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Interná smernica 
Pomoc pre SAKO a odmeňovanie 

 
 
 
1. Obsah a list zmien 

Por. č. Názov kapitoly Zmena č.: Dátum 
zmeny: 

1. Obsah a list zmien 1 23.4.2012 

2. Účel a cieľová skupina 1 23.4.2012 

3. Úvodné ustanovenia 1 23.4.2012 

4. Príklady pomoci 1 23.4.2012 

5. Pravidlá pre odmeňovanie 1 23.4.2012 

6. Prílohy 1 23.4.2012 

7. Súvisiace dokumenty 1 23.4.2012 

 
 
2. Účel a cieľová skupina 

2.1 Účelom je definovať, aká pomoc je v prospech SAKO žiadaná a ako môže byť  odmeňovaná. 
Cieľom odmeňovania je zvýšiť motiváciu členov pre pomoc v prospech SAKO.  

2.2 Cieľová skupina sú členovia SAKO.  
 

3. Úvodné ustanovenia 

3.1 Pomoc v prospech SAKO je možné realizovať dobrovoľne aj bez odmeny, teda zdarma  

3.2 Pomoc môže byť vopred vzájomne  

 dohodnutá - s garantovanou odmenou (neschválilo VZ) 

 dohodnutá - s negarantovanou odmenou 

 nedohodnutá - s negarantovanou odmenou 
 

4. Príklady pomoci 

4.1 V rámci vykonávania čestných funkcií ako sú predseda, členovia predsedníctva a revízor. 

4.2 V rámci práce v SAKO 
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4.2..1 Pri príprave materiálov 
(interné pravidlá, stanovy, smernice, zápisnice, uznesenia, kódexy, manuály, 
prac. náplne, zmluvy, atď ...) 

4.2..2 Pri príprave podujatí a tvorbe materiálov 
(ako autor, prekladateľ, grafik, recenzent, marketér, rozpočtár, ...) 

4.2..3 Pri organizácii podujatí 
(ako koordinátor, moderátor, lektor, propagátor, ...) 

4.3 Pri propagácii SAKO 

4.3..1 V článkoch v tlači a na internete, v televízii, v rozhlase, na rôznych podujatiach v 
rámci oficiálneho programu alebo mimo programu (reklama na stene, na stojane, 
letáky na stole, v materiáloch účastníkov, ...) na svojich www stránkach, v svojom 
e-mailingu, atď. 

4.4 Finančná pomoc 

4.4..1 Dary, napr. vo forme 2% asignačnej dane, sponzorstvo, atď.  
 

5. Pravidlá pre odmeňovanie 

5.1 Odmeny schvaľuje raz ročne valné zhromaždenie na návrh predsedníctva. 

5.2 Štandardnou odmenou sú tzv. SAKO kredity (skrátene SK), kde 1 SK = 1 €. 

5.3 SK sú evidované vo verejnom členskom registri (viď bod 7) a ich držiteľ nimi môže uhrádzať 
všetky produkty a služby SAKO, vrátane členského. Napr. účastnícke poplatky na podujatia, 
konferencie, poplatky za certifikáciu kouča, akreditáciu vzdelávacích podujatí, atď. 

5.4 SK sú konvertibilné s € len vo forme zápočtu za produkty a služby SAKO v zmysle odstavca 5.3. 
Ich držiteľ nemá právo na ich výmenu za reálne €. A to ani v prípade, že ich nemá za čo minúť.  

5.5 SK sa kumulujú a sú platné počas celého, neprerušeného trvania členstva. V prípade prerušenia 
alebo ukončenia členstva v SAKO prepadajú SK v prospech SAKO bez náhrady. 

5.6 Odmenu za pomoc môže navrhnúť ktorýkoľvek člen SAKO, či už sebe alebo inému členovi 
SAKO alebo celej pracovnej skupine za vykonanú činnosť v prospech SAKO. Návrh odmeny 
doručí výkonnému riaditeľovi prostredníctvom formulára (Príloha č. 1), čím sa tento návrh 
automaticky zaeviduje do databázy.  

5.7 Sumár návrhov odmien predkladá výkonný riaditeľ k posúdeniu predsedníctvu. Predsedníctvo 
odmeny s prihliadnutím k rozpočtu, k rozsahu, kvalite, využiteľnosti a prínosov pomoci pre SAKO 
predkladá alebo nepredkladá na schválenie valnému zhromaždeniu. V prípade, že odmeny 
predloží, pripraví pred konaním VZ písomný návrh odmien za uplynulé obdobie aj 
s odôvodnením. Tento materiál musí byť prístupný členskej základni minimálne mesiac pred 
konaním VZ k nahliadnutiu, napr. prostredníctvom www stránok asociácie. 

5.8 Odmena sa vyčísľuje úkolovo, tj. za celkový požadovaný výstup/výkon, bez ohľadu na to, koľkí 
ľudia prácu vykonávali. Rozdelenie odmeny v prípade skupinovej práce medzi jednotlivých 
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spolupracovníkov má na starosti koordinátor skupiny. Kľúč k rozdeleniu je plne v jeho 
kompetencii. 

5.9 Celková suma všetkých odmien by mala korešpondovať s možnosťami rozpočtu, schváleného 
predošlým VZ a možnosťami rozpočtu budúceho. 

6. Prílohy 

 Príloha č. 1: Formulár pre návrh odmeny 
 
 

7. Súvisiace dokumenty 

 Prihláška do pracovných skupín SAKO http://goo.gl/lkOke  

 Online zoznam členov pracovných skupín SAKO http://goo.gl/FzsdE  

 Online zoznam členov SAKO http://goo.gl/flJO9  
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