
Pozvánka

SUPERVÍZIA A MENTORING PRE KOUČOV A MANAŽÉROV 
VYUŽÍVAJÚCICH KOUČING

/Zameranie na ďalšie aspekty polarít a dynamickú rovnováhu a rozlišovanie 3 oblastí fokusu 
kouča: kouč, metóda, koučovaný/

24. apríl 2020

9.00 - 16.30 hod.      Hotel Apollo      Dulovo námestie 1      Bratislava

Výcvik vedie: Dalibor Bednařík

Systematický rozvojový program vedený ICF certifikovaným koučom a oficiálnym ICF mentorom.
Program v súlade s podmienkami rozvoja na ICF certifikáciu i obnovu certifikácie.

Príprava účastníka na profesionálnu úroveň koučovacieho prístupu aj pre manažérske využitie.

Účastník získa 2 mentorované hodiny potrebné pre certifikáciu či obnovu certifikácie od ICF.

Forma: skupinová supervízia a mentoring so zameraním na priamu analýzu 
koučovania /uzavretá skupina max. 10 účastníkov/

Témy:
1. Polarity: Vnímanie polarít ako dynamický proces, rozširovanie vnímania polarít a ich aktívneho využívania

v koučovacom procese
2. Dynamická rovnováha a rozlišovanie 3 oblastí zamerania kouča:

→
→
→

"Kouč/ka" - čo všetko sa vo mne deje a ako s tým zaobchádzam v sebe a ako to prejavujem von
"Metóda" - čo vraví metóda koučingu, čo je správne "koučovacie", čo je "zdieľanie" a iné pomocné prejavy
"Koučovaný/á" - čo sa deje na strane koučovaného, čo vnímam a ako s tým zaobchádzam, čo si o tom 
myslím

Cena: 170 EUR bez DPH / 204 EUR s DPH

0902 637 327           

Prihlasovacie a kontaktné informácie 

bednarik@doubleb.sk            www.doubleb.sk Prihlasovací formulár

ICF profesionálny certifikovaný kouč PCC od 2011
Oficiálny ICF mentor koučov
Managing partner spoločnosti double B, s.r.o.

Od 2008 vedenie rozvojových programov v oficiálnej spolupráci s ICF
Od 2011 vedenie (2x ročne) výcviku koučov Integratívny koučing a kľúčové kompetencie.
Tento výcvik je medzinárodne certifikovaným výcvikom ICF od roku 2015.

° viac ako 15 rokov spolupráca s významnými nadnárodnými a národnými spoločnosťami na Slovensku a v Českej 
republike ° viac ako 1 800 hodín koučovacej praxe a 6 000 hodín individuálnych rozvojových stretnutí ° autor 
rozvojových programov pre manažérov, zameraných na implementáciu koučovacích a mentorovacích prvkov v 
riadení a leadershipe ° 1998: psychológ s dlhodobým výcvikom zameraným na procesy v osobnosti a vzťahoch (POP)
° 2003: absolvent Leadership koučingu v systéme GARUDA ° 2007: absolvent výcviku Mentoring and Supervising in 
Coaching ° 2008: HOGAN certifikácia ° absolvent medzinárodne certifikovaného výcvikového programu Erickson 
College - The Art and Science of Coaching ° 2010: certifikovaný Erickson Certified Professional Coach ECPC ° 
2010: medzinárodne certifikovaný NLP Practitioner ° 2003 - 2009: zakladajúci člen Českej asociácie koučov ° 2006 - 
súčasnosť: člen Slovenskej asociácie koučov ° 2008 - súčasnosť: člen ICF SK ° 2009 - 2014: člen vedenia 
International Coach Federation Slovak Chapter ° 2018: absolvent výcviku Systemických konštelácií podľa Hellingera

http://www.doubleb.sk/#/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgprohd3obdambA5Mx7JqeYTtQ6KvGrg8guzmP5RiNU-FUJw/viewform
http://www.doubleb.sk/#/
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