
Zápisnica z valného zhromaždenia SAUS 

konaného v dňoch 18. – 19.10.2012 v Bratislave 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Program :  

1. Otvorenie : PhDr. Ján Papuga, PhD., predseda SAUS, ktorý súčasne plenárne zhromaždenie 
viedol.  

2. Správa o činnosti Rady SAUS za uplynulé obdobie: predniesol PhDr. Ján Papuga, PhD. 

3. Správa o hospodárení: Mgr. R. Ondrejková, tajomníčka R SAUS, informovala členov 
o hospodárení a stave financií SAUS (pozri príloha), pričom požiadala členov a sympatizantov, 
aby svoje členské príspevky a finančné dary poukazovali na nový účet a súčasne upozornila na 
nutnosť dôsledného vypĺňania prevodného príkazu i s menom, aby vedela, odkiaľ, resp. od 
koho platba prichádza. 
Číslo nového účtu  :  255079873/7500 

VS : 30791901  ŠS : 617 418 
 

4. Valné zhromaždenie: 

• Mgr. R. Ondrejková, tajomníčka R SAUS, vyzvala prítomných, aby zasielali 
konštruktívne návrhy týkajúce sa programu budúcich stretnutí, tiež navrhla prítomným 
zvýšiť členský poplatok na 7€ na rok, čo bolo následne jednomyseľne odsúhlasené, a  
požiadala členov poukázať členský príspevok za rok 2013 od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013. 
Informovala, že členskú základňu tvorí v súčasnosti spolu 347 členov, z toho aktívnych 
je 167 členov . 

• Vzhľadom na to, že Mgr. Iveta Matulová sa vzdala svojho členstva v Rade SAUS, bola do 
Rady SAUS kooptovaná Mgr. Xénia Činčurová, učiteľka súkromnej ZŠ v Bratislave. Jej 
členstvo v Rade SAUS bolo plénom jednomyseľne schválené. 

• Predseda Rady SAUS Dr. J. Papuga vyzval prítomných pedagógov a hostí, aby aktívne 
propagovali SAUS a získavali nových členov. Zdôraznil, že s počtom členov SAUS stúpne 
aj hodnovernosť a sila asociácie pri rokovaniach s partnerskými organizáciami. 
Predseda SAUS vyzval prítomných pedagógov, aby sledovali web-stránku SAUSu, ktorá 
je dopĺňaná aktuálnymi materiálmi a informáciami. 

 

5. Diskusia: V diskusii odznelo množstvo diskusných príspevkov, v ktorých sa prítomní vyjadrovali 
k obsahu a vyučovaniu predmetu slovenský jazyk a literatúra, k reforme, k učebniciam, 
ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov, testovaniu 9 a EČ MS . Z diskusie vyplynuli nasledovné zásadné 
pripomienky a požiadavky:  

• dať možnosť učiteľom / predmetovým komisiám vybrať si spôsob sprostredkovania 
učiva : 
a) vyvážene historicko-chronologicky, 

b) žánrovo, 

• zjednodušiť obsah – odstrániť modulové osnovanie literárneho učiva, 

• prehodnotiť výber titulov povinného čítania, 

• časové (ročníkové) rozvrhnutie povinných kontrolných slohových prác nechať na 
rozhodnutie PK), 

• zjednotiť a tým zrovnoprávniť počet hodín SJL na SOŠ – učebných odboroch, kde je 
hodinová dotácia len 1 – 1,5 hodiny týždenne, 

• upraviť vo Vyhláške MŠVV Slovenskej republiky č.318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na 
stredných školách a v jej zmene 209/2011 Z. z. vzorec hodnotenia pri skúšaní na IČ MS 
v nadväznosti na pomer hodín vyučovania jazyka a literatúry, 

• posilniť pravopisnú prípravu a čítanie na 1. stupni ZŠ – deti v dôsledku komunikačného 
spôsobu výučby neovládajú pravopis, slabo čítajú – tieto elementárne vedomosti 
a zručnosti musia prednostne získať v 1. a 2. ročníku ZŠ,  

• prehodnotiť obsah SJL: na ZŠ sa venovať viac nácviku pravopisu, gramatike, základom 
slohu; základom literárnej výchovy, nadstavbu získajú na SŠ, 



• v Testovaní 9 a EČ MS proporcionálne zastúpiť jednotlivé oblasti / zložky učiva SJL, 

• na ZŠ časovo stanoviť, ktoré učivo má byť prebraté v jednotlivých ročníkoch, 
• dodať do škôl chýbajúce učebnice, (nie sú úplné sady pre všetky ročníky),  
• umožniť vyučujúcim i žiakom vybrať si alternatívne učebnice na predmete SJL tak, aby 

si ich žiaci nemuseli platiť, ale aby všetky boli hradené zo zdrojov MŠVV SR, 
• prehodnotiť rozsah úväzkov učiteľov SJL vzhľadom na charakter predmetu a množstvo 

povinných písomných výstupov, ktoré musia realizovať v mimopracovnom čase. 
 

6. Uznesenie:  

Valné zhromaždenie SAUS   
1/  zobralo na vedomie Správu o činnosti Rady SAUS, 
2/  zobralo na vedomie Správu o hospodárení Rady SAUS, 

3/  jednomyseľne schválilo novú členku Rady SAUS Mgr. Xéniu Činčurovú namiesto Mgr. I. 
Matulovej, 
4/ ukladá Rade SAUS spísať pripomienky a požiadavky vyplývajúce z diskusie účastníkov 
a zaslať ich na MŠVV SR, ŠPÚ, ŠIOV a NÚCEM.  
 

7. Záver: Valné zhromaždenie ukončil a prítomným za tvorivú a priateľskú atmosféru 
poďakoval predseda Rady PhDr. Ján Papuga, PhD. 

 

 

 

 

V Bratislave 19. 10. 2012 
 

Zapísala : Mgr. Viera Sabová, podpredsedníčka Rady SAUS 
 

Overili:   
PhDr. Ján Papuga, PhD. – predseda Rady SAUS 
Mgr. Renáta Ondrejková – tajomníčka Rady SAUS 
PhDr. Katarína Hincová, PhD. 
Mgr. Eva Péteryová 
Mgr. Xénia Činčurová 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAUS 



konanej dňa 18. 10. 2012 v Bratislave 

 

Prítomní : všetci členovia Rady a kontrolného výboru 

 

Program :  

1. Otvorenie: viedla Mgr. V. Sabová, podpredsedníčka R SAUS 
2. Stav financií k 18. 10. 2012 (po registrácii prítomných): informovala tajomníčka R SAUS Mgr. R. 

Ondrejková. 
3. Zmeny v programe konferencie: Mgr. V. Sabová po konzultácii s členmi navrhla zmeny v programe 

2. dňa konferencie, ktoré boli väčšinou odsúhlasené. 
4. Rôzne:  

• Členovia navrhli zvážiť koncepciu programu nasledujúcej konferencie – uprednostniť diskusiu 
s vedúcimi predstaviteľmi organizácií priamo riadených MŠVV SR a partnerských orgánov, 
doplniť odbornými referátmi a knižnými novinkami, 

• väčšina členov požiadala prítomných prezentovať názory – Rady a SAUS – ako kolektívneho 
orgánu médiám po odsúhlasení jej členmi, 

• Mgr. Sabová požiadala o možnosť realizovať zasadnutia v piatkových termínoch po 16.00 hod, 
nakoľko prichádza zo Žiliny – členovia Rady súhlasili, 

• hodnotenie priebehu stretnutia – členovia zhodnotili priebeh valného zhromaždenia a 
konferencie ako priateľský a tvorivý. 

5. Uznesenie: 

• Názory Rady a SAUS – ako kolektívneho orgánu – médiám sprostredkovať po 
odsúhlasení väčšiny členov. 

6. Záver: Zasadnutie Rady ukončila a prítomným za účasť poďakovala Mgr. V. Sabová. 
 

 

 

V Bratislave 19. 10. 2012 
 
Zapísala : Mgr. Viera Sabová 
 
Overili: PhDr. Ján Papuga, PhD. – predseda  SAUS 
              Mgr. Renáta Ondrejková – tajomníčka SAUS 


