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Uznesenie predsedníctva SAKO
zo dňa 10.03.2020
Prítomní: P.Jásberényi (PJ), P.Stefányi (PS), K.Giertlová (KG), M.Hricáková (MH), E.Timková
(ET), M.Magic (MM), V.Tatayová (VT), Z.Palková (ZP), M.Langová (ML)
Predsedníctvo SAKO v súlade s platnými stanovami :

A.

B.
C.
D.
E.
F.
G.

H.
I.
J.
K.

Rozhodlo o presunutí Jarnej Koučovice a Valného zhromaždenia z termínu 13. a 14.3.
2020 na neskorší termín. Predbežne bol schválený termín 5.-6.6.2020, ktorý je ešte
potrebné potvrdiť s organizátormi workshopov. Následne (v prípade potvrdenia) bude
nový termín oznámený členom.
Rozhodlo, že na všetky nasledujúce stretnutia predsedníctva budú prizvané aj M. Magic,
Z.Palková a V.Tatayová ako kandidátky na členstvo v predsedníctve SAKo.
Ukladá PJ pripraviť dohodnutý návrh pravidiel pre zasielanie informačných emailov od
členov a poslať ho predsedníctvu na finálne pripomienkovanie.
Rozhodlo, že mail na databázu členov môžu posielať aj nečlenovia SAKo za poplatok
100 € a po predchádzajúcej kontrole a schválení obsahu.
Ukladá ET a KG zistiť spôsob spolupráce vedenia ICF SK s Múdrymi sovami, pre
inšpiráciu pri návrhu spolupráce predsedníctva s (budúcou) Radou starších.
Navrhuje ACK otestovať pre interné potreby bezplatnú službu Hangouts ako alternatívu
za platenú službu ZOOM.
Schvaľuje návrh ACK na obojstrannú komunikáciu prostredníctvom ML: ML pridá témy
z ACK, ktoré je potrebné prejsť na predsedníctve do programu najbližšieho stretnutia
predsedníctva a na predsedníctve k nim poskytne bližšie informácie.
Schvaľuje odmenu pre ML vo výške 20% z certifikačných poplatkov za jej služby
virtuálnej asistentky/administrátorky pre ACK.
Ukladá ML informovať predsedníctvo pri vyčerpaní rozpočtovaného mesačného počtu
hodín.
Ukladá PJ,PS a MH pripraviť návrh rozpočtu na rok 2020
Schvaľuje automatické vypnutie profilov v registri koučov SAKo k 31.3.2020 v prípade
neuhradenia členského k tomuto termínu. Ukladá ML informovať o tejto skutočnosti
doterajších členov, ktorí zatiaľ neuhradili členské na rok 2020.

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

Vypracovala ML, v Bratislave, dňa 10.03.2020, schválil PJ, dňa 10.03.2020.
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