Zápisnica z valného zhromaždenia SUNG
1.7.2018
16.30 – 18.00 hod.
Miesto: Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Filozofická fakulta, miestnosť č. 208
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
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4.
5.
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7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uvítanie, otvorenie a zistenie uznášaniaschopnosti
Schválenie rokovacieho poriadku
Volebný poriadok
Voľba volebnej komisie
Správa o činnosti výboru v rokoch 2016-2018
Správa o hospodárení za roky 2012-2014
Overenie a schválenie Správy o hospodárení
Návrh rozpočtu na rok 2018 a 2019
Štatút časopisu „Slowakische Zeitschrift für Germanistik“
Diskusia
Zbavenie zodpovednosti členov starého predsedníctva výboru
Voľby do nového výboru SUNG
Rôzne
Záver

1.Uvítanie, otvorenie a zistenie uznášaniaschopnosti
Valné zhromaždenie otvoril a viedol Michal Dvorecký. V úvode bolo zistených 37 prítomných členov.
Keďže do polhodiny po otvorení valného zhromaždenia neprišli ďalší členovia, podľa Stanov SUNGSpoločnosti 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 jednohlasne schválený.
3. Volebný poriadok
Vo volebnom poriadku SUNG je uvedené, že kandidáti na posty vo výbore SUNG musia doručiť na
adresu SUNG prihlášky najneskôr šesť mesiacov pred konaním Valného zhromaždenia. Výbor

navrhuje túto lehotu skrátiť na dva mesiace. Návrh bol prítomnými členmi zhromaždenia jednohlasne
prijatý.
4. Voľba volebnej komisie
Valné zhromaždenie navrhlo a schválilo z prítomných členov nasledovné zloženie volebnej komisie:
I.Kolečáni-Lenčová, J.Pažinová, P. Šedíková-Čuhová, M.Kováčová, T.Godiš. Predsedníčkou komisie sa
stala J. Pažinová
5. Správa o činnosti výboru v rokoch 2016-2018
Správu o činnosti SUNG za roky 2016-2018 predniesla valnému zhromaždeniu prezidentka
spoločnosti NadeždaZemaníková. Správa (v prílohe) je zverejnená za internetovej stránke SUNG
(www.sung.sk).
K prednesenej správe neboli zo strany členov vznesené žiadne pripomienky ani návrhy. Valné
zhromaždenie vzalo správu na vedomie.
6. Správa o hospodárení za roky 2016-2018
Správu o hospodárení za roky 2016-2018 predniesla valnému zhromaždeniu hospodárka SUNG
Monika Vaculková. K správe neboli vznesené žiadne pripomienky.
7. Overenie a schválenie Správy o hospodárení
Overenie správy o hospodárení vykonal pred konaním valného zhromaždenia revízor SUNG pán
Zentko, ktorý na valnom zhromaždení potvrdil jej správnosť. Správa bola valným zhromaždením
jednomyseľne schválená.
8. Návrh rozpočtu na rok 2018 a 2019
Návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie predniesla hospodárka Monika Vaculková. Hoci bol návrh
jednohlasne prijatý všetkými prítomnými členmi valného zhromaždenia, boli k nemu doplňujúce
pripomienky. Prof. Schuppener vyjadril návrh zasielať členom SUNG vždy k určitému dátumu v roku
upozornenie o potrebe zaplatiť členský príspevok. Neplatiacich členov navrhuje po dvoch rokoch
vylúčiť zo SUNG. Zhromaždenie sa uznieslo o tomto návrhu v budúcnosti uvažovať. Táto úloha
zostane novému výboru SUNG.
9. Štatút časopisu „Slowakische Zeitschrift für Germanistik“
Prezidentka SUNG N. Zemaníková informovala prítomných o digitalizácii časopisu. Diskutovalo sa
o potrebe indexovania časopisu, inak hrozí nedostatok kvalitných príspevkov. Návrh štatútu časopisu
bol prítomnými členmi schválený v predloženej podobe.
10. Diskusia
M. Ľupták navrhol rotáciu prezidentov SUNG. Odporúča volebnú periódu na 2 roky, po jej uplynutí
by sa mal zhostiť funkcie prezidenta SUNG člen ďalšieho inštitútu. M. Kováčová navrhla, aby nešlo len
o germanistické pracoviská, ale aj o inštitúty zaoberajúce sa nemčinou ako jazykom odbornej praxe.

Valné zhromaždenie neprišlo k jednoznačnému záveru. O tejto otázke bude potrebné v budúcnosti
diskutovať.
11. Zbavenie zodpovednosti členov starého predsedníctva výboru
M. Dvorecký požiadal valné zhromaždenie o zbavenie zodpovednosti pre členov predsedníctva
výboru za roky 2016-2018. Požiadavka bola prítomnými členmi jednohlasne prijatá.
12. Voľby do nového výboru SUNG
Prítomným členom sa predstavili títo kandidáti: M. Ľupták – kandidatúra na prezidenta SUNG,
J.Juhásová – kandidatúra na funkciu generálneho sekretára SUNG, S. Tomášková – kandidatúra na
funkciu webmastera SUNG, Ľ. Babjaková – kandidatúra na expertku pre ZŠ a SŠ, M. Vaculková –
kandidatúra na hospodárku (správkyňu pokladne) SUNG.
Prítomným členom boli rozdané hlasovacie lístky. Po hlasovaní ich členovia volebnej komisie
pozbierali a sčítali hlasy. Všetci navrhovaní kandidáti boli prítomnými členmi SUNG schválení. Bola im
vyjadrená dôvera pre najbližšie 2 roky do konania ďalšieho valného zhromaždenia.
13. Rôzne
N. Zemaníková predniesla otázku sídla spoločnosti, keďže bol zvolený nový prezident SUNG. M.
Dvorecký dal prítomným členom hlasovať či sídlo zostáva v Banskej Bystrici, alebo sa bude meniť
podľa sídla pracoviska aktuálneho prezidenta SUNG. Za zmenu sídla bolo 14 prítomných, proti bolo 7
a 7 členovia sa zdržali hlasovania. Keďže aj nový prezident SUNG M.Ľupták bol za zmenu sídla
spoločnosti, sídlo sa presunie do Zvolena.

Ružomberok 2.7.2018

Zapísala: Jana Juhásová
Overil:

