Zápisnica zo Zhromaždenia členov
občianskeho združenia ICF – Slovenská pobočka
zo dňa 18.2.2019
Účastníci:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie a privítanie
2. Správa o činnosti za uplynulý rok 2018
3. Správa o financiách
4. Zmena stanov
5. Voľba novej Rady a Prezidenta OZ ICF – Slovenská pobočka
6. Aktivity plánované na rok 2018
7. Záver

1. Otvorenie a privítanie
Prezidentka občianskeho združenia ICF – Slovenská pobočka E. Falťanová otvorila zhromaždenie, privítala
prítomných členov a oboznámila ich s programom.
Na zhromaždení sa zúčastnilo 16 členov OZ osobne a 15 členov OZ v zastúpení na základe splnomocnenia –
z celkového počtu 61 členov, z čoho vyplýva, že Zhromaždenie členov je zhromaždenie je spôsobilé rokovať
a hlasovať vzhľadom na nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov a hlasov neprítomných členov, ktorí
splnomocnili niektorého z prítomných členov na zastupovanie.

2. Správa o činnosti za uplynulý rok 2018
Aktivity v uplynulom roku:
Special Interest Group (SIG) nielen pre nových členov ICF
Rozdiel medzi supervíziou a mentoringom (Z. M. Stubbs)
Ako vytvárať trojdohody: kouč – koučovaný – sponzor (D. Kéryová, E. Timková)

7.3.2018
5.4.2018

Global Leaders Forum (GLF), Vancouver

15. – 17.3.2018

Konferencia, na ktorej sa určujú smery vývoja koučingu, a snaží sa o uznanie koučingu ako profesie.
Zúčastnila sa jej E. Falťanová.
Medzinárodný týždeň koučingu (ICW)
Dan Newby: Emócie a koučing (workshop)
Káva s profesionálnym koučom

26. – 27.4.2018
30.4. – 18.5.2018
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Cieľom podujatia, ako informovala jeho koordinátorka Z. Grohoľová, bolo zvýšenie povedomia o koučovaní.
Organizovali sme ho prvýkrát v spolupráci so SAKo a zapojilo sa doňho 34 koučov v 8 mestách, ktorí spolu
poskytli záujemcom 219 termínov ukážok koučingu. Väčšina ohlasov bola veľmi pozitívna a plánujeme ho
organizovať aj tento rok.
Konferencia Učiteľ nie je Google (koučovacia zóna)

8.6.2018

Koordinátorkou koučovacej zóny na 7. ročníku konferencie bola S. Poláková a zúčastnili sa jej 3 kouči.
V spolupráci plánujeme pokračovať aj v tomto roku, aktuálne rokujeme s organizátorom o vytvorení
väčšieho priestoru, a tiež o príprave krátkeho workshopu o koučingu.
Peer Camp

1. – 2.6.2018
30.11. – 1.12.2018

Tradičné podujatie pre členov ICF, SAKo aj nečlenov, ktoré sa koná dvakrát ročne.
EMEA Leaders Meeting (ELM), Mníchov

18. – 19.11.2018

Konferencia, na ktorej jednou z tém bol vývoj koučingu v súvislosti s modernými technológiami. Snaží sa
o celospoločenské uznanie koučingu. Zúčastnili sa jej E. Falťanová a B. Dobiš.
Ladies Business Day (koučovacia zóna)

11.10.2018

Úspešná koučovacia zóna v spolupráci s obchodnými komorami, ktorú organizačne zabezpečila Ľ. Takáčová.
Plánujeme sa podujatia zúčastniť aj v tomto roku a okrem koučovacej zóny chceme pripraviť aj krátky
workshop o koučingu.
New Members Coffee

22.10.2018

Vzhľadom na veľký počet nových členov ICF sme sa minulý rok rozhodli pre ich oficiálne regionálne privítanie
v ICF. V regiónoch privítanie vzhľadom na malý počet prihlásených účastníkov realizovali E. Timková, K.
Giertlová a Z. M. Stubbs individuálne. V Bratislave sa stretnutia s členmi Rady zúčastnilo 8 nových členov
ICF. V organizácii tohto podujatia plánujeme pokračovať každý rok.
---------------------------------------------------------------------------------SENIOR ADVISORY GROUP (SAG)
Podporný orgán pre Board, ktorý sa skladá zo seniorných koučov – bývalých členov vedenia OZ. Vedie ho D.
Kéryová, ktorá informovala o jeho aktivitách:
Koučovacie zručnosti pre HR

18.1. – 18.4.2018
21.9. – 7.12.2018
Vzdelávací program pre členov HRcomm, v ktorom sa naučia, ako používať koučing a získajú základné
koučovacie zručnosti. Lektormi programu boli: B. Dobiš, D. Kéryová, Z. M. Stubbs, M. Kubeš, K. Giertlová a E.
Timková. V minulom roku sa uskutočnil 2. a 3. beh programu a v tomto roku plánujeme pokračovať 4.
behom.
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SAG Development
8.2.2019
Deň rozvoja pre seniorných koučov s témou Životné prechody a koučing, na ktorom seniorní kouči (členovia
SAG a ich hostia) zdieľali svoje skúsenosti. Podujatie organizačne zabezpečila koučovacia škola Z. Karpinskej
a D. Kmecovej. Plánujeme ho zorganizovať aj v ďalšom roku.
Univerzita života
Pripravovaný projekt SAG, ktorého cieľom je prispieť širšej komunite.
---------------------------------------------------------------------------------Spolupráca na projekte Butterfly Effect
Koordinátorom spolupráce je T. Pešek, ktorý informoval o jej priebehu:
Butterfly Effect je vzdelávací projekt pre mladých ľudí v IT oblasti, ktorých má motivovať, aby zostali na
Slovensku a tu rozvíjali svoj biznis. S projektom spolupracujeme od začiatku roka 2018 – v súčasnosti už v 3.
semestri.
V 1. kole (letný semester 2018) sa v rámci našej spolupráce realizovalo pro bono koučovanie tímov. Záujem
o účasť prejavilo 11 koučov, z ktorých si účastníci projektu vybrali 4. Účastníci pozitívne hodnotili prínos
koučingu (2 x 4,5 a 1 x 3,7 z 5).
V 2. kole (zimný semester 2018) sa prihlásilo 14 záujemcov (koučov), z ktorých si účastníci projektu vybrali
6 a títo sa venovali platenému (50 €/stretnutie) individuálnemu koučingu. Účastníci pozitívne hodnotili
využiteľnosť koučingu (4,5 z 5) a odporúčali by ho 4,75 z 5. Podľa zúčastnených koučov by bolo vhodné
pridať workshop o koučingu.
Aktuálne v 3. kole (letný semester 2019) bude prebiehať platené individuálne (50 €/stretnutie) koučovanie
12 – 15 jednotlivcov aj tímové (50 €/hodina) koučovanie 4 tímov. Záujem o zapojenie sa do spolupráce
prejavilo 21 koučov.
Spolupráca na programe Teach for Slovakia
Koordinátorom spolupráce je tiež T. Pešek, ktorý informoval o jej priebehu:
Spolupráca s programom je zameraná na riaditeľov základných škôl, ktorí chcú zmenu a snažia sa
o transformáciu svojej školy.
V prvom polročnom kole spolupráce prejavilo záujem o individuálne pro bono koučovanie riaditeľov 15
záujemcov, z ktorých si účastníci programu vybrali 8. Títo zrealizovali 4 – 5 online/offline stretnutí, ktoré
boli väčšinou hodnotené pozitívne (s jedným otáznym momentom) a so záujmom o pokračovanie.
Súčasťou druhého kola spolupráce bude aj vzdelávanie na tému ako využívať koučing pri vedení učiteľov
a transformácii školy.
ICF má pre zdieľanie informácií a skúseností s pro bono koučingom vytvorenú platformu IGNITE,
o spolupráci s ktorou informoval B. Dobiš:
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Nadácia IGNITE definuje princípy a kritéria pro bono koučingu a poskytuje zmluvy medzi nadáciou, nami
a zapojenými koučmi. Výhodou uzatvorenia týchto zmlúv je stručné a jasné definovanie pravidiel
spolupráce a predchádzanie prípadným nedorozumeniam. Kritériá spolupráce:
-

dohodnutie spolupráce vopred (1. kolo spolupráce s programom Teach for Slovakia však akceptuje aj
retroaktívne),
partnerská organizácia v oblasti vzdelávania,
zabezpečenie kvality koučingu – kouči s akreditáciou (ACC po obnovení, PCC, MCC),
1 klient: max. 6 mesiacov/10 sedení,
spätná väzba od klientov.

---------------------------------------------------------------------------------Iniciatíva ku koordinovanému zavádzaniu koučovacieho prístupu na vysoké školy a univerzity
Koordinátorkou Iniciatívy, ktorá je spoločným projektom ICF a SAKo, je E. Timková, ktorá o nej informovala
cez Skype:
Hlavným cieľom Iniciatívy je realizácia dlhodobej vízie, aby sa na slovenských vysokých školách a
univerzitách vedome a cielene využíval koučovací prístup.
Práca na projekte sa začala v októbri minulého roka prihlasovaním záujemcov spomedzi členov ICF a SAKo,
ktorých je v súčasnosti 44. Z nich máme 16 regionálnych koordinátorov v 7 mestách.
Následne sa uskutočnilo stretnutia s generálnym riaditeľom Sekcie vysokých škôl na Ministerstve školstva,
vedy, výskumu a športu SR Mgr. Jozefom Jurkovičom a s prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie
(SRK) prof. doc. JUDr. Markom Šmidom, PhD.
Pre rektorov sme pripravili informačný list a prezentáciu, na základe ktorých majú rektori informácie o ICF
a SAKo, a tiež o tom, čo je to koučovanie a čím sa odlišuje od iných pomáhajúcich profesií. Týmito podkladmi
by sa mal každý rektor zaoberať a predniesť ich kolégiu rektora Záujem už prejavil rektor zvolenskej
Technickej univerzity a pre jeho rektorské kolégium už pripravujeme workshop.
Aktuálne vytvárame projektové tímy, ktoré začnú postupne pracovať na príprave pilotného projektu.

3. Správa o financiách
O Správe pokladníka, ktorú členovia dostali mailom pred Zhromaždením členov, informovala S. Poláková.
Poďakovala sa R. Lukačkovi za doterajšie vedenie účtovníctva a správu financií, a tiež výber účtovníckej
firmy.
Počet členov ICF Global je podľa poslednej informácie 104 a počet (lokálnych) členov OZ ICF Slovenská
pobočka k 31.12.2018 bol 61.
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Stav finančných prostriedkov na účte k 31.12.2018 bol 12 616,96 Eur a vzrástol oproti minulému roku
o 3 877 Eur.

4. Zmena stanov
E. Falťanová informovala o návrhu nového znenia stanov, ktoré členovia dostali 2 týždne vopred. Podľa
požiadaviek ICF Global bol návrh preložený do angličtiny a zaslaný na posúdenie právnikom v Lexingtone,
ktorí k nim nemali žiadne pripomienky.
Hlavné zmeny v stanovách:
-

znova zadefinovanie pozície viceprezidenta, ktorým je predošlý prezident a sprevádza nového
prezidenta počas jeho funkčného obdobia (volí sa na 1 rok),
zlúčenie ustanovení o hospodárení do jedného článku,
zostručnenie ustanovení o reštrikciách, ktoré sa doteraz nevyužili.

R. Lukačka vzniesol pripomienku k hlasovaniu per rollam (Hlava IV., bod 7.): štandardné je považovať hlasy
členov, ktorí sa v stanovenom termíne nevyjadria, za hlasy „proti“ – nie za hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania.
T. Pešek dal hlasovať o ponechaní sporného bodu v stanovách: za - 25, proti - 5, zdržal sa - 1.
Následne dal T. Pešek hlasovať o schválení stanov podľa pôvodného návrhu: za - 31, proti - 0.

Uznesenie Zhromaždenia členov OZ ICF – Slovenská pobočka č. 1:
Účastníci Zhromaždenia členov OZ ICF – Slovenská pobočka jednohlasne schválili návrh nového znenia
stanov.

5. Voľba novej Rady a Prezidenta OZ ICF – Slovenská pobočka
R. Lukačka overil uznášaniaschopnosť Zhromaždenia členov OZ ICF – Slovenská pobočka a predstavil návrh
Rady a Prezidenta na ďalší rok v pôvodnom zložení:
PREZIDENTKA

Erika Falťanová

Členovia rady
VICEPREZIDENT
POKLADNÍK
ČLENKA RADY
ČLEN RADY

Boris Dobiš
Svetlana Poláková
Zora Inka Grohoľová
Tomáš Pešek
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Uznesenie Zhromaždenia členov OZ ICF – Slovenská pobočka č. 2:
Účastníci Zhromaždenia členov OZ ICF – Slovenská pobočka zvolili Eriku Falťanovú za Prezidentku Rady
OZ ICF – Slovenská pobočka na obdobie 1 roka s počtom hlasov 30 (1 sa zdržal).

Uznesenie Zhromaždenia členov OZ ICF – Slovenská pobočka č. 3:
Účastníci Zhromaždenia členov OZ ICF – Slovenská pobočka jednohlasne zvolili Borisa Dobiša, Svetlanu
Polákovú, Zoru Inku Grohoľovú a Tomáša Peška za členov Rady OZ ICF – Slovenská pobočka na obdobie
1 roka s počtom hlasov 30 (1 sa zdržal).

R. Lukačka zablahoželal novej Prezidentke a novej Rade k znovuzvoleniu.

6. Aktivity plánované na rok 2018
Konferencia CONVERGE v Prahe
bližšie informácie budú na stránke

23. – 26. októbra 2019

E. Falťanová informovala prítomných o pokračovaní všetkých aktivít z minulého roka.
Navrhla termín Valného zhromaždenia na budúci rok: 17.2.2020, aby si ho mohli členovia včas rezervovať,
pričom Valné zhromaždenie by malo byť spojené s konferenciou.
Pripomenula tiež, že zasadnutia Rady sú verejné, ich termíny sú zverejnené v Kalendári udalostí na stránke
www.icf.sk a môže sa ich zúčastniť ktokoľvek z členov – stačí sa len ohlásiť.

7. Záver
E. Falťanová poďakovala všetkým prítomným za účasť.
Dňa 18.2.2019
Prílohy:

Prezenčná listina
Správa pokladníka občianskeho združenia ICF – Slovenská pobočka
k 31.12.2018

Zapísala:

J. Hoppanová

Overovatelia zápisnice:

B. Dobiš, člen Rady OZ ICF – Slovenská pobočka
T. Pešek, člen Rady OZ ICF – Slovenská pobočka
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