Zápisnica
z 1. Valného zhromaždenia asociácie FrancAvis, o.z. zo dňa 15.10.2015

Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Predstavenie štatútu
3. Voľby výboru
4. Voľby predsedu asociácie
5. Diskusia k činnosti
6. Záver

1. Valné zhromaždenie otvorila členka prípravného výboru Anna Butašová, ktorá
privítala prítomných.
2. Účastníci VZ mali všetci k dispozícii platný Štatút asociácie FrancAvis, o.z. (ďalej len
FA, o.z.),s dátumom registrácie občianskeho združenia na Ministerstve vnútra zo dňa
22.7.2015 číslo spisu VVS/1-900/90-464 79, v zmysle ktorého pokračovalo aj
rokovanie. Všetci účastníci aklamačne vyjadrila svoju vôľu stať sa členmi asociácie
FA, o.z.
3. Podľa článku VI. štatútu FA, o.z. Valné zhromaždenie FA o.z. plným počtom hlasov
zvolilo výbor FA, o.z.. Členovia výboru sú nasledovní členovia asociácie: Jana
Truhlářová, Mária Lalinská, Monika Zázrivcová, Katarína Kupčihová, Mariana
Zeleňáková a Anna Butašová.
4. Výbor na svojom oddelenom rokovaní zvolil predsedu, tajomníka a pokladníka FA,
o.z. Predsedom asociácie sa stala Anna Butašová, tajomníčkou Jana Truhlářová
a pokladníkom Mária Lalinská.
5. Po voľbách orgánov asociácie sa otvorila diskusia k činnosti asociácie. Členovia
opätovne potvrdili svoju vôľu pracovať v samostatnej asociácii pre učiteľov katedier
francúzštiny na vysokých školách, kde vidia väčšie možnosti vyjadrovať svoje
záujmy, profesijne sa realizovať a tiež spoločne vystupovať voči iným inštitúciám.
FA, o.z. si zobrala za svoje spoluorganizovať s dohodnutou vysokou školou Études
francaises en Slovaquie v cykle dvojročnom, kde by sa organizovalo aj valné
zhromaždenie asociácie. V najbližšom období si asociácia vzala za úlohu vybaviť
administratívne záležitosti ako IČO a bankový účet. Nasledovne zriadiť webovú
stránku asociácie na vlastnej doméne. Jednou z úloh v najbližšom období bude voľba

kontrolnej komisie elektronickou formou per rollam. Pre návrhy, nápady, pripomienky
je zriadená adresa elektronickej pošty association.francavis@gmail.com
6. Záver: predsedníčka poďakovala členom asociácie a poprosila ich, aby sa snažili
získať kolegov pre členstvo. Aktuálny stav podľa zaplateného členského je 17 členov.

Zapísala: Anna Butašová
Overila: Jana Truhlarova
V Bratislave 21.10.2015
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