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UZNESENIE 
13. valného zhromaždenia SAKo 

konaného 7. 4. 2018 v Selciach 
 

A. Valné zhromaždenie bolo v zmysle stanov SAKo uznášaniaschopné. 
 
Valné zhromaždenie sa konalo 7.4.2018 v penzióne Selčianka v Selciach. Sako malo k uvedenému 
dátumu 71 členov, ktorí boli na VZ pozvaní e-mailom. VZ sa zúčastnilo 27 členov, z toho 8 cez 
splnomocnenie. Valné zhromaždenie malo tak k dispozícii 27 hlasov zo 71 tj..38 %, čo je viac ako 
požadovaná jedna tretina hlasov všetkých členov asociácie a splnilo podmienku uznášaniaschopnosti 
podľa platných stanov. Pre prijatie rozhodnutí prostredníctvom hlasovania je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny zúčastnených členov, čo bolo pri schvaľovaní všetkých nižšie uvedených bodov 
splnené a dole to svojimi podpismi potvrdili obaja členovia mandátovej komisie. 

B. Valné zhromaždenie SAKo zvolilo/schválilo: 

1. Členov mandátovej komisie: M. Heráková (predsedníčka), P. Barica 

Vedúceho schôdze: A. Haviar 

Zapisovateľov: A. Haviar, K..Giertlová, 

Overovateľov uznesenia: Š. Hanus, E. Timková 

2. Program VZ - v znení predloženého návrhu. 

3. Predsedníctvo pre rok 2018: 

a) Predsedu Petra Stefányiho, ktorý je zároveň štatutárnym orgánom asociácie. 

b) Členov predsedníctva: Klára Giertlová, Dagmar Voňková. Eva Timková, Peter 
Jaszberényi. 

4. Akreditačno-certifikačnú komisiu pre roky 2018 - 2019 
v zložení: Z. Stubbs, K. Giertlová, E. Timková, A. Profantová, P. Stefányi. 

5. Revízora pre rok 2018: Ivana Havranová. 

6. Rozpočet pre rok 2018 - v štruktúre podľa Prílohy č. 3 tohto uznesenia 
v celkovej výške: príjmy 4501 €, výdavky 8230 €, deficit 3729 €. 

7. Členské pre rok 2019 - bez zmeny: 

a) Riadny člen 70 €/ kalendárny rok, pridružený člen 35 €/ kalendárny rok, člen ICF 50% z 
riadneho členského. 

b) Alikvotné členstvo pre nových členov, ktorí podávajú prihlášku v priebehu kalendárneho 
roka je počítané zo sumy 72 € (deliteľné 12) podľa počtu mesiacov zostávajúcich do 
konca kalendárneho roka. Pri predlžovaní členstva v ďalšom roku je nárok na členské 
benefity, len pri zaplatení celoročného členského. Výška členského a podmienky sú 
zverejnené v smernici „Druhy a podmienky členstva“ a v platnej prihláške na webe 
asociácie. 

8. Dotáciu RKK pre rok 2018 

 do 50 €.na 1 RKK v max. výške 400 € na 1 región/rok. Preplatený môže byť prenájom 
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miestnosti a pri otvorených kluboch aj minerálka/voda pre účastníkov za podmienky 
prístupu s náležitou starostlivosťou riadneho hospodára, s prihliadnutím k úspornosti pri 
zachovaní štandardov kvality. 

9. Novú položku v rozpočte pre financovanie rozvojových projektov v celkovej výške 1000 € – 
každý člen SAKo môže navrhnúť projekt, každý projekt podlieha schváleniu predsedníctvom. 

10. Princípy fungovania a organizovania akcií členmi SAKo - uverejnené na webe asociácie. 

C. Valné zhromaždenie SAKo zobralo na vedomie: 

1. Správu mandátovej komisie o počte zúčastnených členov a o uznášaniaschopnosti VZ podľa 
bodu A. a Prílohy č. 1 tohto uznesenia. 

2. Správu predsedu o činnosti predsedníctva a združenia za rok 2017 a programový zámer na 
ďalšie obdobie - Príloha č. 5 tohto uznesenia. 

3. Správy o činnosti pracovných skupín za rok 2017 

a) PS Organizácia 

 činnosť popísaná v rámci Správy predsedu (bod 2) 

b) PS Médiá (Z. Palková) 

 mediálny plán a priority pre rok 2018 

c) PS Prieskumy (A. Haviar) 

 info o pripravenom prieskume SAKo, odloženom kvôli celoeurópskemu prieskumu ICF 

d) PS Web (A. Haviar) 

 prezentácia nového webu na pracovnej adrese – nová štruktúra, nové funkcionality 
(kalendár podujatí, adresár profesionálov, vyhľadávanie koučov podľa mapy a rôznych 
kritérií, blogy v profiloch a iné). 

e) PS Akreditačno-certifikačná (Z. Stubbs) 

 Info o stave SAKo certifikácií a novej pilotnej alternatíve certifikácie koučov. 

 Info o preskúmavaní možností medzinárodnej spolupráce v oblasti vzájomného 
uznávania si certifikácií s ČAKO. 

f) PS Mentoring 

 dočasne utlmená 

4. Návrhy na rozšírenie aktivít o: 

a) PS Akademická (E. Timková) 

b) PS Newsletter (Š. Hanus) 

c) Iniciatíva Zdravotníctvo - zárodok existuje, zámer otvoriť to v r. 2018 pre všetkých členov. 

5. Hospodárenie za rok 2017 - Príloha č. 2 tohto uznesenia 
a v rámci neho informáciu VR, že do pokladne neboli omylom zaúčtované výdavky v hotovosti 
v celkovej výške 75,45 € (9 pokladničných bločkov, rozdelených na 4 výdavkové doklady: 
VPD-17-007, VPD-17-008, VPD-17-009, VPD-17-010). Všetky bločky boli ponúknuté 
k nahliadnutiu na mieste konania VZ. 

6. Správu revízora o kontrole účtovníctva a plnení rozpočtu SAKo - Príloha č. 4 tohto uznesenia. 

7. Návrhy na možné spôsoby zvýšenia príjmov asociácie: 

 Získavanie finančných darov od členov, vďačných za možnosť sebarealizácie na 
zákazkách, o ktorých ich asociácia v rámci svojho poslania informuje. 
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 Realizácia platených krátkych osvetových workshopov v zmysle poslania asociácie typu 
„Úvod do témy“, zameraných na koučing a osobný rozvoj. Workshopy by bezplatne viedli 
členovia asociácie s možnosťou zviditeľnenia svojich komerčných služieb pred klientami, 
ktoré získava SAKo. 

D. Prílohy: 
 

Príloha č. 1: Prezenčná listina 

Príloha č. 2: Hospodárenie za rok 2017 

Príloha č. 3: Návrh rozpočtu pre rok 2018 

Príloha č. 4: Správa revízora 

Príloha č. 5: Správu predsedu o činnosti za rok 2017 a programový zámer na ďalšie obdobie 

 

 

V Banskej Bystrici, 7. apríla 2018 

 

 

 

 

  ................................................ 

  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. 

 

 

 

 ................................................ ................................................ 

 Miroslava Heráková Peter Barica 

 predsedníčka mandátovej komisie člen mandátovej komisie 

 

 

 

 

 

 

 ................................................ ................................................ 

 Štefan Hanus Eva Timková 

 overovateľ uznesenia overovateľka uznesenia 
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