
 
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV SLOVENČINY 

 

Panská 26, 811 01 Bratislava 

 
www.sausba.sk; email: saus2012ba@gmail.com 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

 

 

Vážené členky a vážení členovia SAUS, kolegovia, priatelia,  

 

Rada SAUS Vás pozýva na konferenciu SAUS, ktorá sa uskutoční v Košiciach 

v októbri 2019. Pozývame nielen našich členov, ale aj študentov, sympatizantov a záujemcov 

o problematiku vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra. 

 

Základné informácie: 

Termín konferencie: 17. 10. – 18. 10. 2019 

Miesto konania: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice 

 

Predbežný program: 

- Problematika ďalšieho vzdelávania učiteľov slovenského jazyka a literatúry  

- Problematika testovaní T5 a T9 (NUCEM) 

- Analýza výsledkov externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

v roku 2019 spojená s diskusiou (NUCEM) 

- Workshopy zamerané na syntax, morfológiu slovenského jazyka a na prácu 

s literárnym textom a jeho interpretáciu 

- Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti v predmete slovenský jazyk a literatúra 

(Štátna školská inšpekcia) 

 

Konferenčný poplatok: 

Výška konferenčného poplatku je 25 € pre člena SAUS a 35 € pre nečlena. Konferenčný 

poplatok zahŕňa prenájom konferenčnej sály, učební, techniky, dopravu a ubytovanie hostí 

(prednášajúcich), občerstvenie a konferenčné materiály. Konferenčný poplatok treba uhradiť 

do 30. 9. 2019 prevodom na bankový účet VÚB na IBAN: SK20 0200 0000 0029 3256 2854. 

Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko. Konferenčný poplatok neposielajte poštou. 

Upozorňujeme, že v prípade neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia (akceptuje sa však 

ohlásená účasť náhradníka za pôvodne prihláseného účastníka).  

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia, resp. samotný účastník konferencie. 

Fotokópiu o zaplatení prevodom spolu s vyplnenou prihláškou zašlite na adresu 

tajomníčky SAUS. 

 
Prezentácia účastníkov bude 17. 10. 2019 medzi 8,00 – 9,00 hod. v budove 

Vzdelávacieho centra TeleDom v Košiciach. Časový harmonogram konferencie a konečná 

http://www.sausba.sk/


podoba programu bude zverejnená na stránkach SAUS v septembri 2019 (www.sausba.sk) a na 

FB skupine. 
 

Prihlasovanie na konferenciu je do 20. 9. 2019 na mail saus2012ba@gmail.com alebo poštou:  

 

SAUS – Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny 

Mgr. Renáta Ondrejková 

Panská 26, 811 01 Bratislava  

Prosím, uprednostnite mailovú komunikáciu. 

 

Prihlasovanie  na ubytovanie v hoteli: do 15. 9. 2019 !!! na recepcii e-mailom alebo 

telefonicky 

 

Pre účastníkov je zabezpečený aj obed na 17. 10. 2019 v priestoroch hotela. Cena je 5,20 €. 

Do prihlášky prosíme uviesť Váš záväzný záujem o obed. Obed sa platí na vyššie uvedený účet 

SAUS vo VUB.  

 

Kultúrny večer –  bližšie informácie v septembri 

 

Ubytovanie: 

SAUS rezervovala v hoteli Vzdelávacieho centra v Košiciach ubytovanie pre 60 osôb. 

Účastníci si ubytovanie nahlasujú priamo v hoteli na recepcii do 15. 9. 2019  s odvolaním sa na 

konferenciu SAUS. Pripomíname, že ubytovanie si platia účastníci konferencie z vlastných 

zdrojov. 

Cena:                    

- Jednolôžková izba: 48,00 € /noc/izba s raňajkami + 1,50 € miestny poplatok/noc/osoba – 

vrátane 20 % DPH 

- Dvojlôžková izba: 66,00 € /noc/izba s raňajkami + 1,50 € miestny poplatok/noc/osoba – 

vrátane 20 % DPH 

 

Kontakt na ubytovanie:  

Hotel TeleDom 

Timonova 27, Košice 

Recepcia: tel. +421 55 327 44 01 

e-mail: recepcia@teledom.sk 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.                                              

 

 

Mgr. Renáta Ondrejková                                             Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. 

 tajomníčka Rady SAUS                                                      predseda Rady SAUS                                                     

           

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sausba.sk/
mailto:saus2012ba@gmail.com


Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny 

Sídlo: Panská 26, 811 01 Bratislava 

web: http://sausba.sk; email: saus2012ba@gmail.com 

 

PRIHLÁŠKA – NÁVRATKA 

(prihlášku môžete zaslať aj v elektronickej podobe – oskenovanú) 

Záväzne sa prihlasujem na celoslovenskú konferenciu Slovenskej asociácie 

učiteľov slovenčiny venovanú aktuálnym otázkam vyučovania slovenského jazyka 

a literatúry, ktorá sa bude konať v dňoch 17. – 18. októbra 2019 v Košiciach. 

Kontaktné údaje účastníka: 

Meno, priezvisko, tituly:  ..................................................................... 

Kontaktná adresa ............................................................................... 

Pracovisko .......................................................................................... 

Telefón ................................................................................................ 

E-mail ................................................................................................. 

Som člen / sympatizant (nehodiace sa škrtnite) 

 Svojím podpisom potvrdzujem, že som bankovým prevodom na bankový účet 

VÚB č. SK20 0200 0000 0029 3256 2854 zaplatil/-a konferenčný poplatok a záväzne sa 

prihlasujem na konferenciu SAUS. (V prípade, že sa prihlásite na obed, zašlete sumu 

zvýšenú o poplatok zaň podľa inštrukcií v pozvánke.) 

 

Vyplňte prosím záujem o:  

• ubytovanie: ÁNO/NIE (zabezpečiť na recepcii hotela TeleDom do 15.9.) 

• obedy: 17. 10. – ÁNO/NIE (za obedy sa platí prevodom – 5,20 €, spolu s konf. poplatkom) 

• kultúrny večer:  17. 10. – ÁNO/NIE  

V prípade ďalších otázok, námetov a iných informácií kontaktujte predsedu alebo 

tajomníčku Rady SAUS.  

Dátum: .......................                           Podpis ...................................... 
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