
1 / 1 
 

 
Sako-Uz-140420 

 
 

Uznesenie predsedníctva SAKO 
zo dňa 14.04.2020 

 
Prítomní: P.Jásberényi (PJ), P.Stefányi (PS), K.Giertlová (KG), M.Hricáková (MH), E.Timková 
(ET), M.Magic (MM), Z.Palková (ZP), M.Langová (ML) 

Predsedníctvo SAKO v súlade s platnými stanovami : 
 

 

A. Rozhodlo o konaní online Valného zhromaždenia v termíne 6.6.2020 o 9:00. Všetky 

podklady k VZ budú členom sprístupnené najneskôr 2 týždne pred termínom VZ.  

B. Rozhodlo o doplnení stanov s bodom k zániku členstva v akreditačno-certifikačnej 

komisii, rovnako ako to platí pre členstvo v predsedníctve SAKo. 

C. Ukladá ML doplniť ceny certifikácie na webovú stránku SAKo  

D. Ukladá PJ prerokovať zmenu hostingu stránky www.sako.sk (tak, aby vlastníkom bolo 

SAKo) a zmluvné pokrytie technickej údržby webstránky s A.Haviarom. 

E. Ukladá ML zistiť možnosti a cenové ponuky nového hostingu  

F. Podporilo koncept poskytovania hodnoty členom formou online podujatí. Ukladá MKcS 

koučom pripraviť návrh online panelu pre členov SAKo a to na stretnutní 21.4.2020 

o 9:00. 

G. Schválilo  nákup balíka služieb virtuálnej asistentky na najbližšie mesiace od The 

VIRTUAL s.r.o. v sume 500 €. Jednotková cena sa nemení. 

H. Rozhodlo o presunutí workshopu s Claire Douglas na jeseň v „semionline formáte“ 

a ukladá ML o tom informovať všetkých prihlásených. 

I. Predbežne rozhodlo, že workshop pred jesennou koučovicou urobí PS. 

J. Berie na vedomie informáciu ET, KG a PS o ukončení ich členstva v predsedníctve 

SAKo dátumom konania sa online valného zhromaždenia, s tým že je potrebné 

zabezpečiť, aby počet členov nového predsedníctva bol aspoň 5 

K. Rozhodlo, že korešpondenčná a fakturačná adresa SAKo sa zmenia až po VZ, na 

základe zmeny stanov. 

L. Schválilo budovanie informačnej platformy koucipomahaju.sk (spoločne s ICF v prípade 

záujmu zo strany ICF), spájajúcej informácie o všetkých podporných a benefičných 

aktivitách koučov na Slovensku. Zároveň schválilo MH a MM za koordinátorky platformy 

za SAKo 

 

 

 

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

  

Vypracovala ML, v Bratislave, dňa 15.04.2020, schválil PJ, dňa 15.04.2020. 
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