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Uznesenie predsedníctva SAKO
zo dňa 10.12.2019
Prítomní: P.Jásberényi (PJ), P.Stefányi (PS), K.Giertlová (KG), M.Hricáková (MH),
M.Langová (ML)
Predsedníctvo SAKO v súlade s platnými stanovami :

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ukladá MH z dostupných podkladov pripraviť výročnú správu za rok 2019 v neformálnej
elektronickej verzii
Ukladá ML pripraviť k januáru 2020 prehľad čerpania financií SAKo za rok 2019
v rozpočtovej štruktúre
Ukladá ML pripraviť newsletter s informáciou o novom členskom roku,termíne VZ,
možnosti kandidovať do ACK a do predsedníctva
Schvaľuje predložené dokumenty ACK (viď. príloha), jednohlasne
Ukladá členom predsedníctva pripomienkovať/navrhnúť úpravy stanov do 14.1.2020
Na základe požiadavky členov rozhodlo o zasielaní informačným mailov o podujatiach
členov a RKK od roku 2020 s mesačnou periodicitou.

V prípade neuvedenia termínu úlohy sa za termín považuje dátum najbližšieho stretnutie
predsedníctva.

Vypracovala ML, v Bratislave, dňa 16.12.2019, schválil PJ, dňa 17.12.2019.
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Príloha: Návrh zmien ACK predložený na schválenie

ACK SAKO predkladá predsedníctvu SAKO na diskusiu a schválenie nasledujúce návrhy
A. Rozšírenie akreditovaných kurzov o Ucelený program s certifikáciou SAKO
Umožnenie akreditácie vzdelávacej aktivity s porovnateľnými podmienkami a hodnotou ako ICF
ACTP prináša
1. Rozšírenie možností Slovenským záujemcom o kvalitný ucelený kurz koučovania
možnosť získať vzdelanie končiace skúškou uznávanou pre udelenie certifikátu kouča
SAKO
2. Zatraktívnenie procesu akreditácie pre rôzne rozvojové aktivity
3. Posilnenie vnímania SAKO ako autority umožňujúcej rozvoj kvalitného koučovania
V rámci prípravy novej akreditačnej štruktúry ACK prepracovala existujúce dokumenty v procese
akreditácie do jednoduchšej formy – tieto dokumenty sú predkladáme v prílohách pre schválenie
toho návrhu.
B. Zmena v počte členov ACK
ACK navrhuje zmeny v počte členov ACK, ktorých cieľom je
1. zvýšenie efektivity práce ACK,
2. rozšírenie diverzity prístupov a názorov,
3. umožnenie výmeny členov ACK so zachovaním kontinuity vo fungovaní,
4. realizáciu skúšok z návrhu A. 1. s prítomnosťou 1 člena ACK.
B1 – zvýšenie počtu z 5 na 7
B2 – prijatie pravidla, že ACK musí mať 5 – 7 členov, aby bola funkčná
Všetky tieto zmeny sú zapracované v dokumente Interné pravidlá fungovania ACK.
Doplňujúca informácia k požiadavkám na nových členov ACK: člen SAKo a zároveň PKcS/PCC,
v ideálnom prípade vedie aj vlastné kurzy.
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