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Stanovy občianskeho združenia 
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KOUČOV  

 
Článok I  

Názov a sídlo 
 

1. Názov občianskeho združenia je Slovenská asociácia koučov (skrátený názov SAKO, ďalej len asociácia).  
2. Sídlom združenia je Banská Bystrica, Moskovská 25.   
 

Článok II 
Poslanie 

 
1. Poslaním asociácie je 

a) Inšpirovať a podporovať rozvoj koučovania na Slovensku tak, aby sa koučovanie stalo preferovaným 
spôsobom osobného rozvoja vo všetkych sférach spoločnosti. 

b) Združovať jednotlivcov a inštitúcie, ktoré sa koučovaním profesionálne zaoberajú alebo sa oň zaujímajú za 
účelom profesijného a/alebo osobnostného rozvoja a riešenia problémov.  

c) Šíriť koučovanie na Slovensku, neustále zvyšovať jeho kvalitu, kultivovať trh, dodržiavať  etické 
a profesijné štandardy a podporovať výmenu informácií v odbore.   

d) Rozvíjať koučovanie prostredníctvom projektov, výcvikov, kurzov, prednášok, seminárov, workshopov, 
konferencií a ďalších aktivít zvyšujúcich jeho odbornú a spoločenskú prestíž.   

e) V spolupráci s národnými a medzinárodnými vedeckými spoločnosťami a profesijnými inštitúciami 
vytvárať kvalifikačné a akreditačné systémy pre koučovanie v neziskovej i komerčnej oblasti.  

f) Hájiť záujmy svojich členov i osôb, ktoré sú dotknuté ich záujmami – a to voči iným osobám, organizáciám, 
obciam, politickým stranám a hnutiam, cirkvám, štátu a orgánom štátnej moci a správy.  

 
2. Pri napĺňaní poslania asociácia spolupracuje s ďalšími fyzickými a právnickými osobami, získava a šíri 

informácie, vykonáva vzdelávaciu, poradenskú, osvetovú a propagačnú činnosť.   
 

Článok III 
Členstvo 

 
1. Členom asociácie môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, spolupracuje 

s predsedníctvom a ostatnými členmi pri ich napĺňaní a rešpektuje uznesenia valného zhromaždenia. 
2. Čestným členom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj koučovania 

a šírenie myšlienok koučovania, prípadne o dobré meno, výsledky alebo majetok asociácie. Právnickú osobu 
ako čestného člena zastupuje jej štatutárny zástupca. 

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím člena alebo zánikom asociácie. 
4. Členstvo nadobúda platnosť zaplatením členského poplatku, na základe platného cenníka poplatkov, 

nachádzajúceho sa v aktuálnej prihláške za aktuálny rok. 
5. Pokiaľ člen nezaplatí členské podľa platného cenníka na príslušný rok do 1 mesiaca po konaní VZ, je jeho 

členstvo prerušené, až do rozhodnutia predsedníctva o jeho prípadnom vylúčení zo SAKO. 
6. Prerušené členstvo znamená, že člen nemá hlasovacie právo a nemôže využívať výhody vyplývajúce z členstva 

v SAKO.  Úplným zaplatením členského za predchádzajúce obdobie sa jeho členstvo obnoví. O prerušení, resp. 
obnovení členstva je člen oboznámený predsedníctvom SAKO. 

7.  Čestných členov schvaľuje na návrh predsedníctva valné zhromaždenie a je bezplatné.  
 

Článok IV 
Práva a povinnosti členov 

 
1. Členovia asociácie majú právo využívať  produkty, služby a informácie asociácie pri dodržaní platných 

interných predpisov. 
2. Členovia sú povinní platiť členské príspevky, pokiaľ platný interný predpis nestanovuje inak, dodržiavať 

stanovy asociácie a etické princípy vyplývajúce zo zamerania asociácie, plniť uznesenia orgánov asociácie a 
chrániť jeho produkty pred zneužitím.  

3. Člen má právo voliť do orgánov asociácie, byť do nich volený a zúčastňovať sa hlasovania v nich. 
4. Ak sa člen nemôže hlasovania zúčastniť osobne, má právo písomne splnomocniť iného člena k svojmu 

zastupovaniu na hlasovaní. 
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5. Individuálny člen, či je fyzická alebo právnická osoba, disponuje pri hlasovaní jedným hlasom a aj benefity 
môže čerpať len na jednu osobu. 

6. Skupinový člen disponuje pri hlasovaní jedným hlasom za celú svoju skupinu a benefity môže čerpať na každú 
osobu v rámci skupinového členstva. 

7. Čestný člen má pri hlasovaní na valnom zhromaždení poradný hlas. 
 

Článok V 
Orgány asociácie  

 
1. Orgánmi asociácie sú valné zhromaždenie, predsedníctvo, štatutárny orgán a akreditačná komisia.   
 

Článok VI 
Valné zhromaždenie 

 
1. Valné zhromaždenie je spoločné stretnutie členov asociácie, ktoré rozhoduje o zmene a doplnení stanov, o 

programe činnosti, o rozpočte, o výške členského, o zániku asociácie a o nakladaní s jeho majetkom po zániku.  
2. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov predsedníctva a revízora. 
3. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby aspoň raz za rok a zvoláva ho predsedníctvo.  
4. Valné zhromaždenie sa uznáša hlasovaním.zúčastnených členov, alebo per rollam. Za zúčastneného člena sa 

považuje aj neprítomný člen, zastupovaný iným členom na základe písomného splnomocnenia.   
5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa hlasovania zúčastní aspoň jedna tretina  všetkých členov 

asociácie, vrátane členov, zastupovaných na základe písomného splnomocnenia. Rozhoduje trojpätinovou 
väčšinou zúčastnených členov. 

 
Článok VII 

Predsedníctvo a štatutárny orgán 
 

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom asociácie, ktorý riadi jej činnosť medzi jednotlivými stretnutiami valného 
zhromaždenia. Rozhoduje aj o vylúčení člena, pokiaľ člen porušuje alebo neplní niektorý zo záväzaných 
predpisov asociácie. 

2. Predsedníctvo má troch členov: bývalého predsedu, súčasného predsedu a budúceho predsedu. Budúci predseda 
je zároveň súčasným podpredsedom. Bývalý predseda je členom predsedníctva. Každý člen predsedníctva je 
volený na 1 funkčné obdobie pre každú z troch uvedených funkcií, spolu teda na 3 funkčné obdobia. 

3. Jedno funkčné obdobie člena predsedníctva je jeden rok medzi dvomi výročnými valnými zhromaždeniami. 
4. Nového predsedu pre ďalšie funkčné obdobie schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu súčasného 

predsedníctva. 
5. Predsedníctvo koná v mene asociácie vo všetkých veciach v súlade so svojím uznesením. Jeho zasadnutia 

zvoláva predseda na podnet ktoréhokoľvek člena predsedníctva. Predsedníctvo prijíma rozhodnutia konsenzom.  
6. Štatutárnym orgánom asociácie je predseda. V mene asociácie môžu v právnych vzťahoch vystupovať  aj 

ostatní členovia predsedníctva alebo výkonný riaditeľ, v súlade s platnými uzneseniami predsedníctva a valného 
zhromaždenia. 

7. Predsedníctvo môže pre napĺňanie cieľov asociácie zriadiť kanceláriu, ustanoviť výkonného riaditeľa a 
hospodára. 

 
Článok VIII  

Akreditačná komisia  
 
1. Akreditačná komisia je odborným orgánom, ktorý akredituje vzdelávacie programy a koučov do kvalifikačných 

stupňov.  Má 5 členov a volí ju valné zhromaždenie z odborníkov v oblasti koučovania. Komisia si volí svojho 
predsedu, ktorý za ňu koná a podpisuje, je však pritom viazaný jej rozhodnutím.   

2. Funkčné obdobie akreditačnej komisie je dvojročné alebo trvá do zvolenia novej komisie.   
3. Akreditačná komisia rozhoduje o udelení akreditácie výcvikových programov a individuálnych žiadateľov. 

Rozhoduje pritom nadpolovičnou väčšinou svojich členov. Pri svojej činnosti vychádza z akreditačného 
systému asociácie, schváleného valným zhromaždením. Akreditačná komisia zodpovedá za verejnú známosť 
a dodržiavanie procesných pravidiel akreditačného konania.   

4. Člen akreditačnej komisie je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách 
a skutočnostiach.  

5. Asociácia vydáva jedenkrát ročne zoznam akreditovaných koučov.   
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Článok IX 
Hospodárenie asociácie  

 
1. Asociácia hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom. Zdrojmi majetku sú najmä príspevky, dary, 

dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, výnosy majetku a iné príjmy dosiahnuté v súlade so 
stanovami a všeobecne záväznými predpismi.   

2. Majetok asociácie môže byť použitý na dosahovanie cieľov asociácie a na zabezpečenie jej vlastnej činnosti. Za 
hospodárenie asociácie zodpovedá predsedníctvo. 

3. Hospodárenie asociácie kontroluje revízor minimálne raz do roka pred konaním valného zhromaždenia. Revízor 
potvrdzuje súlad medzi účtovníctvom a rozpočtom predkladaným valnému zhromaždeniu. 

 
Článok X 

Zánik asociácie  
 

1. Asociácia zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením. 
2. Ak asociácia zaniká rozpustením, valné zhromaždenie ustanoví likvidátora, ktorý do 15 dní od ukončenia 

likvidácie oznámi jej zánik. Pri likvidácii asociácie sa najprv uhradia jej všetky záväzky. Majetok sa v prípade 
likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.  

 
Článok XI 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením a účinnosť ich zaregistrovaním na 
Ministrerstve vnútra SR. 

2. Združenie (asociácia) vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 
 
V Banskej Bystrici 12. februára 2009  
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