
ETICKÝ KÓDEX
kresťanského kouča

Spracované podľa 

THE GLOBAL CODE OF ETHICS For Coaches, Mentors, and Supervisors
https://www.globalcodeofethics.org
a
Christian Coaches Network International Code of Ethics
https://christiancoaches.com/wp-content/uploads/2017/05/CCNI-Ethics.pdf

https://www.globalcodeofethics.org/
https://christiancoaches.com/wp-content/uploads/2017/05/CCNI-Ethics.pdf


O B S A H

• Prečo potrebujeme etický kódex
• Tri základné okruhy aplikácie etického kódexu
• Práca s klientom
• Systematický rozvoj
• Profesionálne správanie

• Špecifiká kresťanských koučov
• Diskusia



Prečo je etika potrebná

• Koučing je neregulovaná profesia

• Samoregulácia

• Chráni klienta aj kouča

• Nastavuje správny vzťah



Aby etika v našej práci fungovala

• Musia byť štandardy
• Musí byť vôľa dodržiavať ich
• Musí existovať formálny mechanizmus na 

riešenie problémov

A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba.

Rim 14, 12



Základné okruhy v etickom kódexe
The Global Code of Ethics pre koučov, mentorov a supervízorov

Profesionálne správanie

Práca s klientom

Excelentná prax



Práca s klientom - Dohoda o koučovaní

• Oboznámenie o etickom kódexe, ktorým sa kouč 
riadi

• Dohodnutie logistiky, financií a dôvernosť
• Informovanie o metódach práce
• Zabezpečenie dĺžky trvania potrebnej na 

dosiahnutie cieľa
• Zabezpečenie primeraného prostredia na stretnutie
• Záujem klienta je na prvom mieste (ale nie na úkor 

sponzora)



Práca s klientom - Integrita

• Kouč prezentuje pravdivo svoju kvalifikáciu, 
skúsenosť, členstvo v odborných organizáciách

• Kouč pravdivo hovorí o možnostiach a limitoch 
koučingu, ktorý poskytuje

• Kouč rešpektuje právo a žiadnym spôsobom 
nepovzbudzuje klienta ani nespolupracuje na jeho 
obchádzaní či porušení



Práca s klientom - Dôvernosť

• Kouč narába so všetkými informáciami ako s nanajvýš 
dôvernými

• Ak kouč uchováva záznamy, tieto musia byť uložené tak, 
aby bola zachovaná dôvernosť a v súlade s predpismi a 
zákonmi o ochrane osobných údajov v danej krajine

• Ak kouč absolvuje supervíziu, informuje klienta aj o 
tom, že rozhovory s ním budú anonymne využité na 
tento účel. Zároveň uistí klienta o tom, že aj supervízny
vzťah je dôverný



Práca s klientom – Neprimeraný osobný vzťah

• Kouč je povinný nastaviť a rešpektovať primerané a 
kulturálne citlivé hranice tak v osobnom ako aj 
virtuálnom kontakte s klientom

• Kouč musí urobiť všetko preto aby sa vyhol akémukoľvek 
romantickému či intímnemu vzťahu s klientom alebo 
zrušiť kontrakt, ak by nebolo ináč možné zachovať 
bezpečné prostredie 



Práca s klientom – Konflikt záujmov

• Kouč nevyužije klienta na získanie neprimeranej 
finančnej alebo nefinančnej výhody, ktorú by vzťah 
umožňoval

• Kouč jasne rozlišuje medzi profesionálnym vzťahom a 
inými formami vzťahu

• Kouč je vnímavý na potenciálny vznik konfliktu záujmov 
či už komerčnej alebo osobnej povahy 

• Ak konflikt nastal, kouč ho pomenuje otvorene a ak sa 
nedá riešiť efektívne, ukončí koučovací vzťah



Práca s klientom – Ukončenie profesionálneho 
vzťahu

• Kouč navrhne ukončenie vzťahu ak nadobudne 
presvedčenie, že iný kouč alebo iný druh 
intervencie by bol pre klienta užitočnejší
• Kouč rešpektuje, že záväzky voči klientovi najmä 

v oblasti dôvernosti pretrvávajú. 
• Kouč v budúcnosti nevyužije ukončený koučovací

vzťah na získanie akéhokoľvek prospechu pre 
seba



Čas na otázky 
k tejto časti



Profesionálne vystupovanie – Chránenie 
reputácie profesie

• Kouč svojim vystupovaním podporuje pozitívne 
vnímanie profesie kouča
• Kouč prejavuje rešpekt voči všetkým svojim 

kolegom a aj ich prístupu ku koučovaniu
• Kouč upozorní kolegov, ak u nich pozoruje 

diskriminačné správanie



Profesionálne vystupovanie – Porušenie 
štandardov správania

• Kouč akceptuje, že akékoľvek porušenie etického 
kódexu, ktoré vyústi do sťažnosti klienta, môže 
viesť k strate akreditácie
• Kouč upozorní iného kolegu kouča, ak sa tento 

dopúšťa neetického správania 



Čas na otázky 
k tejto časti



Excelentná prax – Schopnosti poskytovať 
službu

• Kouč dbá o správnu kvalifikáciu, zručnosti a 
skúsenosť, aby poskytol klientom najvyššiu 
hodnotu – koná iba v rámci svojej kompetencie



Excelentná prax – Priebežná supervízia

• Kouč bude spolupracovať s kvalifikovaným 
supervízorom alebo v skupine kolegov
• Kouč sa uistí, že akýkoľvek iný existujúci vzťah so 

supervízorom nenaruší kvalitu samotnej 
supervízie
• Ak kouč narazí na etickú dilemu, potenciálne či 

skutočné porušenie etického kódexu, 
prediskutuje to so supervízorom alebo skupinou



Excelentná prax – Nepretržitý odborný 
rast

• Kouč sa trvalo rozvíja vhodnými tréningami a 
inými aktivitami
• Od kouča sa očakáva, že prispeje, primerane 

svojej expertíze, do svojej odbornej komunity



Excelentná prax – Nepretržitý duchovný 
rast

• Kouč rozvíja svoj duchovný život v Kristovi, ctí 
Boha, chráni dobré meno kresťanského koučingu



Excelentná prax – Nepretržitý odborný 
rast

• Kouč rešpektuje autorské práva a požiadavky na 
ochranu duševného vlastníctva všetkých 
materiálov, ktoré pri koučovaní, publikovaní, 
školení iných alebo iným spôsobom využíva



Základný princíp

Musíme pravdivo každému klientovi prezentovať seba, 
čo vieme, čo robíme a ako to robíme, akým pohľadom 
sa pri koučovaní riadime. 

Vtedy hovoríme svetu, že milujeme druhých ako 
Kristus miluje nás.

Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
Jn 13, 35



Kto sme?

Kresťanský kouč využíva zručnosti profesionálneho koučingu, aby 
pomohol klientovi prísť k novému uvedomeniu a konaniu, pričom 
má neustále na mysli biblický pohľad na človeka.

Keďže klienti sú rôzni a rôzne prežívajú svoju vieru, kouč volí taký 
prístup, ktorý je pre klienta a to čo chce riešiť najvhodnejší.

Biblický pohľad zostáva najdôležitejším pohľadom na klienta, ale 
jeho konkrétne zakomponovanie do rozhovoru je citlivo 
prispôsobené individualite klienta.

CCNI definícia kresťanského koučingu



Spirituálny pohľad na koučovací rozhovor

Rešpektujeme klienta

• V oblasti denominačných rozdielov
• Úroveň jeho znalosti Písma
• Úroveň jeho duchovnej zrelosti
• Ak nechce mať v rozhovore duchovný rozmer
• V tom, akou cestou a akým tempom ho Boh vedie
• Kouč vie, že Duch Svätý ho môže kedykoľvek 

inšpirovať a je otvorený tejto inšpirácii



Etický kódex kreasťanského kouča

https://www.krestanskykouc.sk/eticky-kodex-
krestanskeho-kouca-3/

https://www.krestanskykouc.sk/eticky-kodex-krestanskeho-kouca-3/


V A Š E O T Á Z K Y


