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Druhy a podmienky členstva
prihláška do SAKo

1. Obsah a list zmien
Por. č.

Názov kapitoly

Zmena č.:

Dátum
zmeny:

1.

Obsah a list zmien

1

1.4.2014

2.

Účel a cieľová skupina

1

1.4.2014

3.

Druhy a podmienky členstva

5

8.2.2016

4.

Predlžovanie členstva

2

15.2.2015

5.

Benefity členstva

2

15.2.2015

6.

Vysvetlivky

0

8.2.2016

7.

Súvisiace dokumenty

1

1.4.2014

8.

Zoznam príloh

1

15.2.2015

Príloha č. 1 - Súhrnná tabuľka benefitov

0

2. Účel a cieľová skupina
2.1 Účelom je definovať podmienky pre jednotlivé druhy členstva a benefity, ktoré z členstva v SAKo
vyplývajú. Ide o zoznam všetkých v súčasnosti dostupných benefitov.
2.2 Cieľová skupina sú všetci členovia SAKo.

3. Druhy a podmienky členstva
Členstvo v asociácii má 3 formy:
3.1 Riadne členstvo
1)
môžu získať kouči, ktorí absolvovali minimálne 60 synchrónnych hodín špecifického
vzdelávania v oblasti koučingu, z ktorého minimálne 80% (48 hodín) bolo venovaných 11
kľúčovým kompetenciám kouča podľa ICF. Vzdelávanie musí byť marketingovo predávané ako
vzdelávanie pre koučov a vyučované ako ucelený koncept s princípmi a filozofiou koučovania.
Akceptované je hlavne vzdelanie akreditované SAKo alebo ICF. Po posúdení obsahu
vzdelávania môže byť akceptované aj vzdelanie akreditované inými autoritami.
Kouči certifikovaní Slovenskou asociáciou koučov alebo ICF môžu získať Riadne členstvo bez
dokladovania vzdelania, len doložením certifikátu.
Skeny dokladov preukazujúce vyššie uvedené skutočnosti musia členovia sprístupniť vo svojom
profile kouča v Adresári koučov na webe asociácie, do ktorého sa kouč - uchádzač o členstvo
v SAKo sám zaregistruje. Táto registrácia zároveň plní formu prihlášky do SAKo. Zverejnenie
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profilu kouča zapína Výkonný riaditeľ po kontrole splnenia podmienok členstva, o.i. aj zaplatenia
členského.
Do doby spustenia nového Adresára koučov prihlasovanie do SAKo prebieha formou vyplnenia
online prihlášky a poslania zoskenovaných dokladov v elektronickej forme e-mailom na
admin@koucovia.sk.
3.2 Pridružené členstvo
môžu získať kouči alebo nekouči / sympatizanti, ktorí nespĺňajú podmienku riadneho členstva
alebo aktuálne nechcú byť riadnymi členmi. Stačí vyplniť online prihlášku a zaplatiť členské.
3.3 Čestné členstvo
udeľuje na návrh predsedníctva v zmysle stanov Valné zhromaždenie a je bezplatné.

4. Predlžovanie členstva
4.1 Riadne členstvo


raz ročne zaplatením členského poplatku podľa platného cenníka



raz za 3 roky zaplatením členského a preukázaním absolvovania ďalšieho koučingového
vzdelania alebo platným certifikátom Slovenskej asociácie koučov alebo certifikátom ICF.
Podmienkou je aktualizácia informácií a dokladov vo svojom profile v Adresári koučov na
webe asociácie. Ďalšie vzdelanie môže byť preukázané buď:
a)

účasťou na rozvojovej aktivite, workshope - v rozsahu min. 2 dni,

b)

alebo mentoringom / supervíziou - v rozsahu min. 5 hodín.
Musí byť realizované pomocou kouča s dosiahnutým vyšším vzdelaním alebo s
rozsiahlejšou praxou.

Na zaplatenie členského, prípadne aktualizáciu profilu bude člen vyzvaný e-mailom.
V prípade nezaplatenia členského alebo neuvedenia ďalšieho vzdelania a/alebo
nedoloženia dokladov v stanovenej lehote bude členstvo v SAKo pozastavené v zmysle
stanov (čl. III.-bod 5). Splnením vyššie uvedených podmienok sa členstvo automaticky
obnoví. O prerušení, resp. obnovení členstva je člen oboznámený e-mailom.
V prípade neplnenia podmienok riadneho členstva môže člen požiadať o predĺženie
v rámci pridruženého členstva.
4.2 Pridružené členstvo


Raz ročne zaplatením členského poplatku podľa platného cenníka

4.3 Čestné členstvo


Raz ročne schválením Valným zhromaždením.

5. Benefity členstva
Benefity vyplývajúce z členstva v SAKo získava len člen s neprerušeným členstvom. V prípade
obnovenia prerušeného členstva získava členské výhody až po 1 roku.
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5.1 Riadne členstvo
5.1.1

Právo byť zverejnený v Adresári koučov na stránkach asociácie s uvedením povinných
údajov (meno, priezvisko, sídlo, počet hodín vzdelania a zoznam koučovského
vzdelania s obdobím absolvovania). Plus možnosť uvádzať ďalšie (nepovinné)
informácie.

5.1.2

Podieľať sa na smerovaní asociácie hlasovaním na Valných zhromaždeniach, účasťou
v pracovných skupinách pri príprave dokumentov, pravidiel, podujatí a spoluformovať
tak asociáciu podľa svojich potrieb.

5.1.3

Získavať informácie a komerčné ponuky/dopyty, ktoré sa v súvislosti s činnosťou
asociácie vyskytujú - formou newslettera, informačného obežníka alebo informácií
sprístupnených v neverejnej členskej a koučovskej zóne www stránok asociácie (vstup
menom a heslom).

5.1.4

Získavať finančné výhody:


formou Členského balíka reklamy (ČBR). Napr. reklamný priestor na podujatiach
SAKo alebo v e-mailových obežníkoch, zasielaných na členov SAKo
a sympatizantov koučovania,



formou zliav na podujatia s organizačnou alebo odbornou garanciou SAKo,



formou zliav na podujatia partnerských koučovských organizácií (ICF, ČAKO, ...),



formou zliav na produkty a služby ostatných partnerov, napr. niektoré dohodnuté
podujatia členov, nečlenov, profesijných komôr, kníhkupectiev, atď.

5.2 Pridružené členstvo
5.2.1

Právo byť zverejnený v Zozname členov SAKo na stránkach asociácie s uvedením
povinných údajov (meno, priezvisko, sídlo). Plus možnosť uvádzať ďalšie (nepovinné)
informácie.

5.2.2

Rovnaké, ako bod 5.1.2, ale len s poradným hlasom, bez práva hlasovania.

5.2.3

Rovnaké, ako bod 5.1.3.

5.2.4

Rovnaké, ako bod 5.1.4, okrem prvej odrážky.

5.3 Čestné členstvo
5.3.1

Rovnaké benefity, ako u Riadneho alebo Pridruženého členstva, podľa toho, koho
podmienky spĺňa.

6. Vysvetlivky
1)

Synchrónne vzdelávanie
Lektor aj študujúci sú v priamej vzájomnej interakcii, tj. prítomní na výučbe v tom istom
čase. Napríklad výklad v triede, živé televízne alebo internetové vysielanie, telefón, Skype,
Google hangouts a pod.
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7. Súvisiace dokumenty


Stanovy SAKo



Smernica Reklama cez SAKo (SAKo-Sm-4.1)

8. Zoznam príloh


Príloha č.1: Súhrnná tabuľka benefitov

Príloha č. 1 k smernici SAKo-Sm-3.8

Súhrnná tabuľka benefitov

Uverejnenie v Zozname členov.

Riadne
členstvo
áno

Pridružené
členstvo
áno

Čestné
členstvo
áno

2.

Uverejnenie v Adresári koučov.

áno

-

podmienene*

3.

Účasť na Valnom zhromaždení.

áno

áno

áno

4.

Hlasovanie na Valnom zhromaždení.

áno

-

áno

5.

Účasť na príprave pravidiel a podujatí.
Získavanie informácií a ponúk formou obežníkov
a/alebo newslettera.
Získavanie koučovských dopytov.
Prístup k informáciám v neverejnej členskej zóne
www stránok asociácie (vstup menom a heslom).
Prístup k informáciám v neverejnej koučovskej zóne
www stránok asociácie (vstup menom a heslom).
ČBR** v hodnote 100 € / rok.
Zľavy na podujatia SAKo, partnerských koučovských
organizácií (ČAKO, ICF, ...) a produkty a služby
ostatných partnerov.

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

-

áno

áno

áno

áno

Por.
č.
1.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Názov benefitu

Vysvetlivky k tabuľke:
 podmienene* – platí, len ak je čestný člen koučom spĺňajúcim podmienky vzdelania stanovené
pre riadnych členov.
 ČBR** – členský balík reklamy
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