
Výročná členská schôdza SAUA/SATE 

konaná v Prievidzi dňa 10. 10. 2008 

 

 

 

Program výročnej členskej schôdze 

1. Otvorenie 

2. Príhovor prezidentky SAUA/SATE (prof. Tandlichová) 

3. Správa o stave členskej základne (Mgr. Hrubčínová) 

4. Správa o hospodárení (Mgr. Pramuková) 

5. Správa volebnej komisie 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

V úvode vice-prezidentka (doc. Bérešová) otvorila výročnú schôdzu SAUA/SATE, privítala 

zástupkyňu partnerskej asociácie z Českej republiky – Janu Čadovú, oboznámila členskú 

základňu s programom a navrhla na schválenie revíznu a volebnú komisiu. 

Revízna komisia bola jednomyseľne schválená v nasledujúcom zložení: 

Eva Homolová – predsedníčka 

Edita Mareková – členka 

Pinčeková – členka 

 

Volebná komisia bola schválená v nasledovnom zložení: 

Gabriela Dorňáková – predsedníčka 

Viera Bačová – členka 

Kováčová – členka 

 

Pani prezidentka v príhovore konštatovala stav poklesu členskej základne a vyzvali 

prítomných, aby zaujali stanovisko a spoločne rozanalyzovali príčiny daného stavu.  

Stav 65 členov, a finančný obnos v hodnote 90 605 Sk k 5. 10. 2008 si určite vyžaduje 

podrobnejšiu analýzu a zamyslenie sa nad tým, ako bude asociácia ďalej fungovať a ktoré 

priority pre najbližšie obdobie si zvolí. 

 

V rámci diskusie padlo niekoľko dôvodov poklesu: 

Mareková – od 1989 nastalo veľa zmien, na ktoré angličtinári reagovali spontánne a s plným 

nasadením, čo ich v súčasnej dobe vedie k istej stagnácii. 

Šúrová – mladí učitelia na školách nemajú o členstvo záujem, pretože do školstva prichádzajú 

iba na dočasné obdobie, kým si nenájdu niečo ekonomicky zaujímavejšie 

Dorňáková – asociácia sa musí stať protipartnerom inštitúciám, aby hájila ich záujmy 

a navrhovala do odborných komisií ľudí na základe ich aktívnej činnosti v SIG-och. 

Steyne – mladí učitelia sú veľmi vyťažení administratívou na školách, povinnosťami 

triednych učiteľov, a preto sa nezapájajú vo svojom voľnom čase do mimoškolských aktivít 

Marčeková – Asociácia by mala mať svoj program, ktorý by predložila kompetentným, mala 

by mať slovo pri riešení otázok bytostne sa týkajúcich angličtiny a angličtinárov, mala by 

pomáhať učiteľom 

Tandlichová – vymenovala, že na konferenciu boli prizvaní zástupcovia MŠ SR, British 

Council, ŠPÚ (svoju účasť potvrdila Denisa Ďuranová), Americká embasáda, ale nikto z nich 

na koniec neprišiel. 

Kovalčíková – je potrebné vyvolať internetovú diskusiu na nekoncepčnosť, nepripravenosť 

Novej koncepcie cudzojazyčného vzdelávania – nedostatočne profesionálne pripravené 



Steyne – navrhla vytvorenie novej stránky zadarmo 

Čadová – upozornila, že danú stránky nie sú dostatočne funkčné a je vhodnejšie uplatňovať 

tú, ktorá už funguje a dodala skepticky, že asociácie majú rovnaké problémy s tým, že 

koncepciu prijali pred dvoma rokmi a stále sa s ňou pasujú a že učitelia neprispievajú 

podnetmi na webovú stránku 

Kovalčíková – navrhla, aby MPC zverejnili informáciu, že stránka asociácie funguje a môže 

prebiehať diskusia, je potrebné pozbierať podnety a potom zostaviť tímy, ktoré budú profesne 

tvoriť koncepty. 

Mareková – upozornila na prevzatie dokumentov od ČR bez zabezpečenia patričného 

prekladu 

Tandlichová – vyzvala na diskusiu o koncepcii, výučbe AJ a žiadala konštruktívne 

pripomienky 

Na základe členstva v odborovej komisii pri ŠPÚ členská základňa vyzvala prezidentku, aby 

sa vyjadrila k reforme na odborovej komisii v ich mene a na základe ich pripomienok. 

 

Koordinátorky krajských pobočiek prítomné za kraje Bratislavský (Bačová), Trnavský 

(Bobáňová), Nitriansky (Mareková) skonštatovali, že sa nestretla krajská základňa ani raz pre 

množstvo iných aktivít organizovaných vydavateľstvami a MPC, a je problematické im 

konkurovať. Na základe prehľadu o činnosti jednotlivých krajských koordinátorov sa členská 

základňa priklonila k názoru, že je vhodnejšie, aby činnosť asociácie prebiehala 

prostredníctvom SIG-ov. 

 

Kovalčíková – Drama SIG, ktorý je veľmi aktívny na východe republiky, dala podnet, aby 

existovali podobné aktivity aj v iných častiach krajiny prostredníctvom členov tohto SIG-u. 

Pramuková – Young Learners SIG – stretávajú sa cez víkend, ktorý spoločne trávia aj 

profesne, aj spoločensky 

Bérešová – Testing SIG – konferencie v roku, kedy nie je výročná schôdza, riešia 

problematiku testovania, maturitnej skúšky, hodnotenia. 

 

Na základe diskusie boli prijaté nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie 1: 

Zostaviť kandidátku v danom obsahu: 

 

Prezidentka: prof. Tandlichová 

Vice-prezidentka: doc. Bérešová 

Pokladníčka: Mgr. Pramuková 

Tajomníčka: Mgr. Hrubčínová 

 

Hlasovanie:  

Zapísaní: 39 členov 

Prítomní: 28 členov 

Za: 28  proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 2: 

Zmeniť štruktúru asociácie, práca iba prostredníctvom SIG-ov 

SIGy: Drama SIG – Kovalčíková 

           Young learner –  

           Testing SIG – Bérešová 

           ESP – Pathóová 



Hlasovanie: 

Zapísaní: 39 členov 

Prítomní: 28 členov 

Za: 28  proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 3: 

Zmena členského príspevku na 10 euro pre rok 2009, v ktorom bude zahrnuté členstvo 

v jednom SIG-u. 

 

Hlasovanie: 

Zapísaní: 39 členov 

Prítomní: 28 členov 

Za: 28  proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 4:  

Zmena členského príspevku o 2 eurá viac pre rok 2009 pre tých, ktorí majú záujem o členstvo 

v dvoch SIG-och. 

 

Hlasovanie: 

Zapísaní: 39 členov 

Prítomní: 28 členov 

Za: 28  proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

 

Zápisnicu zapísala : Jana Bérešová 

 

V Trnave 15. 10. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


