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Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny 
Dočasné sídlo: Kadnárova 4, 831 52 Bratislava 

web: http://saus2002.sk; email: janpapuga@gmail.com 

 ZÁPISNICA 

z Valného zhromaždenia Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny 
konaného dňa 20. novembra 2014 v Bratislave 

Miesto konania: Ústav vzdelávania a služieb na Bárdošovej ulici 33 v Bratislave 

Prítomní členovia SAUS: uvedení v prezenčnej listine (v archíve SAUS) 

Program valného zhromaždenia: 

1. Otvorenie 
2. Správa o hospodárení SAUS 
3. Návrhy na úpravu Stanov SAUS a ich schválenie 
4. Voľba dvoch členov kontrolného výboru SAUS 
5. Záver 

K bodu č. 1 

Účastníkov valného zhromaždenia privítala v mene Rady SAUS a oboznámila 
s programom rokovania tajomníčka Rady SAUS Mgr. Renáta Ondrejková, ktorá celé valné 
zhromaždenie moderovala. 

K bodu č. 2 

Správa o hospodárení SAUS za rok 2013:  

VUB Flexibiznis, č. ú.: 2932562854/0200 
stav k 01. 01. 2013:          611, 29 €  
       k  31. 12. 2013:        1006, 71 € 
          rozdiel:                 + 395, 42 € 

Pokladňa   
stav k 1. 1. 2013:  439, 34 € 
        31.12.2013:  219, 32 € 
           rozdiel:        - 220, 02 € 
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IAD konto, č. ú.: 255079873/7500 
stav k 2. 1. 2013:    1069, 17 € 
       k 31. 12. 2013:         1216, 90 €   
                                      + 147, 73 € 

Spolu na účtoch: 1006, 71 + 1216, 90 + 219, 32 =  2442, 93 € 

Výber členského poplatku:  268 € (účty) + 171 € (konferencia, do pokladne) = 439 € 

Správa o hospodárení SAUS za rok 2014:  

VUB Flexibiznis, č. ú.: 2932562854/0200 
stav k 1. 1. 2014:  1006, 71 €  
       k 31. 1. 2014:         1131, 93 € 

rozdiel:                + 125, 22 € 

Pokladňa   
stav k 1. 1. 2014:  219, 32 € 
        31. 10. 2014: 287, 82 € 

rozdiel:              + 68, 50 € 

IAD konto, č. ú.: 255079873/7500 
stav k 1. 1. 2014:  1216, 90 € 
stav k 31. 12. 2013: 1268, 98 € 
                                    + 52, 08 € 

Spolu na účtoch: 1131,93 + 1268,98 + 287,82 = 2688, 73 € 

Výber členského poplatku:  273 € (účty) 

Najdôležitejšie výdavky: kancelárske potreby, nové pečiatky pre zmenu sídla, poštovné, 
vydanie prvých troch čísel časopisu Slovenčinár (po 50 ks), zakúpenie externého 
multimediálneho nosiča, organizácia konferencií.      

K bodu č. 3 

Predseda Rady SAUS PhDr. Ján Papuga, PhD. navrhol úpravu Stanov Slovenskej 
asociácie učiteľov slovenčiny v uvedenom znení:  

Preambula 
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny (ďalej SAUS) sa zakladá v súlade s ustanoveniami zákona 
83/1990 Zb. Z. z. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov a vzniká dňom registrácie 
na Ministerstve vnútra SR. (...) Perspektívne sa SAUS chce stať riadnym členom Medzinárodnej 
asociácie na skvalitnenie vyučovania materinského jazyka. 

Názov a sídlo 
Názov je Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny (SAUS). Sídlo: Slovenská asociácia učiteľov 
slovenčiny. ,Gymnázium, Hubeného ulica 23, 83408 Bratislava. 

Ciele 
Doplnenie: ,,7. Podávať návrhy a pripomienky orgánom štátnej a verejnej správy pri tvorbe 
legislatívy a pedagogických dokumentov.” 
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Zdroje prijímov 
Príjmy a výdavky tvoria finančné prostriedky v eurách slovenských korunách a iných menách, 
ktoré sú uložené na devízovom a na bežnom účte v peňažnom ústave v SR. 

Orgány SAUS 
Vyňať: ,,Zásady vnútorného usporiadania” 

Valné zhromaždenie 
Valné zhromaždenie je najvyšší orgán SAUS, koná sa minimálne raz za dva roky raz najmenej raz 
za rok. 

Rada 
Doplniť: ,,Členovia Rady SAUS a jej predseda sú volení na funkčné obdobie v trvaní piatich 
rokov.” 

Kontrolný výbor 
Kontrolný výbor SAUS tvoria traja členovia, je volený valným zhromaždením na obdobie troch 
piatich rokov, s možnosťou potvrdenia jeho členov na ďalšie funkčné obdobie. 

Zánik asociácie 
Valné zhromaždenie rozhoduje zároveň o likvidácii majetku. Likvidáciu majetku vykonáva 
päťčlenná 5-členná likvidačná komisia, ktorú Rada SAUS na tento účel zvolí. 

Posledná zmena stanov SAUS bola 10. 2. 2011. Aktuálna zmena stanov bola 
jednohlasne schválená prítomnými členmi SAUS. 

Predseda Rady SAUS zaregistruje zmenu stanov na Ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky.  

K bodu č. 4 

Na základe písomného ukončenia členstva v kontrolnom výbore SAUS pani PhDr. 
Aleny Polakovičovej a na základe ústneho ukončenia členstva v kontrolnom výbore pani 
Mgr. Alžbety Šurinovej bola vyhlásená voľba dvoch nových členov kontrolného výboru. 
Z členov SAUS sa do voľby prihlásili pani Mgr. Adriana Guothová a pani Mgr. Klára 
Zaťková. Pani PaedDr. Mária Melichárová zostáva naďalej členom kontrolného výboru. 
Kandidátky do kontrolného výboru boli predstavené členom SAUS a po tom boli 
jednohlasne zvolené prítomnými členmi SAUS za nové členky tohto orgánu. Predseda 
Rady SAUS PhDr. Ján Papuga, PhD. pripomenul, že členovia Rady SAUS a Kontrolného 
výboru SAUS nemusia platiť členské a uhrádzajú sa im náklady v súvislosti s konaním 
konferencií SAUS.   

K bodu č. 5 

R. Ondrejková poďakovala členom SAUS a ukončila valné zhromaždenie. 

Zapísal: PhDr. Ján Papuga, PhD., v. r. ....................................................................... 

Overila: Mgr. Renáta Ondrejková, v. r. ........................................................................ 


