
 
Zápisnica z členskej schôdze SAUA/SATE  na 

Národnej konferencii v Rakoviciach dňa 17.11. 2006 
 
 
Prítomní:  Členovia SAUA/SATE  
Výkonný výbor: 
Prezident: Eva Tandlichová 
Tajomníčka: Božena Hrubčínová 
Pokladníčka: Jana Pramuková 
Testing SIG: Jana Bérešová 

 
 
Členskú schôdzu SAUA/SATE viedla členka výboru p. Jana Bérešová. Pani 
Bérešová poďakovala  všetkým prítomným za účasť a oboznámila ich 
s programom schôdze. Program členskej schôdze bol následne prítomnými 
schválený. 
 
PROGRAM:  

1. Úvod 
2. Zhodnotenie činnosti SAUA/SATE 
2.1 Správa tajomníčky SAUA/SATE 
2.2  Správa o hospodárení SAUA/SATE 
3. Voľby 
4. Výsledky volieb 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
 
 
 

K bodu č. 1: Schôdzu otvorila pani Jana Bérešová a odovzdala slovo 
prezidentke SAUA/SATE prof. Eve Tandlichovej. 
Členská schôdza na návrh výboru SAUA/SATE zvolila za zapisovateľku pani 
Mariannu Boršovú. 
  
 
K bodu č. 2: Zhodnotenie činnosti SAUA/SATE  
Prof. Eva Tandlichová zhodnotila činnosť asociácie za posledné 2 roky. 
Poďakovala za činnosť 3 SIGom (YL, Testing a Drama) – ostatné SIGy činnosť 
nevykazovali. Máme 8 reprezentantov, ale na regionálnej úrovni sa nerobí nič, 
stratili svoje opodstatnenie. Za posledné dva roky takmer nič nezorganizovali. 
Vzhľadom na to je otázne či sa stalo tak preto, lebo je v súčasnosti podujatí 
v rámci MPC viac a nezostáva ani síl ani chutí organizovať ďalšie. Prezidentka 
SAUA/SATE ďalej zdôraznila, že menej kvalitných podujatí je viac a členská 
základňa má zdola avizovať výboru o aké podujatia je záujem. Úlohou výboru 



SAUA/SATE je predovšetkým byť mostom medzi MŠ, ŠPÚ a učiteľskou 
verejnosťou.  
 
Vzhľadom na to, že od poslednej výročnej schôdze vyšiel Newsletter iba za rok 
2004 nesplnilo sa uznesenie z tejto schôdze, že treba rozšíriť, respektíve 
ustanoviť redakčnú radu, ktorá by zostavovanie Newslettra koordinovala. 
Newsletter stále nemá redakčnú radu. Prezidentka vyzvala členov, aby si niekto 
vzal Newsletter na starosť, pretože tesne pre konaním konferencie sa p. J. 
Kurrilová, doterajšia editorka vzdala tejto funkcie z vážnych rodinných dôvodov. 
 
Prezidentka SAUA/SATE  ďalej informovala o tom, že bola zriadená webová 
stránka SAUA/SATE, ktorú vytvoril výbor www.saua-sate.sk  - stanovy, novinky, 
podujatia partnerských asociácií. 
Naďalej pokračuje spolupráca s Britskou radou a Americkým veľvyslanectvom. Aj 
členovia našej asociácie sa zúčastňujú medzinárodných konferencií aj vďaka 
týmto inštitúciám. 
Taktiež boli podpísané dohody o spolupráci s maďarskou, českou a moravsko-
sliezskou asociáciou učiteľov angličtiny. 
Prezidentka ďalej informovala, že dňa 20.11. sa na ŠPÚ stretnú prezidentky 
asociácií jednotlivých cudzích jazykov s riaditeľom ŠPÚ kde budú vznesené 
požiadavky zo strany učiteľov Cj.  
 
K bodu č. 2. 1: Správa tajomníčky SAUA/SATE  
Správu predniesla tajomníčka SAUA/SATE p. B. Hrubčínová. Vo svojej správe 
oboznámila prítomných o jednotlivých aktivitách SAUA/SATE, ako aj o spolupráci 
asociácie na medzinárodnej úrovni.  
Štruktúra SAUA/SATE po poslednej Národnej konferencii v Banskej Bystrici 
zostala nezmenená. Činnosť sa sústredila predovšetkým v jednotlivých SIGoch 
prostredníctvom minikonferencii a pracovných stretnutí.  
Aj keď počas svojej niekoľkoročnej existencie SAUA/SATE prešla jednotlivými 
vývojovými zmenami aj v súčasnosti je jej existencia nevyhnutná a SAUA/SATE 
predstavuje plnohodnotného partnera pre inštitúcie ako je napr. MŠ Slovenskej 
republiky, ŠPÚ a pod.    
SAUA/SATE je pridruženým členom IATEFL a TESOL. 
Naďalej pokračuje spolupráca s našou partnerskou organizácioui MATSOL 
v Massachusetts. Za posledné 2 roky traja naši členovia sa zúčastnili Jarnej 
konferencie v Bostone. SAUA/SATE poskytla vybraným účastníkom finančný 
grant v hodnote 10.000 Sk. Tento program môžeme hodnotiť kladne, keďže 
prispieva k rozšíreniu obzoru učiteľa, spoznávaniu iného vzdelávacieho systému 
a kultúry. 
Pokračuje spolupráca SAUA/SATE  s Britskou radou a taktiež s Americkým 
veľvyslanectvom. V máji tohto roku sa členovia rozšíreného výboru zúčastnili 
seminára, ktorý sa konal za účasti p. Craiga Dickera – amerického zástupcu pre 
východnú Európu. Témami seminára boli: riadenie asociácie, perspektívy, 
členská základňa a pod. Seminár iniciovala americká strana. 

http://www.saua-sate.sk/


V januári tohto roku bola SAUA/SATE oslovená participovať na projekte 
Language Teachers Mobility. Projekt bol v Bruseli pozitívne vyhodnotený 
a organizátori nás pochválili za pozitívny prínos. 
 
 
 
Členská základňa 
Ako sme mohli vidieť z obrázku, ktorý prezentovala tajomníčka SAUA/SATE  
členská základňa najviac rástla okolo roku 2000 kedy dosiahla približne 550  
členov. Následne sa tento trend zmenil a až do súčasnosti pokračuje úbytok 
členov našej organizácie.   
 
K bodu č. 2.2: Správa o hospodárení SAUA/SATE  
Správu predniesla pokladníčka SAUA/SATE p. Jana Pramuková. Správa bola 
vypracovaná za obdobie od 26.8.2004 do 15.11.2006. P. J. Pramuková 
informovala o stave účtov – devízového, korunového a o aktuálnom stave 
pokladne.  
Na devízovom účte neboli žiadne príjmy, musíme platiť z vlastných zdrojov 
členské v IATEFL, TESOL a konferenčné poplatky na medzinárodné 
konferencie. 
Na korunovom účte bol príjem z grantov určených na špecifické účely: cestovné 
a diéty na konferencie. Príjmy boli z členských príspevkov a konferenčných 
poplatkov. 
Výdaje: platby faktúr, poštovné, technické zabezpečenie výpočtovej techniky 
používanej pri komunikácii. Pripojenie na internet ušetrilo výdavky na poštovné.  
Stav účtu k poslednej konferencii prezentovala v tabuľke rozdielov medzi 
príjmami a výdavkami, kde členovia mohli vidieť pohyb na účte a ziskovosť na 
korunovom a devízovom účte od roku 1998. 
Správa bola odovzdaná revíznej komisii.   
 
Členská základňa zároveň schválila a potvrdila zmenu sídla SAUA/SATE, 
ktoré je: 
Gymnázium J. Papánka 
Vazovova 6 
811 07 Bratislava 
 
Pokladníčkou SAUA/SATE bolo navrhnuté po konferencii nahlásiť zmenu 
štatutárneho zástupcu na základe výsledkov volieb. 
 
K bodu č.3 :Voľby 
Predsedníčka volebnej komisie p. Zuzana Cambelová oboznámila  
s výsledkami volieb na funkčné obdobie 2006 – 2008.      
Hlasovanie prebehlo korešpondenčným spôsobom. Bolo odoslaných 177 
hlasovacích lístkov. Vrátilo sa 110 platných hlasov. 
 
K bodu č. 4: Výsledky volieb 



Voľby boli vyhlásené za právoplatné. 
Výbor SAUA/SATE bude vo funkčnom období 2006 – 2008 pracovať v tomto 
zložení: 
 
 
Člen výboru Meno a Priezvisko 
Prezident Prof.PhDr Eva Tandlichová, CSc. 
Viceprezident PhDr. Jana Bérešová,PhD 
Tajomník Mgr. Božena Hrubčínová 
Pokladník Mgr. Jana  Pramuková 
Newsletter Redaktor Neobsadené 
REP B. Bystrica Mgr. Elena Krajčiová 
REP Bratislava Mgr. Viera Bačová 
REP Košice Mgr. Mária Valchová 
REP Nitra Mgr. Edita Mareková 
REP Trenčín Neobsadené 
REP Trnava Mgr. Milena Bobáňová 
REP Žilina Mgr. Janka Súkeníková 
REP Prešov PhDr. Tatiana Belovežčíková  
SIG ESP Mgr. Ildikó Páthoóvá 
SIG LeInd Mgr. Ildikó Gáspar 
SIG Testing PhDr. Jana Bérešová, PhD 
SIG YL Mgr. Anna Haverová  
SIG Drama Mgr. Agnesa Kovalčíková 
 
 
Na základe výsledkov volieb sa prezidentkou SAUA/SATE stala Prof. Eva 
Tandlichová, ktorá bude v nastávajúcom volebnom období vystupovať ako 
štatutárny zástupca SAUA/SATE voči banke a iným inštitúciám. 
 
K bodu č. 5: Rôzne 
 
P. J. Pramuková sa poďakovala za činnosť v asociácii reprezentantke 
Nitrianskeho kraja p. M. Mackovej. 
 
P. J. Bérešová privítala prezidenta Maďarskej asociácie učiteľov angličtiny p. 
Zoltána Póora, ktorý sa v mene Maďarskej asociácie prihovoril členom a stručne 
prezentoval situáciu v Maďarsku a aktivity, ktoré ich asociácia robí aj vďaka 
osobnej zainteresovanosti Prof. Petra Megyesa v rámci svojich funkcií na  
ministerstve. P. Z. Póor konštatoval, že Maďarská asociácia sa taktiež borí 
s problémom poklesu členov asociácie. Maďarsku sa podarilo nadviazať kontakty 
s Veľkou Britániou, kde asi 20 študentov mohlo praxovať na súkromných školách 
v uvedenej krajine. Načrtol možnosti podobnej výmeny so Slovenskom s využitím 
podobnosti našich školských systémov. 
Na záver pozval členov na októbrovú konferenciu 2007 do Budapešti, zameranú 
na zmeny vo vyučovaní Aj. 



Predsedajúca schôdze p. J. Bérešová poďakovala Z. Póorovi a otvorila diskusiu. 
 
K bodu č.6: Diskusia 
 
p. J. Pramuková vyjadrila obavu, že sa bude musieť zvýšiť členské. Dva kraje 
zrušili účty, lebo vedenie účtu stojí veľa poplatkov, ak na ňom nie je žiadny 
pohyb, preto je zbytočné ich udržiavať a navrhla ich zrušiť. Reprezentanti 
jednotlivých SIGov by mali peniaze v pokladni. 
Členská schôdza následne hlasovaním jednohlasne odsúhlasila zrušenie účtov. 
  
p. E. Tandlichová  vyzvala čelnov, aby porozmýšľali, kde bude nasledujúca 
konferencia. 
 
p. E. Krajčiová navrhla, aby sa všetci členovia podieľali na analýze a anketami 
a rozhovormi sa zistilo, čo by pritiahlo nových členov, najmä zo ZŠ, lebo na 
úrovni okresov metodické centrá nefungujú. Ďalej treba vytýčiť úlohy podľa toho, 
čo by pritiahlo mladých učiteľov – každý by mal získať aspoň 3 nových členov.  
 
p. E. Tandlichová zadala úlohu, aby členovia hore uvedený prieskum zrealizovali 
do januára. 
 
p. A. Franko konštatoval, že sa pripravuje kreditný systém hodnotenia ďalšieho 
vzdelávania učiteľov a navrhol, aby sa akcie SAUA/SATE započítavali ako 
kredity. 
 
p. B. Hrubčínová zdôraznila,že je treba reagovať na ponuky. V prípade udelenia 
grantu okrem podmienok, ktoré musí člen spĺňať, ten kto zareaguje na ponuku 
prvý môže získať grant.  
 
p. E. Vargicová – osloví jazykové školy a ponúkne im možnosť prihlásiť sa do 
SAUA/SATE. 
 
p. J. Pramuková   - leták na stiahnutie propagujúci asociáciu dá na webovú 
stránku, aby členovia mohli osloviť ďalších. Prihláška je na webovej stránke. 
Ďalšou úlohou bude správiť lištu, aby sa dalo chatovať a vyajdriť svoj názor. 
 
p. A. Kovalčíková – rep. Drama SIGu – akcie sú v Košiciach, lebo je to  
výhodnejšie pre organizáciu. VÚC tiež môže podporiť akcie grantom, ale je 
problém na aký účet to poslať, treba jednať s predstaviteľmi štátnej správy aj 
Britská rada pomôže grantom. Ďalej navrhla, aby sa všetci členovia SIGov 
informovali o akciách e-mailom. Ďalej si taktiež myslí, že mladí ľudia majú 
internet, takže nemajú potrebu byť členmi, organizovať sa a stretávať sa. 
Navrhla, aby MPC mali v hlavičke na podujatiach aj SAUA/SATE. 
 



p. I. Gáspar – rep. LI SIG – navrhla nasledujúcu konferenciu uskutočniť 
v Košiciach. Vyjadrila ochotu ďalej koordinovať LI SIG a požiadala členov, aby sa 
vyjadrili, ako si predstavujú jeho činnosť. 
 
p. E. Haringová – v budúcnosti bude zvyšovanie kvalifikácie povinné, takže 
publikačná činnosť v Newsletttri by tiež mohla byť vhodnou formou zverejnenia 
práce SAUA/SATE. 
 
p. I. Páthoóvá – Mobility Project (ŠPÚ) za spolupráce Grécka, Talianska, Veľkej 
Británie – CD bolo odovzdané zdarma spolu s brožúrkou – vhodné pre ESP SIG. 
Vyzvala k spolupráci odborné školy, lebo reforma škôl zasiahne CJ – bude tam 
odborná zložka, ktorú musia všetci absolvovať. Ponúkla možnosť prezentácie 
spomenuté CD v sobotu dopoludnia. 
 
p. A. Haverová – rep. YL SIG – oslovila členov YL SIGu,na konkrétne aktivity sa 
dohodnú. 
 
p. J. Bérešová – rep. Testing SIG – nevznikol avizovaný Newsletter Testing 
SIGu, lebo bolo iba 5 príspevkov, takže ani Proceedings z konferencie nemohli 
byť spracované. Ktokoľvek ešte môže prispieť. 
 
pp. Pramuková, Bérešová vyzvali členov, aby niekoho navrhli, resp. ponúkli 
spoluprácu na Newsletter. 
 
p. J. Bérešová sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a pozvala členov na 
večernú recepciu. 
 
 
 
V Rakoviciach dňa 17.11.2006                      Zapísala: M. Boršová 
                                                                       Spracovala: B. Hrubčínová 
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