Slovenská asociácia koučov
Moskovská 25, 974 04 Banská Bystrica

www.koucovia.sk
info@koucovia.sk
Sako-Uz-15.1

UZNESENIE
11. valného zhromaždenia SAKo
konaného 12. 3. 2016 v Tajove
A.

Valné zhromaždenie bolo v zmysle stanov SAKo uznášaniaschopné.

Valné zhromaždenie sa konalo 12.3.2016 v priestoroch penziónu Villa 27 v Tajove, pri Banskej Bystrici.
Všetkých 39 zúčastnených (54-15) členov bolo pozvaných e-mailom. VZ sa zúčastnilo 22 členov z toho
2 členovia boli zastupovaní inými členmi prostredníctvom plnej moci. Valné zhromaždenie malo tak
k dispozícii spolu 22 hlasov z 39, tj..56%, čo je viac ako požadovaná jedna tretina hlasov všetkých
členov asociácie a splnilo podmienku uznášaniaschopnosti podľa platných stanov.
B.

Valné zhromaždenie SAKo zvolilo/schválilo:
1. Členov mandátovej komisie: A. Haviar (predseda), P. Pálka
Vedúceho schôdze: P. Stefányi
Zapisovateľov: A. Haviar, G.. Janíková
Overovateľov zápisnice: K. Giertlová, E. Timková
2. Program VZ v znení predloženého návrhu.
3. Predsedníctvo:
a) predsedu Petra Stefányiho, ktorý je podľa platných stanov zároveň štatutárnym
orgánom SAKo,
b)

členov predsedníctva: Klára Giertlová, Zlatica Stubbs, Gabriela Janíková, Dagmar
Voňková.

4. Revízor: Orsolya Véghová
5. Zloženie akreditačno-certifikačnej komisie SAKo: pre obdobie rokov 2016 – 2017: P. Stefányi,
A. Profantová, E. Timková, K. Giertlová, Z. Stubbs
6. Zloženie etickej komisie SAKo: pre obdobie rokov 2016 – 2017: P. Stefányi, Z. Stubbs,
P. Pálka
7. Rozpočet pre rok 2016, viď Príloha č. 3 tohto uznesenia.
8. Členské pre rok 2017: riadny člen 70 €/ kalendárny rok, pridružený člen 35 €/ kalendárny rok,
člen ICF 50% z riadneho členského. Členské bude zverejnené v prihláške na www stránke
asociácie.

C.

a)

V platnosti zostáva časovo alikvotné členstvo so zaokrúhlením na 1 celý kvartál pre
nových členov, ktorí podávajú prihlášku v priebehu kalendárneho roka a prvýkrát. Plné
výhody členstva môže čerpať len osoba s neprerušeným členstvom. V prípade
obnovenia prerušeného členstva získava osoba členské výhody až po 1 roku.

b)

V platnosti zostáva odpustenie ročného členského darcom 2% asignačnej dane, ak
výška ich daru za predošlý rok dosiahla minimálne dvojnásobok výšky plného ročného
členského v danom roku.

Valné zhromaždenie SAKo zobralo na vedomie:
1. Správu mandátovej komisie o počte zúčastnených členov a o uznášaniaschopnosti VZ podľa

1/4

Slovenská asociácia koučov
Moskovská 25, 974 04 Banská Bystrica

www.koucovia.sk
info@koucovia.sk
Sako-Uz-15.1

bodu A. a Prílohy č. 1 tohto uznesenia.
2. Hospodárenie za rok 2015, viď Príloha č. 2 tohto uznesenia.
3. Správu revízora - o kontrole účtovníctva a plnení rozpočtu SAKo, viď Príloha č. 4 tohto
uznesenia.
4. Správu predsedu o činnosti predsedníctva a združenia za rok 2015 a programový zámer na
ďalšie obdobie, viď Príloha č. 5 tohto uznesenia.
5. Správy o činnosti pracovných skupín za rok 2015:
a)

PS A/C(akreditačno/certifikáčná) (Giertlová)





b)

Bola inovovaná certifikačná smernica (3 certifikačné stupne namiesto 1).
Bola doplnená a upravená akreditačná smernica
Boli prijaté 2 žiadosti o akreditáciu vzdelávania.
Pripravuje sa možnosť akreditovať aj vzdelávacie aktivity menšieho rozsahu, ak
budú zahŕňať aspoň 3-4 kľúčové kompetencie kouča.

PS Mentoring (Profantová, Stubbs)
 Príprava kvalifikačných kritérií.
 Príprava workshopu pre mentorov.

c)

PS Akademická (Timková)
 Na Prešovskej univerzite bol zavedený koučing, ako jeden z hlavných predmetov.
 Príprava stratégie spolupráce SAKo s univerzítami SR.

d)

PS Etická komisia (Stefányi)
 Zámer mať spoločnú Etickú komisiu s ICF je nerealizovateľný kvôli obmedzeným
právomociam národnej pobočky ICF.
 Bude zriadená samostatná SAKo Etická komisia.
 Štatút a Prevádzkový poriadok EK je v príprave.

e)

PS Aktivity (predsedníctvo s výk. riaditeľom)
 Príprava PPW (putovných poobedných workshopov) pre propagáciu koučingu a
Sako v regiónoch s cieľom reštartovať RKK (regionálne kluby koučov).

6. Zámery pracovných skupín pre rok 2016:
Každý nový člen predsedníctva si na úvodnej porade predsedníctva po dohode vezme ako
koordinátor na starosť 1 prac. skupinu podľa svojich preferencií.
a)

PS A/C(akreditačno/certifikáčná) (Giertlová)
 Priebežne pokračovať v zefektívňovaní certifikačného a akreditačného procesu.
 Sledovať zmeny v ICF, strážiť súlad kritérií.

b)

PS Mentoring (Profantová, Stubbs)
 Doladiť kvalifikačné kritériá vo forme smernice.
 Spustiť workshopy pre mentorov.

c)

PS Akademická (Timková, Hambálek)
 Nadviazať spojenie s inými profesijnými organizáciami a ponúknuť im koučing.
 E. Timková v spolupráci s predsedníctvom vypracuje stratégiu podpory aktívnej
spolupráce SAKo s univerzítami SR, kde bude koučovanie ponúkané ako ďalší
spôsob rozvoja.
 V. Hambálek sa pokúsi otvoriť odbornú diskusiu s Profesijnou radou Komory
sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a s predsedníctvom Komory
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psychológov o tom, ako by mohlo byť koučovanie poskytované certifikovanými
koučmi odsúhlasené, legitimizované a do vnútorných nariadení oboch komôr
zapracované ako jeden z ďalších spôsobov rozvoja sociálnych pracovníkov
a psychológov. Aby sa koučovanie stalo napr. oficiálnou súčasťou ich kreditného
kontinuálneho rozvoja.
d)

PS Etická komisia (Stefányi)
 Dokončiť Štatút a Prevádzkový poriadok, aby EK bola prevádzkyschopná

e)

PS Aktivity (Haviar)
 Spustenie PPW, koordinácia regionálnych koordinátorov.
 Zámer pozvať do BA Marylin Atkinson urobiť prednášku o koučovaní za
zvýhodnených podmienok, ktoré s ňou dohodne P. Stefányi. SAKo bude na túto
akciu svojim členom dotovať 50% účastníckeho poplatku v celkovej výške do 400
€. Predbežný termín 17.5.2016.
 Jesenná „Koučovica“ s predbežným termínom konania 11. – 12. Novembra 2016.

f)

PS Organizácia (Haviar)
 Spustenie nového webu s novým Adresárom koučov

g)

PS Médiá (Polievková)
 Účasť na konferenciách, napr. HR konferencii s propagáciou SAKo.

D.

Valné zhromaždenie SAKo ukladá:
1. Predsedníctvu SAKo poveriť A. Haviara spustením nového webu asociácie s novým
Adresárom koučov, zohľadňujúcim podmienky členstva, stupňa ich kvalifikácie a certifikácie.
Termín: 31.5.2016
2. Predsedníctvu SAKo poveriť P. Stefányiho spustením PPW s nadväzujúcimi Regionálnymi
Klubmi Koučov v spolupráci s regionálnymi koordinátormi.
Termín: priebežne
3. Predsedníctvu SAKo poveriť P. Stefányiho vytvorením pravidiel pre zriadenie a činnosť
Etickej komisie a predložiť ich na schválenie predsedníctvu SAKo.
Termín: priebežne
4. Predsedníctvu SAKo poveriť A. Profantovú a Z. Stubbs dokončením a spustením systému
SAKo mentoringu
Termín: priebežne
5. Predsedníctvu SAKo, aby priebežne dotváralo stratégiu SAKo a podnecovalo zapájanie
členskej základne do činnosti v pracovných skupínách a regiónoch.
Termín: priebežne

E.

Prílohy:

Príloha č. 1: Prezenčná listina
Príloha č. 2: Hospodárenie za rok 2015
Príloha č. 3: Návrh rozpočtu pre rok 2016
Príloha č. 4: Správa revízora
Príloha č. 5: Správu predsedu o činnosti za rok 2015 a programový zámer na ďalšie obdobie
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V Banskej Bystrici, 21. marca 2016

................................................
Alfonz Haviar
zapisovateľ

Potvrdzujem, že Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné a rozhodnutia boli prijímané
kvalifikovanou väčšinou zúčastnených členov podľa platných stanov SAKo, v zmysle bodu A. tohto
uznesenia.

................................................
Alfonz Haviar
predseda mandátovej komisie

................................................
Klára Giertlová
overovateľka uznesenia

................................................
Eva Timková
overovateľka uznesenia
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