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UZNESENIE
14. valného zhromaždenia SAKo
konaného 16. 3. 2019 v Starých Horách

A.

Valné zhromaždenie bolo v zmysle stanov SAKo uznášaniaschopné.

Valné zhromaždenie sa konalo 16.3.2019 v hoteli Altenberg v Starých Horách. SAKo malo k uvedenému
dátumu 56 členov, ktorí boli na VZ pozvaní e-mailom. VZ sa zúčastnilo 26 členov, z toho 6 cez
splnomocnenie. Valné zhromaždenie malo tak k dispozícii 26 hlasov z 56 tj. 46 %, 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: D.Voňková, M. Magic
Vedúceho schôdze: P.Štefányi
Zapisovateľov: M.Langová
Overovateľov uznesenia: E.Timková, A. Pastierová

2.

Program VZ - v znení predloženého návrhu. (jednomyseľne za)

3.

Predsedníctvo pre rok 2019:
a)

Predsedu Petra Jázberényiho (za 25 , zdržal sa 1),

b)

Členov predsedníctva: Klára Giertlová (za 25, zdržal sa 1), Peter Jázberényi (za 25,
zdržal sa 1), Eva Timková (za 25, zdržal sa 1), Peter Štefányi (za 25, zdržal sa 1), Monika
Hricáková (za 25, zdržal sa 1),

4.

Revízora pre rok 2019: Ivana Havranová (jednomyseľne za)

5.

Hospodárenie za rok 2018 - v štruktúre podľa Prílohy č. 3 tohto uznesenia
v celkovej výške: príjmy 8875 €, výdavky 9379,72 €, deficit 504 €. Poveruje revízora jeho
kontrolou a členom bude správa revízora sprístupnená do mesiaca. (jednomyseľne za)

6.

Plán rozpočtu na rok 2019- - v štruktúre podľa Prílohy č. 3 tohto uznesenia
v celkovej výške: príjmy 4400 €, výdavky 7150 €, deficit 2750 €. (jednomyseľne za)

7.

Členské pre rok 2019 - bez zmeny (jednomyseľne za)

8.

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.

Plán činností na rok 2019 – P.Jászberényi podľa Prílohy č.4 tohto uznesenia. (jednomyseľne
za)
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•
•
•
•
•
•
C.

Rozvíjať aktivity RKK a SAKo
Zvyšovať počet certifikovaných členov
Zorganizovať jednu udalosť so známou osobnosťou
Kolektívne členstvo
Podpora projektov- každý člen môže navrhnúť projekt, ktorý bude podporený
Prezentovanie v rámci týždňa koučinku ICF - RKK a SAKo

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 ako celku za rok 2018 Príloha č. 5
tohto uznesenia.

3.

Správy o činnosti pracovných skupín a RKK za rok 2018
3.1 RKK-Košice, Banská Bystrica, Žilina, Bratislava, Martin, Nitra, Lučenec
• Rozvoj aktivít v jednotlivých RKK, väčšie klube mesačne, menšie 2x ročne
3.2 PS
a) PS Newsletter (Š. Hanus)
•
•

pripravený na 80%, cez Maichimp
1.časť -čo máme nové 2.časť- pre verejnosť 3.časť- pre koučov
b) PS Akademická - Iniciatíva koučovací priestor na VŠ (E.Timková)

•
•

D.

vyše 44 koučov sa prihlásilo do iniciatívy, v mestách pôsobia lokálni koordinátori
návrh: pripraviť video

Prílohy:

Príloha č. 1: Prezenčná listina
Príloha č. 2: Hospodárenie za rok 2018
Príloha č. 3: Návrh rozpočtu pre rok 2019
Príloha č. 4: Plán činností na rok 2019
Príloha č. 5: Správu predsedu o činnosti za rok 2018
V Starých Horách, 16. marca 2019

................................................
Ing.Martina Langová
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. Uznesenie bolo schválené jednomyseľne za.
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................................................
D. Voňková
predsedníčka mandátovej komisie

................................................
M. Magic
člen mandátovej komisie

................................................
A. Pastierová
overovateľ uznesenia

................................................
E. Timková
overovateľka uznesenia
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