
PROGRAM KOUČOVICE SAKo 22-23.4.2022 

PIATOK 22.4.  

9 - 17h - predkoučovicový workshop "Emócie ako dar" - vedie Ing. Eva Timková – 

medzinárodne certifikovaná koučka PCC (ICF), MKcS (SAKO), lektorka, mentorka a 

supervízorka koučovania.  

"Emócie ako dar" je 6 hodinová rozvojová aktivita, vedená koučovacím prístupom a podľa Kolbovho 

cyklu učenia sa. Účastníci cez cvičenia a vlastný zážitok získajú možnosť vytvoriť si k téme emócií 

vlastný postoj, čím zapracujú s pomocou lektorky získané poznatky tak, ako budú pre každého 

najužitočnejšie a najefektívnejšie.  Vychádza z teoretických východísk systemického prístupu a 

odborných poznatkov Dana Newbyho. Hlavnou úlohou je rozvíjať a podporovať konštruktívne a 

kreatívne koučovacie myslenie. Zaujímavú časť tvorí objavovanie súvisiacich emócií s kľúčovými 

kompetenciami kouča. 

Rozvojová aktivita podporujúca posilnenie kompetencií kouča, jeho sebarozvoj a sebapoznávanie. 

Obsah je zameraný na hlbšie poznanie emócií a ich odraz vo fungovaní v jednotlivých kompetenciách 

kouča. Podporíme tým emocionálnu gramotnosť, čo vedie k zmenám v osobnom aj profesionálnom 

vzťahu k sebe aj k ostatným.  

Účasť na predkoučovicovom workshope je za poplatok – členovia SAKo 29 EUR, členovia ICF 59 EUR 

18 - 19h - Večera  

19h - Otvorenie koučovice 

19 - 21h - Stmeľovačka - kreatívne stretnutie SAKo komunity 

21h - ... – individuálne pokračovanie stmeľovačky 

 

SOBOTA 23.4. 

8:15 - 9:30h - Open space format – agilné diskusné skupiny na zaujímavé témy - facilitátor 

Peter Barica, PCC 

Ústrednou témou bude agilita, popri nej ďalšie témy od účastníkov. Dozviete sa aj niečo o princípoch 

facilitácie. 

9:40 - 10:30h - workshop Aby nám to koučovalo II – pokračovanie workshopu 

z predchádzajúcej koučovice – facilituje Peter Jászberényi  

Zlepšite svoje koučovacie rozhovory cez kolektívnu inteligenciu a skúsenosti komunity 

10:30 - 11h - prestávka s občerstvením 

11 - 13h - workshop Ako z drámy do transformácie a spolutvorby? – vedie Mgr. Daniela 

Daubnerová, M.B.A., ACC 

Roly obete, útočníka a záchrancu obmedzujú náš potenciál a schopnosť robiť tvorivé 
slobodné rozhodnutia. 



Vyplavujú sa na povrch najmä teraz, v čase  straty ilúzií a neistoty. 
Vyčerpávajú a obmedzujú našu životaschopnosť a schopnosť tvoriť.  Ako ich rozpoznať a 
prejsť do tvorivej dynamiky? 
 
Workshop vám prinesie inšpirácie ako zmeniť drámu do vynaliezavých, odolných a 
inovatívnych vzťahov.  
Vychádza z  know how The Empowering Dynamics, TED*  

13 - 14h - obed 

14 - 16h - Certifikačný koučing naživo s mentoringom – vedú hodnotitelia z ACK SAKo Klára 

Giertlová, PCC, MKcS a Peter Stefányi, MCC, MKcS.  
 

Súčasťou SAKo certifikácie je aj živý koučovací rozhovor pred dvojčlennou hodnotiacou komisiou. 

Obvykle sa realizuje online, ale teraz máte jedinečnú možnosť ho zažiť. A to buď ako publikum, alebo 

priamo ako uchádzač o certifikáciu. Ako to prebehne? 

1. Záujemcovia o certifikáciu SAKo na stupni KcS alebo PKcS, ochotní absolvovať koučovací 
rozhovor na koučovici pred hodnotiacou komisiou a pred publikom svojich kolegov zo SAKO, 
majú možnosť prihlásiť sa do XX.YY. cez ...tento formulár... Súčasťou prihlášky je záväzok 
absolvovať v prípade kladného hodnotenia koučovacieho rozhovoru všetky ostatné 
požiadavky certifikačného procesu -  vid. https://sako.sk/o-nas/certifikacia-koucov/. 
Ubezpečte sa preto prosím pred prihlásením, že môžete tieto požiadavky splniť. 

2. K dispozícii sú dve miesta. Ak sa prihlási viac záujemcov, vyžrebujeme z nich na začiatku 
dvoch 

3. Títo dvaja potom po jednom v zmysle certifikačného procesu absolvujú 
o Dohodnutie podmienok spätnej väzby a oznámenia výsledku 
o Koučovací rozhovor v trvaní 30 minút s jedným členom certifikačnej komisie alebo 

niekým z publika 
o Ústnu sebareflexia kouča a prejavených kompetencií, odpovede na otázky členov 

komisie 
4. Hodnotiaca komisia sa po rozhovore poradí, zatiaľ čo aj publikum v skupinách prediskutuje 

svoje postrehy a hodnotenia  
5. Záujemca dostane spätnú väzbu na svoj koučing mentoringovou formou od hodnotiacej 

komisie. Ak sa tak na začiatku rozhodol, môže dostať spätnú väzbu aj od publika. Následne 
mu bude podľa jeho voľby oznámený výsledok hodnotenia buď priamo na mieste, alebo 
neskôr individuálne 

6. V prípade kladného výsledku absolvuje záujemca individuálne štandardným spôsobom 
ostatné časti certifikačného procesu 

 

Hodnotenie koučovacieho rozhovoru spočíva v hodnotení kompetencií kouča podľa úrovní 

kompetencií definovaných ICF. Pre KcS je požadovaná úroveň kompetencií ako pre ACC, pre PKcS je 

požadovaná úroveň kompetencií ako pre PCC. Spôsob hodnotenia bude rovnaký ako pri 

štandardnom certifikačnom procese a výsledok môže byť pozitívny aj negatívny. 

Čo získate, ak sa zúčastníte? 

Záujemcovia - hodnotení kouči 

o jedinečnú možnosť absolvovať kľúčovú časť certifikácie bez rizika prepadnutia 
certifikačného poplatku 

https://powerofted.com/tag/david-emerald/
https://sako.sk/o-nas/certifikacia-koucov/


o spätnú väzbu/kalibráciu svojho koučingu od koučov úrovne MCC/MKcS, cennú pre 
ďalší rozvoj bez ohľadu na výsledok 

o prispenie k rozvoju kolegov v publiku 
Publikum 

o možnosť vidieť koučing iných s kalibráciou a hodnotením senior koučov úrovne 
MKcS/MCC 

o sebareflexiu a aha-momenty smerom k svojmu koučingu 
o možnosť mentálne a energeticky podporiť hodnotených kolegov 
o prípadný impulz prihlásiť sa na certifikáciu SAKo 

 

16h - Ukončenie koučovice 

 

 

Všetci Rastieme spolu :) 


