Zápisnica
z Ustanovujúceho valného zhromaždenia občianskeho združenia Združenie učiteľov chémie, ktoré sa
konalo dňa 11. septembra 2012 v MPC na Ševčenkovej ul. č. 11 v Bratislave
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1) Otvorenie
2) Schválenie programu ustanovujúceho valného zhromaždenia
3) Voľba orgánov občianskeho združenia – predsedu a členov správnej rady
4) Predstavenie správnej rady – príhovor predsedu
5) Príhovory hostí
6) Informácie o stanovách
7) Schválenie plánu na rok 2012/2013
8) Voľba dozornej rady
9) Diskusia
10) Záver
K bodu 1)
Ustanovujúce valné zhromaždenie OZ Združenia učiteľov chémie (ďalej ZUCH) otvoril a viedol
p. PaedDr. Martin Bodis, PhD. V úvode privítal hostí zastupujúcich nasledovné organizácie, ktorými
boli:
- za MŠVVŠ SR – RNDr. Igor Gallus – riaditeľ odboru stredných škôl a jazykových škôl
- za ŠIOV – Ing. Viera Žatkovičová – vedúca oddelenia odboru výchovnovzdelávacích
programov
- za Školský úrad Karlova Ves – PhDr. Marta Šikrová – vedúca školského úradu, v zastúpení
starostky miestnej časti Karlová Ves
- za Spojenú školu Tilgnerova 14, Bratislava – PhDr. Alena Turčanová – riaditeľka školy
- za Asociáciu učiteľov slovenčiny sa ospravedlnil zo začiatku - PhDr. Ján Papuga, PhD.
V krátkosti podal informáciu o vzniku združenia, v ktorom k dnešnému dňu je zaregistrovaných 234
členov.
K bodu 2)
Všetci prítomní schválili navrhnutý program ustanovujúceho valného zhromaždenia bez
pripomienok.
K bodu 3)
Voľba predsedu a členov správnej rady ZUCH sa uskutočnila vyplnením volebných lístkov a ich
vyhodnotením: Predsedajúci oboznámil prítomných pred voľbou s úlohami správnej rady v súlade so
stanovami. Pri voľbách boli dosiahnuté nasledovné počty hlasov:
RNDr. Helena Vicenová – predseda – 54 hlasov
RNDr. Jana Chrappová, PhD. – predseda – 1 hlas
Ing. Mária Filová – prvý člen – 48 hlasov
RNDr. Jana Chrappová, PhD. – prvý člen – 5 hlasov

RNDr. Helena Vicenová – prvý člen – 1 hlas
RNDr. Jana Chrappová, PhD. – druhý člen – 48 hlasov
Ing. Mária Filová – druhý člen – 5 hlasov
Mgr. Marta Remetová – druhý člen – 1 hlas
Z uvedených výsledkov vyplýva, že správna rada ZUCH bola zvolená v zložení:
- predseda – RNDr. Helena Vicenová
- prvý člen – Ing. Mária Filová
- druhý člen - RNDr. Jana Chrappová, PhD.
K bodu 4)
Novozvolená predsedníčka ZUCH RNDr. Helena Vicenová vo svojom príhovore poďakovala
prítomným za dôveru v mene celej zvolenej rady a vyjadrila svoje predsavzatia, ktoré toto združenie
má za cieľ dosiahnuť. Všetkých prítomných vyzvala k tvorivej spolupráci. Príhovor v prílohe.
K bodu 5)
Za hostí sa prihovoril p. RNDr. Igor Gallus. V príhovore podčiarkol potrebu zlepšenia vzťahu
žiakov základných a stredných škôl k predmetu chémia. Verí, že tento cieľ pomôže naplniť aj toto
nové ZUCH. Informoval o pripravovaných zmenách v cieľoch a obsahu tohto predmetu od 1. 9. 2013,
ako aj o ďalších aktivitách MŠVVaŠ SR.
Predsedajúci p. PaedDr. Bodis, PhD. prečítal pozdravný list novozaloženému združeniu od
predsedu Asociácie učiteľov slovenčiny PhDr. Jána Papugu, PhD, pretože ešte neprišiel na stretnutie.
Príhovor v prílohe.
K bodu 6)
Predsedníčka správnej rady ZUCH RNDr. Helena Vicenová všetkým prítomným predstavila
Stanovy združenia. Požiadala prítomných o rozširovanie informácii o tejto organizácii.
K bodu 7)
V roku 2012/2013 ZUCH plánuje uskutočniť konferenciu. Pre jej organizáciu bola urobená
písomná anketa, v ktorej prítomní mohli odpovedať na nasledovné otázky:
1. miesto konania konferencie
2. termín konferencie
3. aktuálna téma
4. iné očakávania od ZUCH.
Anketa bude vyhodnotená a výsledky budú zverejnené na webovom sídle ZUCH. Ešte predtým bude
umožnené hlasovať o návrhoch.
K bodu 8)
Kandidátov do dozornej rady ZUCH predstavila predsedníčka ZUCH RNDr. Helena Vicenová.
Následne bolo uskutočnené hlasovanie formou volebných lístkov s nasledovným výsledkom:
- PaedDr. Martin Bodis, PhD. – predseda – 52 hlasov
- PaedDr. Pavol Bernáth – predseda – 1 hlas
- Mgr. Marta Remetová – prvý člen – 53 hlasov
- PaedDr. Pavol Bernáth – prvý člen – 1 hlas

-

PaedDr. Pavol Bernáth – druhý člen – 50 hlasov
Mgr. Marta Remetová druhý člen – 1 hlas
PaedDr. Martin Bodis, PhD. – druhý člen – 1 hlas

Dozorná rada teda bola zvolená v zložení:
- PaedDr. Martin Bodis, PhD. – predseda
- Mgr. Marta Remetová – prvý člen
- PaedDr. Pavol Bernáth – druhý člen.
K bodu 9)
PhDr. Marta Šikrová – vedúca školského úradu Karlova Ves – v zastúpení starostky miestnej
časti podporila myšlienku popularizácie predmetu chémia a vyjadrila obdiv toľkým nadšencom pre
túto vec.
PhDr. Alena Turčanová – riaditeľka Spojenej školy, Tilgnerova 14, Bratislava – miesto sídla
ZUCH vysvetlila spôsob podpory prírodovedných predmetov na svojej škole. Vyzdvihla tvorivosť
predsedníčky RNDr. Vicenovej.
Prof. Ing. Viktor Milata, CSc. – predseda Slovenskej chemickej spoločnosti – predstavil SCHS a
navrhol spoluprácu so ZUCH vo viacerých odborných skupinách (napr.: potravinárska chémia,
toxikológia, výučba chémie).
Zástupkyňa Spoločného obecného úradu v Novákoch PhDr. Soňa Lukáčová, PhD. predstavila
program vzdelávania učiteľov v ich regióne.
RNDr. Mária Siváková, PhD. za ŠPÚ – ocenila úsilie zakladateľov ZUCH a vyjadrila
presvedčenie o dobrej vzájomnej spolupráci.
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc - Oddelenie didaktiky chémie PF UPJŠ v Košiciach – je
presvedčená, že ZUCH bude dobrou platformou pre informovanosť učiteľov v rôznych smeroch.
Doc. RNDr. Jarmila Kmeťová PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť a sociálnu
starostlivosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – predpokladá, že ZUCH bude spojovacím
mostom medzi učiteľmi a tvorcami pedagogických dokumentov.
Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. – Katedra chémie Pedagogická fakulta Trnavská univerzita vznik ZUCH chápe ako signál potrebnej spolupráce medzi učiteľmi a štátnymi organizáciami.
Oboznámil prítomných s možnosťou prispievania do časopisu Biológia – Ekológia – Chémia, ktorý
v súčasnosti vychádza len v elektronickej podobe.
K bodu 10)
V závere predsedníčka ZUCH poďakovala gen. riaditeľovi MPC za možnosť uskutočniť toto
zhromaždenie v jeho priestoroch.
Všetkým prítomným poďakovala za účasť a valné zhromaždenie ukončila.
V Bratislave 12. 9. 2012
Zapísala: Ing. Filová
Overila: dozorná rada PaedDr. Martin Bodis, PhD.
Mgr. Marta Remetová
PaedDr. Pavol Bernáth

Prílohy:
- príhovor RNDr. Vicenovej
- príhovor PhDr. Papugu, PhD.

