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Skúsme sa zamyslieť, ako to chodí pri klasickom 
spôsobe vzdelávania. Firmy investujú do tradičných 
metód zvyšovania výkonnosti, lebo sú osvedčené 

a overené. Platia zamestnancom školenia, tréningy a kurzy. 
Ľudia sa na tréningu nadchnú, sú motivovaní, ale väčšinou 
nedokážu využiť nové zručnosti naplno, či niekedy len mi
nimálne v praxi a nakoniec sa zamestnanci cítia „preškole
ní“. Absolvovali toho totiž už dosť, často každoročne to isté 
a už sa im nechce strácať čas niečím, čo poznajú, keď majú 
veľa iných úloh. Ich výkon po takom školení či tréningu 
nerastie a ak áno, tak len minimálne. Hovorí sa, že maxi
málny dosah tréningového knowhow do praxe, pokiaľ sa 
nerealizujú ďalšie podporné aktivity, je maximálne 20 %… 
Čo teda s tým? Treba niečo robiť inak, využiť niečo, čo má 
človek, zamestnanec alebo manažér v sebe samom a nie iba 
čakať, čo dostane od firmy, lektora, trénera, teda podnet 

„zvonku“. Na mysli mám niečo v zmysle citátu:

„Myseľ nie je nádoba, ktorú 
treba naplniť, ale oheň, 
ktorý treba zapáliť.“

Plutarch
Konkrétnejšie povedané „využiť svoj vlastný potenciál“.

ČO ZNAMENÁ „VYUŽIŤ SVOJ VLASTNÝ 
POTENCIÁL“? 
Slovník cudzích slov prekladá anglické slovo potenciál ako 
možnosti, ktoré ešte nie sú využité a realizované. Toto slovo 

je odvodené od slova potency, čo v slovenčine znamená sila, 
moc, možnosť, mocnosť, priebojnosť, účinnosť a schop
nosť. Môžeme si predstaviť, že kouč je akýsi sprievodca, 
ktorý pomáha firmám a ľuďom nájsť tie najlepšie odpo
vede, pravdy, riešenia a niekedy aj silu dotiahnuť úplne až 
do konca vysnené vízie a projekty alebo uvedomiť si nové 
možnosti rozvoja. Alebo uveriť vo svoju schopnosť vedieť 
zmeniť zdanlivo neriešiteľné situácie. Urobiť to rozhodne, 
niekedy aj priebojne a účinne. Ale hlavne, ísť cestou, ktorá 
je pre danú konkrétnu situáciu a manažéra tá najvhodnejšia, 
prípadne pomôcť manažérovi implementovať knowhow 
z tréningu do praxe na jeho špecifické podmienky, teda 
výsostne individuálny prístup. A tiež pracovať s hodnotami 
a motiváciou jednotlivca, lebo to je tým najväčším hnacím 
motorom každého. Žiadna získaná informácia či vedomosť 
nie je účinná a dlhodobá, pokiaľ sa neprepojí s hodnotami 
manažéra. Tak sa z vonkajších motivačných faktorov stáva
jú vnútorné. Sú základom úspechu, tam je energia a drive 
na rast a zmenu. A práve toto je jedna z úloh kouča. Ak je 
teda cieľom koučov pomáhať ľuďom i firmám naplniť celý 
ich potenciál, trochu nadnesene by sme mohli povedať, že 
kouč vedie ľudí i firmy k tomu, aby si splnili svoje sny a ciele. 
Vďaka koučingu vedia byť manažéri kreatívci, lídri vizioná
ri... Vedia si predstaviť dosiahnutie cieľov, ktoré zabezpečia, 
že spoločnosť, pre ktorú pracujú, bude medzi najlepšími. 
Vedia ľudí motivovať, inšpirovať, stabilizovať, zvýšiť ich vý
kon bez tlaku a určiť priority. Ľahko nastavia nové stratégie. 
A keď je potreba, vedia ich aj operatívne zmeniť a uviesť do 
praxe... Dnes je už všeobecne známe, že koučing ako nástroj 
progresu bol zo športu do biznisu importovaný práve kvôli 

Mnoho biznismenov, majiteľov firiem, ale aj ďalších ľudí si v poslednej dobe kladie 
otázku: „Prečo je teraz v manažmente toľkých firiem vyhľadávaný a intenzívne vyu
žívaný práve koučing? Čo také výnimočné prináša, že je tak opakovaný a vyzdviho
vaný? Veď už všetko, čo sa dalo vytvoriť a vylepšiť v biznise, firmách či manažmen
te, je zabehnuté.  Čo ešte iné môže manažér či firma získať?“ 

KOUČING  
AKO KĽÚČOVÝ  
NÁSTROJ  
V MANAŽMENTE
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vysokej efektivite. Môžeme teda pove
dať, že koučing si získal nielen špor
tový, ale aj manažérsky svet. A nielen 
ten. Využívajú ho všetci ľudia, ktorí 
chcú rásť, robiť rozhodnutia, vyvíjať 
sa. Koučing zaujal ako nová profesia 
a tiež ako nástroj rozvoja ľudí. Školy, 
prístupy v koučingu, ale aj samotní 
kouči neustále pribúdajú. Koučing sa 
vyšplhal na popredné miesto medzi 
metódami rozvoja nielen vo veľkých 
korporáciách sveta, ale prenikol 
úspešne aj do tých najmenších firiem. 
Biznis koučing teda zjavne prináša 
hodnotu. Ako však preukázať, že je 
to naozaj tak? Že je ozaj prínosom? 
Možno by najpresvedčivejším dôka
zom o užitočnosti koučingu mal byť 
samotný fakt, že tak prudko narastá 
o koučing záujem v biznise. Firmy 
totiž nezvyknú len tak vyhadzovať 
peniaze, ak to neprináša efekt. A už 
vôbec by takto nekonali dlhodobo. 
Čo sa stáva pomerne častým, je, že 
firmy si samy vychovávajú vlastných 
koučujúcich manažérov. Nie koučov, 
ktorí vedú celý koučovací proces 
a disponujú všetkými kompetenciami 
podľa štandardov ICF, ale manažérov, 
ktorí využívajú prvky koučovania pri 
manažmente, vedení ľudí, motivovaní 
a ich rozvoji. Je to veľmi účinný spô
sob, ako tento nástroj efektívne využí
vať a mať ho stále poruke. Je to veľmi 
efektívny spôsob vedenia ľudí. Keď sa 
tento nástroj zavedie v celej organizá
cii, teda využívajú ho situačne všetci 
manažéri, ktorí navzájom zdieľajú 
svoje skúsenosti, podporujú sa pri 
zavádzaní noviniek do manažmentu, 
môže firma rásť oveľa rýchlejšie a klí
ma v organizácii sa veľmi skvalitní. 
Zvykneme to označovať tak, že firma 
zaviedla „koučovaciu kultúru“.

METÓDA GROW
S touto formou využívania koučingu 
máme v niektorých firmách veľmi 
dobré skúsenosti. Pracujeme so zá
kladnou metódou GROW a jednodu
chou schémou, ako koučing využívať. 
Pre ilustráciu uvádzam zostručnený 
model:
■ Goal –cieľ (vizualizácia cieľa)  

Čo chceme dosiahnuť koncom toh
to rozhovoru – vo forme SMART 

■ Reality – realita  

Špecifikácia súčasného stavu, za
definovanie reality 

■ Options – možnosti  
Otvorenie možností, zdrojov 

■ Will – voľba, vôľa vykonať kroky 
Zadefinovanie konkrétnych kro
kov SMART

Ale pozor, používanie koučovacieho 
modelu GROW bez zmeny prístupu 
manažéra k jeho podriadeným a zna
lostí základných koučovacích zruč
ností môže byť zneužité pri najlepšom 
ako forma štruktúry a kontroly, pri 
najhoršom ako forma manipulácie. 
Zavedením koučovacej kultúry do 
organizácie manažéri vychovávajú 
samostatných ľudí, dávajú priestor 
otvorenejšej komunikácii, ľudia majú 
viac priestoru na to, aby „boli vypo
čutí“ svojím nadriadeným, znižuje 
sa fluktuácia a nespokojnosť, rastie 
motivácia a angažovanosť u pracovní
kov, ktorí majú možnosť ovplyvňovať 
niektoré rozhodnutia, skvalitňuje sa 
celý manažment... 

EXECUTIVE COACHING
Špeciálna forma koučingu je executive 
coaching. Je zameraný na zvyšovanie 
výkonnosti ľudí, ktorí musia čerpať 
silu z vlastných zdrojov. Sú to tí, ktorí 
nesú zodpovednosť, hľadajú riešenia 
a robia voľby – pre seba aj pre dru
hých. Na ich energii, vášni a odhod
laní závisí dynamika firmy alebo 
projektu. Takže je určený hlavne pre 
ľudí, na myslení a rozhodnutiach kto
rých závisia výsledky firmy. Riaditelia, 
manažéri, lídri, majitelia firiem, špič
koví odborníci. Sú to súčasne tí ľudia, 
ktorí sú najviac ohrození syndrómom 
vyčerpania – svojich fyzických síl, 
stratou motivácie, pochybnosťami 
o potenciáli alebo zmysle niektorých 
projektov. Práve pre nich je určený 
executive coaching, ktorý podľa 
potrieb klienta kombinuje hľadanie 
pragmatických biznis riešení s hľada
ním hlbšieho zmyslu života a práce.
Vrcholový manažér je dnes v plnení 
očakávaní pod obrovským tlakom, 
musí neustále čeliť novým výzvam, 
zvládať mnoho vecí, ktoré ho nenaučí 
žiadna škola ani kurz, ale len život 
a práca na sebe. Ak sa spolieha iba 
na predošlé skúsenosti a schopnosti, 

nebude si s tým vedieť bez problémov 
poradiť. Koučing pre vrcholový ma
nažment je o zmene – zmene bežného 
myslenia vrcholového manažéra 
v organizácii. Tí najlepší športovci 
stále využívajú koučov a i vďaka tomu 
si udržujú svoje prvenstvo. Tento prin
cíp rovnako platí aj v biznise.  
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1. SPOLOČNOSŤ KOUČOV: 
„VÁŠ PARTNER V HĽADANÍ 
RIEŠENÍ“
1. spoločnosť profesionálnych žilinských 
koučov „ZAKO“ Vám ponúka: 

■ Individuálny koučing
■ Tímový koučing
■ Koučing pre manažérov ako motivač

ný štýl riadenia a  vedenia ľudí vo for
me 4 workshopov:
A) WORKSHOP I (základné zručnosti)
B) WORKSHOP II (používanie konkrét-

nych techník)
C) WORKSHOP III (tímový koučing)
D) WOKSHOP IV (nadstavba predchá-

dzajúcich workshopov na podmien-
ky objednávateľa) 

■ Tréning mäkkých zručností:
A) KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI (verbál-

ne i neverbálne)
B) PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
C) LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI

■ Teambuilding (vzťahy na pracovisku):
A) INTERPERSONÁLNA KOMUNIKÁCIA  

(riešenie problémov či konfliktov, re-
laxačné a protistresové techniky)

B) MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI (moti-
vácia, nábor a  výber zamestnancov, 
individuálne pohovory, hodnotiace 
pohovory, riadenie a  vedenie ľudí, 
budovanie efektívneho tímu, efek-
tívne podávanie spätnej väzby, ve-
denie porád, delegovanie, formulo-
vanie cieľa)

C) NÁUČNO-ZÁBAVNÉ WORKSHOPY  


