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Vízia
• Koučing je neoddeliteľnou súčasťou prosperujúcej 

spoločnosti a každý člen ICF predstavuje tú najvyššiu kvalitu 
profesionálneho koučingu.

Misia
• ICF Slovenská pobočka existuje, aby viedla pokrok v profesii

kouča na Slovensku a posilnila kultúru jednotlivcov, tímov, 
skupín, organizácií prostredníctvom koučovania.
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Hodnoty

• Ako súčasť  celosvetovej komunity ICF sme zodpovední za 
dodržiavanie hodnôt:

Profesionalita        Spolupráca        Ľudskosť       Rovnosť

Hlavný cieľ 

• Zviditeľnenie ICF ako celosvetovo rešpektovanej profesnej
organizácie koučov a garanta kvality na úrovni najvyšších
medzinárodných štandardov.



Profesionálny kouč 

• Minimálne 60 hodín odborného výcviku, 100 hodín praxe
• ICF kompetencie kouča 
• ICF Etický kódex
• Certifikácia ACC, PCC, MCC – obnova po 3 rokoch
• Mentoring a supervízia
• Vzdelávanie – Continuing Coach Education units (CCE)

• Základné kompetencie kouča
• Rozvoj zdrojov kouča



ICF Slovenská pobočka 
Certifikovaní koučovia

ICF Register koučov



Aktivity ICF Slovenská pobočka

• Pravidelné mesačné stretnutia členov boardu
• ICW – celosvetový medzinárodný týždeň koučovania a 

podujatie Káva s koučom v spolupráci so SAKO
• Vzdelávacie workshopy – odborné a rozvojové
• Peer Camp – koučovia koučom
• SAG - Senior Advisory Group
• Prezentácie vo firmách
• Publikovanie článkov, vystúpenia v TV



Aktivity Pro Bono

• Individuálny koučing
• Tímový koučing
• Mentoring



Learning & Development Awards
(LDA)

• 4 ročníky udeľovania cien pre profesionálov v oblasti 
vzdelávania a rozvoja

• Hlavná myšlienka: podporiť a zviditeľniť komunitu lektorov, 
koučov a spoločností na Slovensku, ktorí svojou prácou 
prispievajú k rozvoju jednotlivcov, tímov a organizácií

• V roku 2022 bolo 22 akceptovaných nominácií koučov



ICF Young Leader Award 2021

• Ocenenie koučov do 40 rokov za prínos v 
koučovaní. 

• Ocenení sú vzorom základných hodnôt a 
nového líderstva v koučovaní.

“Verím v mladých ľudí i tých, čo s nimi pracujú. 
Preto robím to, čo robím”. 

Tomáš Pešek



Akreditované kurzy ICF v 
slovenskom jazyku

Vzdelávacie organizácie poskytujúce akreditované
kurzy ACTP, ACSTH:

• Business Coaching College, s.r.o.
• Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
• double B, s.r.o
• CoachAgency s. r. o.
• Power Coaching s.r.o.
• The International centre for Business Coaching 
• ZMS Consulting & Coaching s.r.o.



ICF a nové príležitosti

• Inovácie akreditačného modelu a ich zavedenie do praxe
• Rastúca profesia s dôrazom na záväzok jednotlivcov dodržiavať 

najvyššie štandardy
• Výskum a demonštrácia vplyvu koučovania na sociálny pokrok

• Európska únia prijala Profesijnú chartu pre koučing, mentoring a 
dohľad nad koučmi, mentormi a supervízormi, ktorá je uvedená v 
databázach EÚ pre koreguláciu a samoreguláciu.



15 rokov profesionálneho koučingu na Slovensku
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• Presadzovať stratégiu ICF na lokálnej úrovni
• Budovať priateľskú, podporujúcu a inšpiratívnu komunitu 

profesionálnych koučov
• Podporovať celoživotné vzdelávanie koučov
• Šíriť povedomie o profesionálnom koučingu v slovenskom 

prostredí
• Šíriť a podporovať koučovaciu kultúru v domácom kontexte
• Prispievať koučovaním k pozitívnym spoločenským zmenám


