Zápisnica z valného zhromaždenia SUNG
01. 07. 2012
15.30 – 17.30 hod.
Miesto: FHV UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie a zistenie uznášaniaschopnosti
2. Schválenie rokovacieho poriadku
3. Voľba volebnej komisie
4. Správa o činnosti výboru v rokoch 2010 – 2012
5. Správa o hospodárení za roky 2011 a 2012
6. Overenie a schválenie Správy o hospodárení
7. Návrh rozpočtu na rok 2012 a 2013
8. Odbremenenie výboru
9. Diskusia
10. Stanovenie hlavného smerovania činnosti na nasledujúce obdobie
11. Voľby výboru
12. Rôzne
13. Záver
1. Otvorenie a zistenie uznášaniaschopnosti
Valné zhromaždenie otvoril a viedol Michal Dvorecký. Vzhľadom na uplynutie volebného obdobia je
toto valné zhromaždenie zároveň volebným valným zhromaždením. V úvode bolo zistených 22
prítomných členov. Keďže do polhodiny po otvorení valného zhromaždenie neprišli ďalší členovia,
podľa Stanov SUNG-Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, časti III, § 2,
bodu c je tento počet považovaný za uznášaniaschopný.
2. Schválenie rokovacieho poriadku
Michal Dvorecký predložil prítomným členom návrh rokovacieho poriadku, ktorý bol prítomnými členmi
jednomyseľne schválený.
3. Voľba volebnej komisie
V ďalšom bode programu bola zvolená volebná komisia. Do volebnej komisie sa prihlásili nasledujúci
členovia: Beáta Hockicková, Janka Hrušková, Renáta Foxová, Peter Gergeľ a Dagmar Tragorová.
Navrhnutí členovia volebnej komisie boli zhromaždením jednomyseľne schválení. Zvolení členovia
volebnej komisie zvolili za predsedu volebnej komisie p. Hockickovú.
4. Správa o činnosti
Správu o činnosti SUNG za roky 2010–2012 predniesla valnému zhromaždeniu prezidentka
spoločnosti Nadežda Zemaníková. V úvode poďakovala za prácu všetkým členom výboru SUNG
v uplynulom období. K prednesenej správe neboli zo strany členov vznešené žiadne pripomienky ani
doplnenia. Valné zhromaždenie vzalo správu na vedomie.
Príloha č. 1: Správa o činnosti SUNG za obdobie 2010 – 2012 (Tätigkeitsbericht)
5. Správa o hospodárení
Správu o hospodárení (Kassenbericht) za roky 2011 a 2012 prečítala valnému zhromaždeniu
hospodárka SUNG Monika Vaculková. K správe neboli vznesené žiadne pripomienky.
Príloha č. 2: Správa o hospodárení za roky 2011 – 2012 (Kassenbericht)
6. Overenie a schválenie správy o hospodárení
Overenie správy o hospodárení vykonala pred konaním valného zhromaždenia revízorka SUNG Edita
Schima, ktorá sa valného zhromaždenia z pracovných dôvodov nemohla zúčastniť. Správa bola
valným zhromaždením schválená.
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7. Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie predniesla hospodárka Monika Vaculková, a keďže k nemu
neboli vznesené žiadne doplnenia, bol valným zhromaždením prijatý.
Výbor vyzval na zlepšenie disciplíny pri platení členských príspevkov (iba prevodom na účet SUNG).
Príloha č. 3: Návrh rozpočtu na rok 2011 – 2013
8. Odbremenenie (Entlastung) výboru
Enlastung des Vorstandes predniesol za prítomných členov Michal Dvorecký. Poďakoval sa za
prednesené správy a na základe prijatia dokumentov valným zhromaždením navrhol odbremeniť
výbor od činnosti v predchádzajúcom období. Hlasovaním všetkých členov bol výbor odbremenený.
9. Diskusia
9.1 – „písomné zvolávanie“
Nadežda Zemaníková navrhla, aby valné zhromaždenie prijalo uznesenie, že sa pod bodom „výbor
SUNG písomne zvoláva valné zhromaždenia“ (stanovy – časť III, § 4, bod b) bude rozumieť aj
elektronická písomná forma pozvánky prostredníctvom e-mailu. Návrh bol jednomyseľne prijatý.
9.2 – Nové logo
Michal Dvorecký prezentoval návrhy na nové logo SUNG, ktoré boli zverejnené na webovej stránke
SUNG. Keďže navrhované logá nespĺňajú princíp D-A-CH-L, bol prijatý návrh, že výbor bude hľadať
ešte ďalšie návrhy na logo SUNG.
9.3 – Rôzne
Na záver diskusie boli zodpovedané ešte otázky členov ohľadom počtu čísel časopisov za rok
a prítomný hosť Jozef Soltes ponúkol možnosť prekladu svojej publikácie z nemčiny.
10. Stanovenie hlavného smerovania
Michal Dvorecký uviedol, že aj v nasledujúcom období bude činnosť SUNG pokračovať v intenciách
činnosti podľa platných stanov. Zo strany členov neboli vznesené žiadne návrhy na doplnenia.
11. Voľby výboru
Michal Dvorecký prečítal návrh kandidátov do nového výboru a predstavil ich valnému zhromaždeniu:
1. Dvorecký Michal, Mgr., PhD. – člen SUNG a výboru SUNG a generálny tajomník SUNG,
šéfredaktor časopisu Begegnungen, webmaster, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FF,
prodekan;
2. Juhásová Jana, PhD. – členka SUNG, Katolícka univerzita Ružomberok, FF Katedra
germanistiky
3. Korečková Ľubica, Mgr. – členka SUNG a výboru SUNG ako vedúca sekcie pre ZŠ a SŠ,
Metodicko-pedagogické centrum DP Košice, učiteľka KV pre nemecký jazyk;
4. Vaculková Monika, Mgr. – členka SUNG a výboru SUNG, hospodárka SUNG, autorka projektov
pre žiakov ZŠ, ZŠ J. Bottu, Trnava
5. Zemaníková Nadežda, PhDr., PhD. – členka SUNG a výboru SUNG ako prezidentka, predtým
tajomníčka výboru SUNG a organizátorka VII. a XI. konferencie SUNG, Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici, FHV, prodekanka.
Voľby sa uskutočnili podľa volebného poriadku SUNG – bolo odovzdaných 22 platných hlasovacích
lístkov, na základe ktorých boli zvolení všetci kandidáti do nového výboru. Všetci zvolení kandidáti,
okrem p. Juhásovej, ktorá sa vzdialila pred záverom valného zhromaždenia, prejavili súhlas pracovať
vo výbore SUNG.
12. Rôzne
Volebné obdobie
Keďže stanovy v časti III, § 3, bod b určujú, že „valné zhromaždenie volí výbor spoločnosti na
obdobie, ktoré určí valné zhromaždenie“, hlasovalo valné zhromaždenie na záver o dĺžke volebného
obdobia nového výboru. Väčšinou hlasov prítomných členov SUNG bolo prijaté 4-ročné volebné
obdobie.
Banská Bystrica 01. 07. 2012
Zapísala: Mgr. Ľubica Korečková
Overila: PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.
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