Výročná členská schôdza SAUA/SATE
konaná v Trnave dňa 9. septembra 2010
Program výročnej členskej schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Príhovor prezidentky SAUA/SATE (prof. Tandlichová)
Správa o stave členskej základne (Mgr. Hrubčínová)
Správa o hospodárení (Mgr. Pramuková)
Voľba výboru
Správa volebnej komisie
Diskusia
Záver

1. Vice-prezidentka Jana Bérešová privítala prítomných na členskej schôdzi
a zároveň požiadala o voľbu revíznej a volebnej komisie.
Revízna komisia bola jednomyseľne schválená v nasledujúcom zložení:
Edita Mareková – predsedníčka
Elena Haringová – člen
Viera Bačová – člen
Volebná komisia bola jednomyseľne schválená v nasledujúcom zložení:
Gabriela Dorňáková – predsedníčka
Lyn Steyne – člen
Jana Súkeníková – člen
2. Pani prezidentka prof. Tandlichová v príhovore konštatovala, že je
opodstatnené, aby asociácia pokračovala, pretože je potrebné, aby
angličtinári mali oficiálne zastúpenie. Aj iné asociácie nemajú veľkú členskú
základňu, ale slúžia ako partner ministerstvu, prípadne inštitúciám, ktoré
ministerstvo riadi, v prípade profesionálnych rozhodnutí. Zmena v jazykovej
politike vyvolala očakávania zvýšenia úrovne ovládania cudzích jazykov, ale
je potrebné, aby sa zmenili prístupy vo výučbe jazyka.
I napriek tomu, že navonok pôsobí asociácia nie veľmi aktívne, je
potrebné si uvedomiť, že sa zmenila doba, a tým aj úloha asociácie. Ponuky
pre učiteľov anglického jazyka sú mnohoraké: vydavatelia, metodickopedagogické centrá, ŠPÚ a NÚCEM, preto pôvodná úloha asociácie stratila

svoj význam a je potrebné prehodnotiť nové výzvy, na ktoré by asociácia
mala reagovať.
Asociácia by mala zostať ako hodnotný partner na rokovania s inými
inštitúciami, prípadne zastrešovať nové projekty v spolupráci s inými
subjektmi.
3. Mgr. Hrubčínová skonštatovala, že asociácia pracovala prostredníctvom
SIG-ov a ostala členom IATEFL a TESOL. Pokračuje v spolupráci
s partnerskými asociáciami: Moravsko-sliezskou, Maďarskou a Českou.
Aktívnych platiacich členov je cca 60. Je potrebné zabezpečiť lepšiu
komunikáciu s členskou základňou prostredníctvom novej webovej stránky
a emailových adries. Počas konferencie sa 17 účastníkov stalo novými
členmi asociácie. Členovia, ktorí sa nezúčastnili konferencie, budú oslovení,
aby si splnili svoje členské záväzky. Súčasný stav členskej základne bude
zverejnený na webovej stránke.
4. Mgr. Pramuková predstavila stav o hospodárení, kde nastal rast po
konferencii v Prievidzi vďaka vyššiemu počtu sponzorov. Náklady sa znížili,
pretože je aktívna komunikácia prostredníctvom emailov, výdavky na
librovom účte (IATEFL konferencie, členské poplatky – IATEFL). Zmena
tohto účtu nie je opodstatnená, pretože všetky poplatky pre Veľkú Britániu
sa platia z tohto účtu v librách.
Zostatok na účte - 2123 eur , poplatky za 10. národnú konferenciu –
3400 eur. K dnešnému dňu je momentálne 3899 eur, z ktorých sa budú tlačiť
zborníky, faktúry za konferenciu. Do pokladne bol príjem 4195 eur, výdaj –
4031 eur, stav v pokladni 164 eur.
5. Voľba výboru
Pani prezidentka oznámila, že je potrebné, aby nastala zmena na poste
prezidentky. Návrh je, aby na miesto prezidenta nastúpil vice-prezident.
Návrh na kandidátku:
Prezidentka: Jana Bérešová
Past-prezidentka: Eva Tandlichová
Vice-prezident: vacant
Pokladníčka: Jana Pramuková
Tajomníčka: Božena Hrubčínová

6. Správa volebnej a revíznej komisie
Hlasovania sa zúčastnili prítomní členovia SAUA/SATE.
Zapísaní: 28
Prítomní: 28
Uznesenie č. 1
Členská základňa odporúča, aby výbor bol päťčlenný s pozíciami: prezident,
past-prezident, vice-prezident, pokladník a tajomník.
Za: 28
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 2
Členská základňa schvaľuje nový výbor v zložení uvedenom na kandidátke.
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Uznesenie č. 3
SAUA/SATE bude naďalej pokračovať v činnosti ako odborná organizácia
a bude plniť funkciu partnera MŠVVŠ v otázkach postavenia a vyučovania
AJ vo výchovno-vzdelávacom procese.
Zodpovední: výbor SAUA/SATE
Termín: úloha trvalá
Za: 28
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 4
Nový výbor zverejní na webovej stránke ponuku miesta vice-prezidenta
a zaväzuje členskú základňu o zaslanie ponúk.
Zodpovední: členská základňa Termín: do konca septembra 2010
Za: 28
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 5
Vydať zborník príspevkov z 9. a 10. konferencie SAUA/SATE.
Zodpovední: Bérešová, Pramuková
Termín: október 2010
Za: 28
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 6
11. národná konferencia v roku 2012 sa bude organizovať tak, aby v rámci
dvoch dní zahrnula jeden pracovný deň a jeden deň voľna.
Zodpovedný: výbor SAUA/SATE
Termín: podľa termínu konferencie
Za: 27
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
7. Diskusia
Názory: - vymeniť kompletne celý výbor (Vargicová)
- postupovať podľa Stanov (G. Besedová)
- Ľubica Marcinová- inovovanie web stránky, väčšia medializácia
(PR)
- Súkeníková – podporila predložený návrh
Návrh na konanie 11. ročníka národnej konferencie o dva roky na základe
návrhov členskej základne tak, aby účasť na konferencii asociácie bola
súčasťou systému udeľovania kreditov, pretože je to konferencia pre
učiteľov, ktorí majú možnosť prostredníctvom prezentácií oboznámiť sa
s najnovšími trendmi vo výučbe anglického jazyka a porovnať svoje
skúsenosti s vyučovaním anglického jazyka s inými účastníkmi konferencie.
Zuzana Cambelová – prvostupniarka, navrhla spojenie asociácií, spojenie
viacodborových predmetov pri organizovaní jednej konferencii, aby sa
učitelia mali možnosť oboznámiť aj v výučbou iných predmetov.

Lyn Steyne navrhla zmodernizovať komunikáciu medzi členmi
prostredníctvom diskusných skupín, facebooku a podobne. (List serve:
member of TESOL).
Martin Hrožek (Trstená)– súkromná škola zriadená Saleziánmi, uvítal
možnosť stretávania sa v rámci asociácie a uviedol pozitívny príklad
prístupu jeho riaditeľa k účasti na konferencii – udelenie bonusu v rámci
aktívneho prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu sa.
8. Oznámenie potrebných informácií ohľadom ubytovania a zmien v rámci
druhého dňa konferencie.

Zapísala: Jana Bérešová
V Trnave 9. 9. 2010

