali texty, vytvárali nový proces vo �rme, rozvíjali 
svoj nápad do konkrétnych krokov… Mohlo to byť 
čokoľvek.

Boli vo �ow, čiže v stave, kedy ich prežívanie pri danej 
činnosti bolo natoľko radostné a naplňujúce, že ju 
vykonávali aj za cenu veľkých nákladov (napr. 
časových, energetických). Rozvíjali svoje schopnosti 
bez driny a nútenia sa do niečoho, čo by im nebolo 
prirodzené. 

Čo potrebujeme k tomu, aby sme zažívali �ow?
Výskum, ktorý viedol Mihaly Csikszentmihalyi, profe-
sor psychológie a riaditeľ Výskumného centra kvality 
života na Druckerovej škole manažmentu v Clare-
monte, v ktorom ľudia opisujú svoje napozitívnejšie 
prežívanie, sa zmieňujú o nasledujúcich zložkách:

1. Jasné ciele a šanca dokončiť úlohu
Aby sme mohli prežívať �ow, potrebujeme mať 
smerovanie. Ideálne cieľ, ktorý sme si sami zvolili, 
ktorý nás dostatočne motivuje a cestou k nemu 
budeme môcť využívať svoje silné stránky a talenty. 

2. Koncentrovanie sa na činnosť a nie na seba
Basketbalista, ktorý sa nechá vyrušiť pokrikmi 
divákov, kôš ľahko minie, ako aj prednášajúci stratí niť 
myšlienok, keď si bude všímať, čo o ňom hovoria 
poslucháči. K zapojeniu sa do diania napomáha schop-
nosť sústrediť sa. A k tomu, aby sme sa dokázali 
koncentrovať na želanú aktivitu, pomáha menej 
vnímať seba samých (ako vyzeráme, či nerobíme 
chyby a pod.) a namiesto toho sa naplno venovať 
svojmu cieľu.

 Z praxe
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3. Okamžitá spätná väzba
Ak sa chceme rozvíjať, musíme sledovať spätnú väzbu 
v podobe dosiahnutých výsledkov. Podľa čoho zistíme, 
že v písaní knihy napredujeme? Na čom si 
o mesiac všimneme, či sme sebavedomejší v komu-
nikácii s cudzími ľuďmi alebo efektívnejší pri práci? 
Čím lepšie sa naučíme venovať pozornosť malým 
zmenám, tým ľahšie určíme, či sme na dobrej ceste, 
alebo je potrebné ísť na to inak. Okrem toho, radosť
z malých úspechov nás vnútorne posilní a posmelí 
k ďalším krokom.

4. Hlboká angažovanosť
Veľa ľudí si volí príliš jednoduché ciele, lebo 
nedôveruje svojmu potenciálu. Takéto ciele nepred-
stavujú dostatočne motivujúcu výzvu, pri ktorej by 
sme sa mohli rozvíjať a učiť novým zručnostiam. Ak 
chceme, aby nás aktivita pohltila a zažívali sme pri nej 
pocit plynutia, poslúži nám cieľ, ktorého náročnosť 
nebude nad naše sily, lebo to by nás mohlo frustrovať. 
Nemala by byť ani príliš nízka, aby sme sa pri nej 
nenudili a neodbiehali myšlienkami inde. 

5. Pocit kontroly nad svojimi činmi
Na získanie osobnej kontroly nad kvalitou prežívania 
sa potrebujeme naučiť, ako zapracovať pôžitok do 
svojho každodenného života. Keď nebudeme 
očakávať, že sa o našu spokojnosť v práci bude starať
nadriadený, ale sa pozrieme na to, v čom všetkom 
môžeme byť aktívnejší my sami, posunie nás to vpred 
a zároveň si tým zlepšíme svoje zručnosti. 

6. Zmenené vnímanie času
Keď boli účastníci výskumu vo �ow, najčastejšie 
opisovali, že čas im plynul oveľa rýchlejšie. No nieke-
dy to bolo naopak. Baletky opisovali, že im ani nie 
sekundová otočka, pripadala, akoby trvala celé 
minúty. Oslobodenie sa od sledovania času prispieva 
k radostnej nálade, ktorú zažívame v stave úplnej 
angažovanosti.

Flow nás poháňa ku kreativite a vynikajúcim výsled-
kom. Ukazuje nám, že aj pri obyčajných aktivitách, je 
možné zažívať pocit naplnenia. Aby to však bolo 
možné, potrebujeme sa zlepšiť v schopnosti mať pod 
kontrolou svoju myseľ, spoznávať svoje prirodzené 
talenty, trénovať koncentráciu, voliť si motivujúce 
ciele a vnímať ich v kontexte, ktorý nám dá zmysel.

Ing. Zuzana Palková
je členka predsedníctva SAKo, koučka a mentorka, ktorá pomáha ľuďom spoznávať ich 
talentovanú verziu, aby vďaka nej mali radosť z naplneného života a zmyslupnej práce. 
Je autorkou kurzu Spoznaj svoje talenty, spoluautorkou sady sebakoučovacích kariet 
Tvorivá inšpirácia na každý deň a fanúšičkou re�exívneho písania. 

www.sako.sk/profesional/zuzana-palkova/
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Učenie ako cesta ku šťastiu a vnútornej spokojnosti
Poznaj sám seba

Text: Barbora Koštialová

Čím viac toho vieme, čím viac sa vzdelávame, tým 
sme so sebou spokojnejší, a teda aj šťastnejší. Ako 
si však nájsť každý deň čas a priestor na učenie, 
keď nám veľkú časť dňa zaberá starostlivosť 
o rodinu a domácnosť alebo pracovné povinnosti?

Mnoho ľudí má v zásuvke, alebo aspoň vo svojej 
hlave, celý zoznam aktivít, ktoré by sa chceli naučiť, 
zručností, ktoré by chceli ovládať, schopností, ktoré 
by chceli nadobudnúť, no ešte stále u nich nenastala 
tá pravá hviezdna konštelácia, kedy by sa do toho 
konečne mohli pustiť, prípadne tá konštelácia netrva-
la dostatočne dlho na to, aby pri učení zotrvali.

O tom, že času máme všetci rovnaké množstvo a je to 
všetko o prístupe a stanovení si priorít, ste sa dočítali 
už veľakrát. Určite sa ste vo svojom živote stretli tiež 
s mnohými teóriami, ktoré ponúkajú rôzne návody na 
efektívnu prácu so svojím časom.

Ako však objaviť ten najlepší, najefektívnejší 
a zaručene fungujúci spôsob učenia sa pre seba? Ako 
to robia tí, ktorí popri rodine a práci stíhajú neustále 
niečo študovať, čítať alebo skúšať?

Pozývam vás pozrieť sa na to inak. Cestou koučingu.
Čo keby ste predtým, než sa rozhodnete čokoľvek začať 
učiť, najprv naučili niečo o sebe a získali tak čas na to, po 
čom túžite?

Sebapoznanie ako kľúč k ďalšiemu učeniu

Pokiaľ človek nie je silno motivovaný nejakým vonkaj-
ším faktorom ako je napríklad zmena práce, vo svojej 
podstate nemá dôvod meniť svoje fungovanie a učiť 
sa niečo nové. Keď klient prichádza na koučing, 
dospel do bodu, keď sa potrebuje pozrieť na svoju 
situáciu z novej perspektívy, lebo mu to bráni 
posunúť sa tam, kam chce.

„Už som vyskúšal všetko,“ posťažuje sa klient hneď 
v úvode stretnutia. „Čo je to všetko?,“ pýta sa kouč 
následne. Po tom, čo klient vymenuje všetky návody, 
ktoré už skúsil sa postupne s koučom dopracujú 
k tomu, ako vyzerá jeho bežný deň. A tu sa dostávajú 
na koreň veci.

Klient, ktorý prišiel na koučing s presvedčením, že je 
neschopný, pretože si nevie zorganizovať čas, a preto 

nestíha to, po čom túži, postupne prichádza na to, že 
to nie je pravda, ale niečo iné spôsobuje u neho túto 
situáciu. To, čo u neho vyzeralo ako cnosť - ochota 
pomáhať v každom prípade všetkým, ktorí ho popro-
sia, bola len krásne zaobalená výčitka, že nevie pove-
dať nie. Keď si uvedomil, že tým v skutočnosti ani len 
nepomáha ľuďom k ich vlastnému rozvoju, aby sa 
sami pokúsili veci vyriešiť a zlepšiť svoje schopnosti, 
pochopil, čo musí robiť inak. Schopnosť „vedieť pove-
dať iným nie a sebe áno“ sa rozhodol ešte upevniť 
prihlásením sa na kurz asertívnych práv. Dnes sa 
vďaka času, ktorý získal tým, že zmenil prístup k sebe, 
môže venovať aktivitám, ktoré už dlho odkladal.

Iným prípadom je klient, ktorý sa celé roky pokúšal 
plánovať si svoj deň, týždeň či mesiac cez rôzne orga-
nizéry. Tento klient bol veľmi aktívny, mal množstvo 
projektov a jediný spôsob, ako ich všetky mohol 
stihnúť videl v dokonalej organizácii času. Keď 
napriek všetkej snahe dospel takmer až do stavu 
vyhorenia a musel sa zrieknuť veľkého projektu, na 
ktorý sa veľmi tešil, vyhľadal kouča, aby sa rovnaká 
situácia v jeho živote už neopakovala. A na čo prišiel?
Zistil, že ako neštruktúrovaný človek si nájde ťažko 
zmysel v štruktúre, ktorá je veľkým pomocníkom pre 
štruktúrovaných ľudí. Miesto toho si vytvoril štruktúru 
sebe vlastnú, ktorá vyzerala ako mapa, v ktorej videl 
seba a svoj život v rôznych roliach, ktorým určil rôzne
priority a podľa toho im priradil čas, ktorý sa im bude 
venovať. Zrazu zistil, že by toho zvládol dokonca aj 
viac, čo nebolo ani jeho cieľom. Najdôležitejšia bola 
preňho úľava, ktorú pocítil, keď si uvedomil, že môže 
stihnúť všetko, po čom túži. Našiel si vďaka tomu aj 
čas na to, aby sa vedel dokonca zastaviť a meditovať.

Koučing v praxi

„Cieľom života je sebarozvoj.
Aby sme si dokonale uvedomili

svoju povahu – to je dôvod, 
prečo existujeme.“

Oscar Wilde 
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Ak chceš zmeniť svet, začni od seba.

Mohla by som uviesť aj ďalšie príklady, ale myslím, že 
aj tieto dva stačia k tomu, aby som poukázala, že ak sa 
klienti zacyklia v nedostatku času, ktorý im bráni 
rozvíjať sa, vzdelávať, resp. učiť sa, ten pes je veľmi 
pravdepodobne zakopaný úplne inde ako tam, kde 
ho hľadajú.

Vzdelávanie, resp. učenie, je oveľa širší pojem, ako len 
sedieť nad knihami alebo v nejakom zariadení, kde 
vás iní učia novým zručnostiam. Aby sa našiel čas aj na 
takéto učenie, je ideálne, ak proces vzdelávania začína 
sebapoznaním. 

Sebapoznanie vychádza aj z toho, že ste si vedomí 
napríklad svojho temperamentu, preferencie štýlu 
učenia a vďaka tomu si nájdete tú správnu formu ako 
sa učiť. Ale aj napriek tomu všetkému, čo o sebe viete, 
stále sú veci, na ktoré sa nedokážete pozrieť bez 
pomoci iného a práve tie vám môžu brániť v dosaho-
vaní vašich túžob, v učení sa nového, v sebarozvoji. 

Čo by ste sa chceli naučiť, ale nemáte na to čas?

Čo by ste chceli dosiahnuť, ale nemáte na to podmienky?

Koľko času ste ochotní venovať sebapoznaniu?

Koučovanie vás v tom vie/môže podporiť.

Mgr. Barbora Koštialová, ACPC
Je akreditovaná koučka a lektorka. Pôvodne vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave. Z oblasti práva sa cez mediáciu, realitné maklérstvo a manaž-
ment dopracovala až ku koučingu. Vo voľnom čase sa venuje amatérskemu divadlu, 
ktoré ju inšpirovalo k tvorbe konceptu DRAMA coaching-u. V súčasnosti okrem koučo-
vania na voľnej nohe pôsobí v občianskom združení EduCoach, kde koučuje 
stredoškolákov. Popri tom študuje psychológiu.

https://sako.sk/profesional/barbora-kostialova-3
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Ste učiteľ, vychovávateľ alebo rodič?
Pracujete s deťmi a mládežou a chcete sa naučiť podporovať ich

rozvoj cez koučovací prístup?

Nechajte nám na seba kontakt a zostanete informovaný 
o plánovaných kurzoch, ktoré vás v tom podporia.

Mám záujem o informácie ohľadom kurzov

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKq7B_WrtS_KgGsUZj4SvYRHxP1FjOVnsUGkLp03QcZ4uOyw/viewform


Sebaspoznávanie
pomocou kníh

Text: Mária Kaliňáková

„Poznaj sám seba“ tento známy výrok nikdy nebol aktuálnejší a ovplyvnil môj výber kníh, ktoré 
odporúčam do vašej pozornosti. Obohatili ma o nové uvedomenia a podnety na preskúmanie seba, 
svojho myslenia a svojej pravdivosti.

Pokladám za užitočné absolvovať cestu do hlbín vlastného JA s knihou 
Odpútaná duša, ktorú napísal Michael A. Singer, duchovný učiteľ, zakladateľ 
centra jogy a meditácie. Autor nás pozýva všímať si, ako sme obmedzovaní 
výplodmi vlastnej mysle. Píše: „Osobný rast spočíva v tom, že prekročíme tú 
časť samých seba, ktorá potrebuje ochranu. Ak chcete prísť na to, prečo lipnete 
na určitých veciach a vzorcoch správania či zvykoch, na istý čas sa ich vzdajte 
a pozorujte, čo sa bude diať.“ Ak máme úprimnú snahu skúmať seba samých, 
objavovať vlastnú hĺbku a pravdivo ju interpretovať, potom máme šancu sa 
vnútorne oslobodiť. Oceňujem význam Polóniovej rady z drámy Hamlet: „No, 
hlavne – vždy buď k sebe pravdivý a z toho vyplynie ako z noci deň, že 
neoklameš ani iného.”

Kniha Myslenie rýchle a pomalé by mala byť, podľa môjho názoru, povinným 
čítaním, vďaka ktorému môžeme zmeniť spôsob, akým rozmýšľame o ľudskom 
úsudku a rozhodovaní. Profesor psychológie, nositeľ Nobelovej ceny za ekono-
miu, Daniel Kahneman, napísal knihu ako psychodrámu s dvoma �ktívnymi 
postavami: „automatickým Systémom 1, ktorý myslí rýchlo a bez námahy 
a rozvážnym Systémom 2, ktorý myslí pomaly a prácne.“ Autor opisuje Systém 2 
ako lenivého kontrolóra, ktorý sa dokáže riadiť pravidlami, porovnávať veci 
podľa niekoľkých atribútov a vykonávať zámerné voľby medzi alternatívami. 
Systém 1 funguje automaticky a ovplyvňuje život každého z nás viac, než si to 
uvedomujeme. Kniha nám pripomína, že máme prirodzenú tendenciu ku 
kognitívnym skresleniam a naše rýchle úsudky sprevádzajú subjektívne pres-
vedčenia a nie objektívne fakty.

Vedomosti o dejinách ľudskej spoločnosti sú dôležité, a tak súčasťou štvorlístka 
je kniha Stručná historie všeho. Filozof Ken Wilber opisuje štyri pohľady na 
realitu s odlišnými pravdami – štyri aspekty nášho bytia. Individuálny aspekt –  
úmysel „JA“ a správanie „TOTO“ a kolektívny aspekt – kultúra „MY“ a spoločnosť 
„TOTO“. „Ak pochopíme odlišné pravdy a ak ich oceníme, môžeme ich s väčším 
porozumením prijať, zahrnúť, integrovať.“ Svojím celostným prístupom tká 
komplexnú mapu ľudských možností a ponúka nástroje pre jej aplikáciu, 
„potrebujeme cvičiť telo, myseľ, dušu i ducha – a to v rámci „ja“, kultúry aj príro-
dy.“ 

Inšpirácia
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Odpovede na otázky, čomu čelíme dnes a ako sa pripraviť na blízku budúcnosť 
som našla v knihe 21 lekcií pre 21. storočie. Autorom je historik Yuval Noah 
Harari. Upozorňuje nás, aby sme nepremárnili šancu zistiť, kým sme, aký je náš 
operačný systém a nabáda nás, aby sme „systematicky sledovali telesné pocity 
a mentálne reakcie, aby bolo možné odkryť základné vzory bdelej mysle.“ Podľa 
neho dnešná informačná a biotechnologická revolúcia vyžaduje revolučný 
prístup k vzdelávaniu, k psychológii práce a bez trvalého učenia to nepôjde. 
Citujem: „Svet budúcnosti nezvládneme bez duševnej pružnosti, bez emo-
cionálnej stability a bez umenia opúšťať zažité istoty a cítiť sa pritom v nepre-
bádanej oblasti komfortne.“

Ing. Mária Kaliňáková, ACC
pracuje ako certi�kovaná koučka, konzultantka talentov a kariérna poradkyňa pre 
jednotlivcov. Koučovací rozhovor vníma ako príležitosť sprevádzať klienta v tvorivom 
procese hľadania riešenia, ktoré ovplyvní jeho život k lepšiemu. Počas dialógu zameria-
va pozornosť klienta na jeho vlastné myšlienky, pocity, potreby, hodnoty a kvality, aby 
klient v plnej  miere využíval a ďalej rozvíjal svoj potenciál na ceste k stanovenému cieľu.

https://sako.sk/profesional/ing-maria-kalinakova-acc/ 

RASTIEME SPOLU 22www.sako.sk



Odoberajte mailové novinky z dielne SAKo 

Sledujte inšpiratívne články o koučovaní a aktivity SAKo aj na sociálnych sieťach

Ing. Lenka Šablatúrová, PhD.
dizajn vzdelávania pre organizácie a jednotlivcov

nastavenie talentovej stratégie jednotlivcov a tímov 

individuálne sprevádzanie klientov koučovacím
prístupom 

Viac o mne

https://us9.list-manage.com/subscribe?u=fb141df88cc45d1d8b45b9725&id=9a87b4df43
https://www.facebook.com/slovenskaasociaciakoucov
https://www.linkedin.com/company/25065491/admin/
https://www.zuzanapalkova.sk
https://bkcoaching.sk
https://www.tvojkoucsvatava.sk
https://www.educoach.sk
https://sako.sk/profesional/lenka-sablaturova-phd/

