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Uznesenie predsedníctva SAKO
zo dňa 14.01.2020
Prítomní: P.Jásberényi (PJ), P.Stefányi (PS), K.Giertlová (KG), M.Hricáková (MH),
E.Timková (ET), M.Langová (ML)
Predsedníctvo SAKO v súlade s platnými stanovami :

A.

B.
C.
D.

E.
F.
G.
H.

I.

Ukladá ML kontaktovať koučov zúčastnených v rámci akcie Káva s koučom a zistiť
spätnú väzbu (najmä z pohľadu získania platiacich klientov) a predbežný záujem o účasť
v roku 2020
Ukladá PJ pripraviť uvítací email pre nových členov s informáciami o asociácii
a benefitoch členstva
Berie na vedomie predbežné výsledky hospodárenia za rok 2019 a ukladá PJ a PS
zabezpečiť s účtovníkom prípravu podkladov pre kontrolu hospodárenia v roku 2019
Schvaľuje penzión Zornička ako miesto konania jarnej koučovice po telefonickom
ubezpečení manažmentom, že nedostatky z jesenného peercampu sa nebudú
opakovať.
Ukladá ML zarezervovať penzión Zornička pre účely Valného Zhromaždenia a jarnej
koučovice
Ukladá ML pripraviť prihlasovací formulár pre účely Valného Zhromaždenia a jarnej
koučovice
Schvaľuje predloženú žiadosť ACK na certifikáciu MKcS (viď. príloha), jednohlasne
Ukladá členom predsedníctva pripomienkovať stanovy do 20.1.2020. Po finalizácii
návrhov zmien stanov zo strany predsedníctva bude návrh poslaný na pripomienkovanie
členom.
Schvaľuje nové pravidlá pre zasielanie mesačných noviniek podľa návrhu ML
• 1 email mesačne s informáciou z predsedníctva, linkou na uznesenie
a informáciami o blízkych podujatiach
• členovia majú právo na propagáciu vlastných podujatí 3x do roka, RKK bez
obmedzenia
• detailné informácie o podujatiach budú uvedené v kalendári podujatí, v mailoch
bude len stručná info a link

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

Vypracovala ML, v Bratislave, dňa 17.01.2020, schválil PJ, dňa 20.01.2020.
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Príloha: Žiadosť ACK o certifikáciu MKcS

Žiadosť o udelenie certifikácie kouča na úrovni MKcS

12.10.2018 bol zrealizovaný verejný mentoring a hodnotenie zahraničnými koučmi:
Peter Szabó, MCC
Sandra Wilson, MCC
Hodnotení kouči:
Klára Giertlová
Zlatica Mária Stubbs
Eva Timková
Andrea Profantová
Peter Stefányi
Obaja MCC kouči osobne aj písomne ( príloha žiadosti) potvrdili, že zúčastnení koučovia
preukázali v rozhovoroch požadovanú úroveň kompetencií pre MCC tak, ako ich požaduje ICF.
Na základe vyššie spomenutého navrhuje ACK udeliť zúčastnením koučom certifikáciu na
úrovni MKcS.
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