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Sako-Uz-120121 

 
 

Uznesenie predsedníctva SAKo 
zo dňa 12.01.2021 

 
Prítomní: M.Hricáková (MH), P.Jászberényi (PJ),Z.Palková (ZP),M.Magic 
(MM),V.Tatayová(VTi),V.Timková (VTi) 

Predsedníctvo SAKo v súlade s platnými stanovami : 
 

 

A. Zobralo na vedomie draft bodovacieho systému aktivity členov a súvisiacich benefitov. 

Dokument si ešte každý člen prejde a pošle pripomienky PJ 

Úlohy*: 

 PJ - Publikovať dokument s draftom na googledrive 

 Predsedníctvo – poslať PJ pripomienky a návrhy na zmeny 

B. Diskutovalo postup pri reakcii na dopyt spoločnosti Dedoles 

Úlohy*: 

 VTi - dohodnúť termín stretnutia 

 MM,ZP (PJ) – stretnúť sa so zástupcami Dedoles a dohodnúť ďalší postup 

C. Rozhodlo, že tohtoročné valné zhromaždenie bude online v termíne 4.3.2021 od 17 do 

18:30 hod 

Úlohy*: 

 VTi–zistiť kedy bude k dispozícii účtovné uzavretie roka 2020 ako podklad pre 

revízorku finančného hospodárenia 

D. Rozhodlo, že formát koučovice bude upresnený neskôr podľa celkovej situácie. 

V prípade prezenčnej formy bude v termíne 30.4.-1.5.2021 

Úlohy*: 

 MM–overiť dostupnosť lektorky pre sprievodný seminár/hlavný bod odborného 

programu 

 Predsedníctvo – navrhnúť program 

E. Rozhodlo, že rozpočet na prvé číslo nového magazínu je 150 EUR, vrátane reklamy. 

Predpokladaný termín vydania je koniec marca 2021. Projekt koordinuje ZP. 

Úlohy*: 

 Predsedníctvo – vyjadriťsa do 26.1 k prípadnému záujmu publikovať článok v 

magazíne 

F. Zobralo na vedomie potrebu aktualizovať informácie o koučovských kompetenciách na 

webstránkeSAKo – aj vo vzťahu k certifikácii koučov SAKo 

Úlohy*: 

 MM – dohodnúť s ACK, aktuálne potrebnú aktualizáciu textov, následne ju 

zabezpečiť prostredníctvom VTi 

G. Rozhodlo, že aktualizované pravidlá o posielaní informačných/marketingových mailov 

členov cez SAKo budú platiť od 1.2.2021 

Úlohy*: 

 VTi – informovať do 15.1.2021 aktuálnych záujemcov o poslanie mailu, že do 

konca januára ho môžu poslať podľa doterajších podmienok 

 PJ – poslať do 14.1.2021 predsedníctvu návrh informačného mailu členom 

o podmienkach posielania mailov, platných od 1.2.2021 

H. Rozhodlo o možnosti štandardne umožniť v roku 2021 platbu členského v dvoch 
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častiach (január, júl). V individuálnych prípadoch je možné dohodnúť platbu v 4 častiach 

(január, apríl, júl, október) 

Úlohy*: 

 VTi – preveriť optimálny spôsob fakturácie pre prípad platby členského na splátky 

+ informovať členov, ktorí prejavili záujem o splátky 

I. Schválilo návrh VTa o informačnej iniciatíve „My sme SAKo“, prezentujúcej seniornych 

členov juniornejším (od ktorých prišiel takýto dopyt) 

Úlohy*: 

 VTa – vytvoriť prvé video zo série „My sme SAKo“ 

 Predsedníctvo – rozhodnúť následne o ďalšom postupe 

 
 

 

* V prípade neuvedenia termínu Úlohy* sa za termín považuje dátum najbližšieho stretnutia 
predsedníctva. 

  

VypracovalaVTi, v Bratislave, dňa 13.1.2021, schválil PJ, dňa 13.1.2021 
 
 
 
 


