
Zápisnica z valného zhromaždenia SUNG 
 

1.7.2016 
17.45 – 19.45 hod. 

Miesto: Bratislava, Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie 6 
 
 
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 2014 – 2016 
5. Správa o hospodárení za roky 2014 – 2015 
6. Overenie a schválenie Správy o hospodárení 
7. Návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017 
8. Stanovenie hlavného smerovania činnosti na nasledujúce obdobie 
9. Diskusia 
10. Odbremenenie výboru 
11. Voľby do výboru  
12. Voľba revízora 
13. Rôzne 
14. Záver 
 

1. Otvorenie a zistenie uznášaniaschopnosti 
Valné zhromaždenie otvoril a viedol Michal Dvorecký. V úvode bolo zistených 21 prítomných členov, 
z celkového počtu 248 členov. Keďže do polhodiny po otvorení valného zhromaždenia neprišli ďalší 
členovia, podľa Stanov SUNG - Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, časti 
III, § 2, bodu c je tento počet považovaný za uznášaniaschopný. Rokovacím jazykom bola nemčina. 
 
2. Schválenie rokovacieho poriadku 
Michal Dvorecký predložil prítomným členom návrh rokovacieho poriadku, ktorý bol prítomnými 
členmi jednomyseľne schválený. 
 
3. Voľba volebnej komisie 
Valné zhromaždenie bolo zároveň i volebným zhromaždením pre členov výboru i na pozíciu revízora. 
Do volebnej komisie sa prihlásilo 5 prítomných členov: J. Dvorský, H. Hanuljaková, M. Lacková, G. 
Schuppener, P. Šedíková-Čuhová. Navrhnutí členovia volebnej komisie boli zhromaždením 
jednomyseľne schválení. Zvolení členovia volebnej komisie zvolili za predsedu volebnej komisie G. 
Schuppenera.  
 
4. Správa o činnosti výboru v rokoch 2014 – 2016 
Správu o činnosti SUNG za roky 2014 – 2016 predniesla valnému zhromaždeniu prezidentka 
spoločnosti Nadežda Zemaníková. Správa je prílohou zápisnice (príloha č. 1) a je zverejnená za 
internetovej stránke SUNG (www.sung.sk). 
Valné zhromaždenie vzalo správu na vedomie. Diskusia sa rozvinula k jazykovo-politickým aktivitám 
výboru prezentovaným v prednesenej správe. Do diskusie sa prihlásili G. Schuppener a M. Lacková. 
Obidvaja diskutujúci zdôraznili negatívne dopady legislatívnych zmien vo výučbe cudzích jazykov na 
Slovensku. Príspevok M. Lackovej je prílohou zápisnice (príloha č. 2) a je zverejnený za internetovej 

http://www.sung.sk/


stránke SUNG. Valné zhromaždenie zaviazalo nový výbor SUNG, aby stanoviská valného 
zhromaždenia predložil Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
G. Schuppener v diskusii navrhol, aby sa výbor SUNG angažoval pri získaní podpory vedcov na 
Slovensku vo forme štipendií Bayhost na výskumné pobyty v Bavorsku (podobne ako 
v medzinárodných akademických projektoch s Českou republikou). 
Príloha č. 1: Správa o činnosti SUNG za obdobie 2014 – 2016 (Tätigkeitsbericht) 
Príloha č. 2: Príspevok – M. Lacková 
 
5. Správa o hospodárení za roky 2014 – 2015 
Správu o hospodárení za roky 2014 – 2015 predniesla valnému zhromaždeniu hospodárka SUNG 
Monika Vaculková. K správe neboli vznesené žiadne pripomienky. Správa je prílohou zápisnice 
(príloha č. 3). 
Príloha č. 3: Správa o hospodárení za roky 2014 – 2015 (Kassenbericht) 
 
6. Overenie a schválenie Správy o hospodárení 
Overenie správy o hospodárení vykonala a písomne potvrdila revízorka SUNG Ing. Edita Schima pred 
konaním valného zhromaždenia. Ing. Schima sa valného zhromaždenia nemohla zúčastniť. K správe 
neboli vznesené žiadne doplnenia a bola schválená 18 prítomnými členmi valného zhromaždenia 
(dvaja členovia sa zdržali hlasovania). 
 
7. Návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017 
Návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie predniesla hospodárka Monika Vaculková. Neboli k nemu 
vznesené žiadne doplnenia a bol valným zhromaždením jednomyseľne schválený. Návrh rozpočtu 
tvorí prílohu zápisnice (príloha č. 4). 
Príloha č. 4: Návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017 (Haushaltsplan) 
 
8. Stanovenie hlavného smerovania činnosti na nasledujúce obdobie 
Návrh predniesla prezidentka SUNG N. Zemaníková. Výbor by mal pokračovať v intenciách činnosti 
podľa platných stanov. Ťažisko práce výboru SUNG by malo spočívať najmä v jazykovo-politických 
aktivitách smerom k vláde SR a v snahách o regionálne prepojenie učiteľov nemčiny a germanistov 
Slovenska.  
Ďalšie aktivity: príprava konferencie SUNG 2018 (plánovaný spoluorganizátor Katolícka univerzita 
v Ružomberku), vydávanie časopisu SZfG, príprava a organizovanie Olympiády v nemeckom jazyku, 
účasť zástupcov SUNG na konferencii IDT vo Freiburgu (Švajčiarsko) 2017. 
 
9. Diskusia 
K návrhu neboli vznesené žiadne návrhy na doplnenia. 
 
10. Odbremenenie výboru 
Michal Dvorecký sa poďakoval za prednesené správy a na základe prijatia dokumentov valným 
zhromaždením navrhol odbremeniť výbor. Odbremenenie výboru bolo valným zhromaždením 
jednomyseľne schválené. 
 
11. Voľby do výboru  
Predseda volebnej komisie G. Schuppener prečítal mená kandidátov do nového výboru:  
1. Ľubica Babjaková, Mgr. – Základná škola Ľudovíta Fullu, Košice, kandidovala na funkciu expertky 

pre základné školy 
2. Michal Dvorecký Michal, Mgr., PhD. – Univerzita Viedeň; kandidoval na funkciu generálneho 

tajomníka a pozíciu webmaster  
3. Jana Juhásová, Mgr., PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, kandidovala na funkciu 

generálnej tajomníčky a expertky pre vysoké školy 



4. Janka Šuchová, PhDr., PhD. – Evanjelická spojená škola, Martin / Katolícka univerzita 
v Ružomberku, kandidovala na funkciu generálnej tajomníčky a expertky pre základné, stredné a 
vysoké školy 

5. Monika Vaculková, Mgr. – Základná škola Trnava, kandidovala na funkciu hospodárky 
6. Nadežda Zemaníková, PhDr., PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, kandidovala na 

funkciu prezidentky 
 

J. Šuchová na zasadnutí nebola prítomná, preto o jej kandidatúre valné zhromaždenie nehlasovalo. 
Ostatné kandidátky a kandidát sa valnému zhromaždeniu krátko predstavili. 
Voľby sa uskutočnili podľa volebného poriadku SUNG. Bolo odovzdaných 21 platných hlasovacích 
lístkov, na základe ktorých boli zvolení piati členovia nového výboru SUNG. Všetci zvolení kandidáti 
vyjadrili súhlas pracovať vo výbore SUNG. 
 
Zvolení členovia výboru: 
do funkcie prezidentky SUNG – N. Zemaníková (21 hlasov) 
do funkcie generálneho sekretára – M. Dvorecký (16 hlasov) 
do funkcie expertky pre základné školy – Ľ. Babjaková (21 hlasov) 
do funkcie expertky pre vysoké školy – J. Juhásová (16 hlasov) 
do funkcie hospodárky – M. Vaculková (21 hlasov) 
 
Na pozícii webmaster zostáva M. Dvorecký (18 hlasov). 
Novozvolení členovia výboru sa zaväzujú zastávať tieto funkcie v priebehu dvoch rokov. Stanovy 
SUNG v časti III, § 3, bod b určujú, že „valné zhromaždenie volí výbor spoločnosti na obdobie, ktoré 
určí valné zhromaždenie“. Valným zhromaždením bolo stanovené volebné obdobie dvoch rokov. 
Voľba výboru sa uskutoční počas ďalšieho valného zhromaždenia v roku 2018. 
 
12. Voľba revízora 
N. Zemaníková informovala valné zhromaždenie, že revízorka Ing. Edita Schima sa vzhľadom na 
pracovné pôsobenie v zahraničí zriekla funkcie revízora SUNG. Do funkcie revízora bol jednomyseľne 
zvolený Vladimír Cepko. Revízor nie je členom výboru SUNG. 
 
13. Rôzne 
Prezidentka SUNG N. Zemaníková poďakovala všetkým doterajším členom výboru za ich pôsobenie 
vo výbore, ale osobitné poďakovanie za obetavú prácu vyjadrila dlhoročnej členke výboru SUNG 
Ľubici Korečkovej, ktorá sa rozhodla svoju činnosť vo výbore SUNG ukončiť.  
 
14. Záver 
N. Zemaníková a M. Dvorecký sa poďakovali všetkým prítomným za účasť. 
 
 
Ružomberok / Banská Bystrica 3. 7. 2016 
 
 
Zapísala: Jana Juhásová 
 
Overila: Nadežda Zemaníková 
 


