Stanovy
SUNG – Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov
Slovenska

ČASŤ I: NÁZOV, SÍDLO, CIELE SUNG

§ 1

Názov organizácie
SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (Verband
der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei), ďalej len SUNG.

§ 2

Sídlo, adresa organizácie
Sídlo je určené podľa adresy prezidenta alebo podľa možností a potrieb výboru
a finančných možností občianskeho združenia.
Súčasným sídlom SUNG je Katedra germanistiky FHV UMB, Tajovského 40, 974 01
Banská Bystrica.

§ 3

Charakter organizácie
SUNG je dobrovoľná, nepolitická stavovská organizácia učiteľov nemeckého jazyka
všetkých typov škôl, germanistov a osôb so záujmom o propagáciu nemeckého
jazyka a kultúry.
SUNG je právnickou osobou, právnickú subjektivitu má výbor SUNG, príp. prezident
SUNG.

§4

Ciele SUNG
a) zvyšovať úroveň vyučovania a kvalifikácie učiteľov na všetkých stupňoch škôl,
b) sprostredkovať výmenu názorov a skúseností medzi učiteľmi a germanistami na
Slovensku a v zahraničí,
c) spolupracovať so školami, kultúrnymi, vzdelávacími organizáciami podobného
typu v SR a v zahraničí (SUNG je od roku 1991 členom IDV).

§5

Činnosť SUNG
Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska
a) koordinuje výmenu názorov a činnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov
na území SR,
b) podieľa sa na ďalšom vzdelávaní učiteľov nemeckého jazyka a germanistov
(semináre, konferencie, exkurzie a prednášky),
c) zabezpečuje informačný servis pre učiteľov nemeckého jazyka a germanistov
(časopisy),
d) podieľa sa na výskumných projektoch, grantoch, obhajuje profesionálne záujmy
učiteľov u nadriadených školských orgánov, predkladá návrhy a požiadavky na
ministerstvo školstva,
e) prostredníctvom kontaktných členov v jednotlivých krajoch zabezpečuje
spoluprácu medzi jednotlivými členmi a reaguje na ich požiadavky,
f) organizuje konferencie s účasťou zahraničných expertov,
g) spolupracuje s vydavateľstvami a zabezpečuje pre členov SUNG zľavu pri nákupe
učebníc a cudzojazyčnej literatúry.
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ČASŤ II: ČLENSTVO – PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV SUNG
§1

Členstvo
a) je dobrovoľné,
b) členom SUNG môže byť učiteľ nemeckého jazyka alebo germanista zo Slovenska
alebo zo zahraničia, ktorý uznáva stanovy spoločnosti,
c) kolektívnym členom môže byť právnická osoba (organizácia), zastupovaná
jedným členom, ktorý je oprávnený konať v jej mene.

§2

Vznik členstva
a) členstvo vzniká zaplatením členského poplatku a registráciou v členskom
zozname na základe písomnej prihlášky,
b) o výške členského poplatku rozhoduje valné zhromaždenie, členovia výboru
a čestní členovia sú od poplatku oslobodení,
c) na základe mimoriadnych zásluh udeľuje výbor čestné členstvo.

§3

Práva a povinnosti členov
a) Člen SUNG má právo:
- zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach a všetkých akciách
organizovaných pre učiteľov nemeckého jazyka konaných v SR,
- predkladať vlastné podnety, návrhy, iniciatívy, kritické pripomienky,
- využívať členské výhody SUNG,
- voliť a byť volený do orgánov SUNG.
b) Člen SUNG je povinný:
- platiť členské príspevky za príslušný kalendárny rok v danom termíne,
- dodržiavať stanovy SUNG,
- podieľať sa podľa svojej odbornosti na plnení cieľov a úloh SUNG.

§4

Zánik členstva
Členstvo v SUNG zaniká:
a) písomným odhlásením,
b) vylúčením člena za porušenie stanov,
c) kvôli neplateniu členských príspevkov,
d) úmrtím.

ČASŤ III: ZÁKLADNÉ ZLOŽKY A ORGÁNY SUNG
§1

Základné zložky SUNG
Vnútorné usporiadanie SUNG zodpovedá regionálnym alebo profesijným princípom
(učitelia z určitej oblasti alebo z určitých typov škôl).
a) Orgánmi SUNG sú:
- valné zhromaždenie
- výbor
- revízor
b) Organizačnými zložkami SUNG sú:
- sekcia učiteľov základných škôl
- sekcia učiteľov stredných škôl
- sekcia učiteľov vysokých škôl a germanistov
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Organizačné zložky nemajú právnu subjektivitu.

§2

Valné zhromaždenie
Najvyšším orgánom SUNG je zhromaždenie všetkých členov SUNG, ktoré zvoláva
výbor SUNG raz za dva roky. Valné zhromaždenie schvaľuje činnosť spoločnosti.
a) Úlohy valného zhromaždenia
- prerokúva a rozhoduje o rokovacom poriadku valných zhromaždení,
- prerokúva a rozhoduje o pláne činnosti SUNG na nasledujúce dva roky,
- prerokúva a rozhoduje o prijatí a zmene stanov a o výške členského príspevku na
nasledujúce dva roky,
- volí a má právo odvolávať členov výboru,
- schvaľuje zásady rozpočtu, správu o hospodárení, správu o činnosti výboru
a správu revízora,
- rozhoduje o zániku spoločnosti.
b) Uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 20% členov
SUNG.
c) Ak nie je dodržaná podmienka v bode b), považuje sa za uznášaniaschopný počet
prítomných, ktorý sa zišiel do polhodiny po otvorení valného zhromaždenia.
Akékoľvek uznesenia valného zhromaždenia (s výnimkou mimoriadnych volieb) sú
prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov SUNG.

§3

Ustanovenie a zloženie výboru SUNG
a) Výbor SUNG riadi prácu spoločnosti v rámci svojich kompetencií určených stanovami
a valným zhromaždením,
b) valné zhromaždenie volí výbor spoločnosti na obdobie, ktoré určí valné
zhromaždenie,
c) výbor je minimálne päťčlenný (v priebehu funkčného obdobia môžu byť do výboru
kooptovaní ďalší členovia na základe rozhodnutia výboru SUNG),
d) výbor SUNG má týchto členov:
- prezident
- tajomník
- hospodár
- vedúci jednotlivých sekcií – pre ZŠ, SŠ a VŠ
- vedúci profesijných skupín a projektov
e) konateľské oprávnenie má v mene SUNG prezident alebo osoba, ktorá je poverená
výborom SUNG; k písomným právnym úkonom je potrebný písomný súhlas jedného
člena výboru SUNG,
f) výbor zasadá podľa potreby (minimálne však jedenkrát za polroka),
g) na hlasovanie a prijímanie uznesení platia rovnaké pravidlá ako pri rokovaní valného
zhromaždenia.

§4

Činnosť výboru SUNG
Výbor SUNG
vedie evidenciu členov a platenia členských príspevkov,
písomne zvoláva valné zhromaždenia,
plánuje a koordinuje akcie spoločnosti,
vydáva časopisy spoločnosti,
zastupuje spoločnosť v styku s inými fyzickými alebo právnickými osobami (asociácie
iných cudzích jazykov v SR a v zahraničí, organizácie a zväzy v SR a v zahraničí,
kultúrne inštitúty po nemecky hovoriacich krajín),
hospodári s finančnými a hmotnými prostriedkami SUNG, rozhoduje o ich využití,

a)
b)
c)
d)
e)
f)
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g) schvaľuje finančné vyrovnanie SUNG s externými pracovníkmi,
h) zabezpečuje dokumentačnú, propagačnú, študijnú a pedagogickú činnosť,
i) informuje členov o činnosti a hospodárení (raz za dva roky na valnom zhromaždení).
§5

Vedúci sekcií
a) sú volení valným zhromaždením ako členovia výboru,
b) zastupujú záujmy jednotlivých stupňov škôl,
c) pripravujú akcie pre jednotlivé typy škôl, ktoré schvaľuje výbor,
d) reprezentujú výbor na rôznych zasadnutiach,
e) informujú členskú základňu o aktivitách SUNG.

§6

Kontaktné osoby
a) sú volení valným zhromaždením,
b) zastupujú záujmy SUNG v jednotlivých územných celkoch,
c) na základe potrieb zúčastňujú sa zasadnutiach výboru SUNG,
d) informujú členskú základňu o aktivitách SUNG.

§7

Revízor
a) je volený valným zhromaždením,
b) nemôže byť členom výboru,
c) zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu, ktorému podáva správu,
d) vedie riadnu evidenciu a dokumentáciu o svojej činnosti,
e) riadi sa stanovami, uznesením valného zhromaždenia a príslušnými právnymi
predpismi.
ČASŤ IV: ZÁSADY HOSPODÁRENIA, MAJETOK A PRACOVNO-PRÁVNE VZŤAHY

§1

Zásady hospodárenia
a) Náklady spojené s činnosťou SUNG sa hradia:
- z členských príspevkov,
- z finančných dotácií iných štátnych alebo súkromných organizácií,
- z darov a z ďalších príjmov.
b) Finančné prostriedky SUNG sú s výnimkou určitej hotovosti v pokladni uložené na
bežnom účte.
c) Všetky príjmy SUNG sa používajú na realizáciu plánovaných činností, na pokrytie
prevádzkových nákladov, na nákup materiálov pre praktickú činnosť SUNG.
d) SUNG hospodári podľa schváleného rozpočtu v súlade s plánom činnosti na daný
kalendárny rok.
e) Hospodárenie SUNG musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi
o hospodárení občianskych združení.

§2

Majetok SUNG
a) je vlastníctvom SUNG ako celku,
b) tvoria veci a majetkové práva.

§3

Pracovno-právne vzťahy
a) K zabezpečeniu niektorých úloh môžu vzniknúť hlavný a vedľajší pracovný pomer
medzi subjektami SUNG a fyzickými osobami, pričom fyzická osoba nemusí byť
členom SUNG.
b) Podľa platných predpisov uzatvára výbor SUNG s pracovníkom dohodu o danej
činnosti na dobu určitú, riadi sa pritom predpismi o hospodárení občianskych
združení.
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ČASŤ V: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
§1

Zánik SUNG
a) SUNG zanikne, ak sa o tom uznesie dvojtretinová väčšina účastníkov valného
zhromaždenia.
b) V prípade zániku SUNG bude po vysporiadaní všetkých záväzkov a povinností
SUNG voči tretej osobe jeho majetok zlikvidovaný. O spôsobe likvidácie majetku
rozhodne valné zhromaždenie.
c) Fyzickú likvidáciu uskutoční likvidačná komisia zvolená valným zhromaždením.

§2

Zmeny stanov
Stanovy SUNG môžu byť doplnené a pozmenené valným zhromaždením.

Tieto stanovy boli schválené uznesením Valného zhromaždenia SUNG dňa 30. augusta
2006 v Nitre.
Súčasne sa rušia stanovy SUNG schválené na prvom Valnom zhromaždení SUNG dňa 26.
júna 1991.
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