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 predmetové komisie SJL 

  

VEC 
Pozvánka na konferenciu SAUS – predĺženie termínu na prihlasovanie sa  

Vážené kolegyne, kolegovia, Rada Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny (SAUS) si 
Vás dovoľuje pozvať na už tradičnú celoslovenskú konferenciu SAUS, ktorá sa 
uskutoční v dňoch 3. a 4. októbra 2013 v Žiline. Pozývame nielen našich členov, ale aj 
sympatizantov a záujemcov o predmet slovenský jazyk a literatúra. Z bohatého 
programu s množstvom hostí uvádzame stručný prehľad.   

Program: 
• piliére revízie štátneho vzdelávacieho programu, pripomienky k nej (ŠPÚ, ÚPK),  
• NUCEM – maturita a testovanie 9, 
• prezentácia kníh a učebníc, alternatívnych zdrojov na vyučovanie SJL, 
• najnovšie poznatky z jazyka a komunikácie, literatúry, 
• tvorivé dielne (alternatívne vyučovanie SJL, tvorba testových úloh, tvorivé písanie, 

práca s literatúrou pre deti od 1. stupňa po strednú školu a pod.), 
• časopis Slovenčinár, 
• autorské čítanie so súčasným slovenským spisovateľom 
• a iné.  

Ucelená podoba programu bude zverejnená na stránke SAUS-u v septembri 
(http://saus.yw.sk), členom bude zaslaná emailom. 

Vyzývame záujemcov o diskusný príspevok, aby kontaktovali predsedu SAUS 
prostredníctvom emailu (janpapuga@gmail.com). Prosíme o dodržanie max. času 
príspevku (15 minút) a o nevyhnutné zaslanie jeho textovej verzie v elektronickej 
podobe na uvedenú emailovú adresu. Diskusný príspevok bude publikovaný v časopise 
Slovenčinár. 

Miesto konania: 
Konferencia sa uskutoční v priestoroch Strednej priemyselnej školy stavebnej, 

Veľká okružná 25, Žilina.  

Konferenčný poplatok: 
 Výška konferenčného poplatku je 20 € na osobu a zahŕňa prenájom 
konferenčnej sály, občerstvenie, večerný program s občerstvením. Konferenčný 
poplatok treba uhradiť do 15. 9. 2013! Prihláška bude platná po zaplatení 
konferenčného poplatku prevodom na bankový účet č.: 293 256 2854/0200 VUB; 
variabilný symbol: 307 91 901; špecifický symbol: 102013. Do poznámky uveďte 
svoje meno a priezvisko! Fotokópiu o zaplatení prevodom spolu s vyplnenou 



prihláškou zašlite na adresu tajomníčky SAUS (pozri nižšie) alebo emailom: 
saus2012ba@gmail.com. Upozorňujeme, že v prípade neúčasti sa konferenčný 
poplatok nevracia. 

Ubytovanie: 
Účastnícky poplatok, ubytovanie, stravu a cestovné si hradia účastníci 

individuálne, resp. ich hradí vysielajúca organizácia. 
Obedy budú zabezpečené v jedálni školy – cena 2 €. Prosím, v emaili/v 

prihláške napísať záujem o obedy! 
Možnosti ubytovania (vybavujú sa individuálne): 

1. Slovakia hotel: 21 – 22€/noc s raňajkami, kontakt: recepcia 041/5124111, 666, 
0917 699 805. Prevádzkarka: 041/5124605 (p. Michálková, p. Capková). 

2. Grand hotel: 28 €/noc s raňajkami pri minimálnom odbere 30 postelí, ináč 45€, 
kontakt: 041/5643265, 0903 814 418. 

3. vysokoškolské internáty Hliny: 10€/noc bez raňajok, raňajky dohodnúť v menze, 
kontakt: 041/7233912, 7233914; obmedzený počet postelí. 

Doprava:  
Zo železničnej i autobusovej stanice všade pešo, okrem vysokoškolských 

internátov (Hliny V, Komenského ulica – trolejbus č. 3). 

Kontaktná osoba - koordinátor: 
Záväzné prihlášky zasielajte Renáte Ondrejkovej, tajomníčke SAUS na uvedené 

kontakty do 15. 9. 2013.  

Poštou: 

Mgr. Renáta Ondrejková                                                     

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 

Panská 26 

813 64 Bratislava 

Elektronicky: 

saus2012ba@gmail.com                                                 

PhDr. Ján Papuga, PhD., v. r.   
Predseda Rady SAUS 

Renáta Ondrejková, v. r. 
Tajomníčka Rady SAUS 

Príloha: 
Prihláška - návratka 
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PRIHLÁŠKA – NÁVRATKA 
(prihlášku môžete zaslať aj v elektronickej podobe - oskenované) 

Záväzne sa prihlasujem na celoslovenskú konferenciu Slovenskej 
asociácie učiteľov slovenčiny venovanú aktuálnym otázkam vyučovania 
slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa bude konať v dňoch 3. - 4. októbra 
2013 v Žiline. Konferencia sa začína o 8,30 – 9.30 hod. (presný čas uvedieme 
v septembri). 

Kontaktné údaje účastníka: 

Meno, priezvisko, titul: ........................................................................................... 

Kontaktná adresa: .................................................................................................. 

Pracovisko: ............................................................................................................. 

Telefón: ...................................................................... 

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

Odkiaľ ste sa dozvedeli o SAUS a konferencii: ......................................................... 

Som člen/sympatizant (nehodiace sa škrtnite). 

 Svojím podpisom potvrdzujem, že som bankovým prevodom na  
bankový účet č.: 293 256 2854/0200 VUB; variabilný symbol: 307 91 901; 
špecifický symbol: 102013 zaplatil/-a konferenčný poplatok vo výške 20 eur. 
Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko. Fotokópiu o zaplatení 
prevodom spolu s vyplnenou prihláškou zašlite na adresu tajomníčky SAUS 
alebo emailom: saus2012ba@gmail.com.  

Prosím, v emaili/v prihláške napísať záujem o obedy! 

V prípade iných informácií kontaktujte predsedu, tajomníčku alebo iných členov 
Rady SAUS, emailové adresy ktorých sú zverejnené na stránke www.saus.yw.sk. 

Dátum: ................................................... 

Podpis: .................................................... 


