
Zápisnica z valného zhromaždenia SUNG 

31. 8. 2014 

16.00 – 17.30 hod. 

Miesto: Košice, Hotel Centrum, Južná trieda 2 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Uvítanie, otvorenie a zistenie uznášaniaschopnosti 

2. Schválenie rokovacieho poriadku 

3. Správa o činnosti výboru v rokoch 2012 – 2014 

4. Správa o hospodárení za roky 2012 – 2014 

5. Overenie a schválenie Správy o hospodárení 

6. Návrh rozpočtu na rok 2014 a 2015 

7. Diskusia 

8. Stanovenie hlavného smerovania činnosti na nasledujúce obdobie 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

1. Uvítanie, otvorenie a zistenie uznášaniaschopnosti 

Valné zhromaždenie otvoril a viedol Michal Dvorecký. V úvode bolo zistených 12 prítomných 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.  

Prítomní členovia sa dohodli na nemčine ako rokovacom jazyku. 

2. Schválenie rokovacieho poriadku 

Michal Dvorecký predložil prítomným členom návrh rokovacieho poriadku, ktorý bol prítomnými 

členmi jednomyseľne schválený. 

3. Správa o činnosti výboru v rokoch 2012 – 2014 

Správu o činnosti SUNG za roky 2012-2014 predniesla valnému zhromaždeniu prezidentka 

spoločnosti Nadežda Zemaníková. K prednesenej správe neboli zo strany členov vznesené žiadne 

pripomienky ani návrhy. Valné zhromaždenie vzalo správu na vedomie. Správa je zverejnená za 

internetovej stránke SUNG (www.sung.sk). 

Príloha č. 1: Správa o činnosti SUNG za obdobie 2012 – 2014 (Tätigkeitsbericht) 

 



4. Správa o hospodárení za roky 2012 – 2014 

Správu o hospodárení za roky 2012 – 2014 predniesla valnému zhromaždeniu hospodárka SUNG 

Monika Vaculková. K správe neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Príloha č. 2: Správa o hospodárení za roky 2012 – 2014 (Kassenbericht) 

5. Overenie a schválenie Správy o hospodárení 

Overenie správy o hospodárení vykonala pred konaním valného zhromaždenia revízorka SUNG Edita 

Schima, ktorá sa valného zhromaždenia nemohla zúčastniť. Správa bola valným zhromaždením 

jednomyseľne schválená. 

6. Návrh rozpočtu na rok 2014 a 2015 

Návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie predniesla hospodárka Monika Vaculková. Neboli k nemu 

navrhnuté žiadne doplnenia a bol jednomyseľne prijatý všetkými prítomnými členmi valného 

zhromaždenia. 

Príloha č. 3: Návrh rozpočtu na rok 2014 – 2015 

7. Diskusia 

Na úvod Michal Dvorecký poďakoval pani Dane Petrovskej za organizovanie pravidelných 

metodických stretnutí pre učiteľov nemčiny (Deutschlehrerstammtische) v Žiline. Zároveň apeloval na 

ostatných členov, aby pripravovali podobné podujatia. Podklady a fotografie môžu byť zverejnené na 

webovej stránke spoločnosti SUNG, ako aj v časopise Begegnungen. 

V časti diskusia bola prednesená otázka k budúcej podobe časopisu Begegnungen – tlačená, resp. 

internetová verzia. O tejto otázke sa na valnom zhromaždení vzhľadom na neuzavretú otázku 

podpory zo strany Goetheho inštitútu nerozhodlo. 

Michal Dvorecký vyzval členov SUNG, aby formulovali podnety na vylepšenie činnosti a ďalšie 

smerovanie tejto spoločnosti.  Prítomní členovia nepodali nijaké návrhy. 

8. Stanovenie hlavného smerovania činnosti na nasledujúce obdobie 

Michal Dvorecký uviedol, že aj v nasledujúcom období bude činnosť SUNG pokračovať vo všetkých 

kľúčových oblastiach činnosti podľa platných stanov. Zo strany členov neboli podané žiadne návrhy 

na doplnenia. 

Michal Dvorecký a Nadežda Zemaníková zdôraznili potrebu podporovať učenie sa nemčiny 

najrôznejšími aktivitami, napr. spoluprácou s riaditeľstvami škôl a rodičovskou verejnosťou, 

organizovaním podujatí pre žiakov a pod. 

9. Rôzne 

Prezidentka SUNG Nadežda Zemaníková informovala členov valného zhromaždenia o plánovanom 

diskusnom podujatí v Bratislave ohľadom ďalšej činnosti SUNG. Na podujatie, ktoré SUNG plánuje 

uskutočniť na jeseň 2014,  budú zo strany SUNG a Goetheho inštitútu (pani Andrea Greiner) pozvaní 



všetci členovia SUNG. Vyzvala všetkých členov, aby túto ponuku vzali na vedomie a povzbudila ich 

k účasti. 

10. Záver 

Michal Dvorecký sa poďakoval prítomným členom SUNG za účasť. 

 

Košice 31. 8. 2014 

 

Zapísala: Jana Juhásová 

Overila: Nadežda Zemaníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


