
   

 

Zápis zo zhromaždenia členov 
občianskeho združenia ICF - Slovenská pobočka 

Zo dňa 9.2.2015 

  

 

Účastníci :  podľa prezenčnej listiny 

Program : 1/ Odsúhlasenie programu a voľba zapisovateľa 

  2/ Kontrola uznášaniaschopnosti 

  3/ Správa o činnosti za rok 2014 

  4/ Návrh hlavného zamerania pre rok 2015 

  5/ Diskusia 

  6/ Voľba  prezidenta a členov rady OZ 

 

K bodu 1/ 

 

 D.Keryová, prezidentka OZ  privítala prítomných členov OZ a navrhla program zhromaždenia 

členov občianskeho združenia /ďalej ZČ OZ/ a za zapisovateľa R.Lukačku. Návrh programu 

a zapisovateľa bol jednomyselne odsúhlasený. 

 

K bodu 2/ 

 

 Z prezenčnej listiny vyplynulo, že na ZČ OZ sa zúčastňuje 28 z 32 členov. D.Keryová 

konštatovala, že ZČ OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 3/ 

 

 Prezidentka ICF Slovak Chapter – D. Kéryová informovala o smerovaní ZČ OZ a hlavných 

aktivitách za rok 2014 

 

Zameranie v roku 2014: 

• Zlepšenie reputácie, viac inšpirácií pre koučov aj klientov 
• Lepší servis pre koučov ako sa zviditeľniť pre klientov 
• Vzdelávanie, certifikácia koučov  
• Podpora projektovej spolupráce členov vrátane SAKO 
• Dosiahnuť 50 členov ICF Global, 35 členov ICF Slovak Chapter 

 

Aktivity v roku 2014: 
 

- TREND konferencia „Prečo je koučingový spôsob riadenia vo firme dnes tak účinný“, 700 
€ zisk 

- Workshop pre koučov Clark Friedrichs „Nové techniky pre koučov“ 
- Koučovacia zóna INNER WINNER (tomáš pešek), Real Woman, TREND konferencia 

Personálny manažment (Erika Falťanová) 
- Virtuálne ELM 



   
 
 

- Seminár „Supervízia a mentoring“ s náborom nových členov pre ICF 
- Web stránka – update registra koučov a aktualizácia obsahu 
- Workshop „Ako sa certifikovať“ (Zuzana Karpinská) 
- Založenie a prevádzkovanie FB a Linked In skupiny 
- Príprava brožúry „ Ako si vybrať kouča“ (Zora Grohoľová) 
- Pilotný projekt „Informovanie, zažívanie koučingu na univerzitách“ (Erika Falťanová) 
- Členstvo v SOHK 
- Nárast cerfikovaných koučov – 10 PCC, 20 ACC – 75% členov je certifikovaných 
- Prvá pôvodná slovenská koučovacia škola certifikovaná ACSTH 
- Získanie grantu 500 USD na marketing  

 
Konštatovala nárast aktivít združenia a v tomto trende budeme pokračovať aj v roku 2015. 
O niektorých aktivitách podrobnejšie informovali členovia združenia. 
 
Pokladník ZČ OZ R.Lukačka informoval o finančnom stave, príjmoch a výdavkoch v roku 2014. 
Správa bola poslaná členom OZ pred ZČ OZ a je priložená k zápisu. 
 

 

K bodu 4/ 

 

Prezidentka ICF Slovak Chapter – D. Kéryová informovala o  aktivitách za rok 2015. Návrh 

plánu aktivít pre rok 2015 je priložený k zápisu. 

 

K bodu 5/ 

 

V diskusii vystúpili Z.Stubbs, K.Giertlová, E.Timková s ponukami na supervíziu pre koučov, 

aktivity v univerzitách a spoluprácu so SAKO. 

 

Dohodlo sa vytvorenie pracovných skupín 

- spoluprácu s univerzitami 

- „rady starších“ 

- Propagačné materiály 

 

K bodu 6/ 

 

 R.Lukačka vyzval prítomných na predloženie návrhu na prezidenta a členov rady ICF – 

slovenská pobočka. Z pléna neboli žiadne návrhy na zmeny. Následne sa uskutočnila voľba prezidenta 

a členov rady ICF – slovenská pobočka nasledovne 

 

D.Keryová, prezident 

B.Dobiš, viceprezident 

Z.Karpinská, člen rady 

D.Kmecová, člen rady 

R.Lukačka, člen rady – pokladník 

 

  



   
 

 

Členovia OZ jednohlasne zvolili prezidenta, viceprezidenta a členov rady OZ ICF – slovenská pobočka. 

 

 

Záverom  prezidentka OZ D.Keryová poďakovala za dôveru a ukončila ZČ OZ. 

 

 

Zapísal : R.Lukačka 

Odsúhlasila : Z.Karpinská 

 

Prílohy : Prezenčná listina  

Návrh plánu aktivít pre rok 2015 

  Správa pokladníka o fin.hospodárení v roku 2014 

 


