Zápisnica z Valného zhromaždenia FrancAvis zo dňa 18.9.2017

Zasadnutie Valného zhromaždenia sa konalo na pôde Hotela Družba, Botanická 25
v Bratislave.
Prítomní: viď prezenčná listina.
Program:
1. Voľba kontrolnej komisie : Zuzana Puchovská, Andrea Tureková.
2. Informácie ohľadne finančného hospodárenia asociácie za uplynulé obdobie
(september 2015 – september 2017) – prezentovanie finančnej správy v nadväznosti
na transparentný účet vo FioBanke (Mária Lalinská).
3. Informácie ohľadne aktivít asociácie. Predsedníčka zosumarizovala činnosti za
uplynulé obdobie :
a) prijatie za člena IUFS,
b) prijatie za člena FIPF,
c) informácia o možnosti získavania 2% z daní za rok 2017,
d) odborné a vedecké činnosti v rámci jednotlivých univerzít FrancAvis,
e) účasť na seminári FIPF v rámci konferencie Forum Mondial HERACLES,
f) spolupráca s Francúzskym inštitútom v Bratislave
4. Diskusia
a) spolupráca so strednými školami (Anna Butašová),
b) prijatie doktorandov za riadnych členov asociácie (Anna Butašová),
c) kompetencie a zameranie asociácie vzhľadom na ostatné frankofónne
asociácie v rámci SR (François Schmitt, Anna Butašová, Mária Rošteková),
d) koordinovanie činností (predovšetkým konferencií) medzi jednotlivými
pracoviskami a katedrami so zameraním na výučbu FJ (Anna Butašová),
e) financovanie kľúčových strategických podujatí IUFS (M. Rošteková),
f) zabezpečenie kontinuity v organizovaní Etudes françaises en Slovaquie, Ecole
doctorale (Andrea Tureková, Katarína Kupčihová),
g) príprava spoločných projektov pod hlavičkou asociácie (Mária Paľová, Darina
de Jaegher),

h) spolupráca s asociáciou riaditeľov gymnázií a neskôr aj SOŠ ohľadne
popularizácie výučby FJ na školách v nadväznosti na zameranie školy (Darina
de Jaegher),
i) spolupráca s pripravovanou študentskou organizáciou (Miroslav Adamčiak),
j) pokračovanie v napĺňaní webovej stránky asociácie, podnety od členov
(Arnaud Segretain).
5. Voľba nového výboru asociácie a vyhodnotenie volieb : Anna Butašová, Mária
Lalinská, Arnaud Segretain, Andrea Tureková, Zuzana Puchovská a Jana Truhlářová.
Výbor asociácie jednomyseľne zvolil Annu Butašovú s dosiahnutým najvyšším počtom
hlasov za predsedníčku asociácie.

Závery:
1.
2.
3.
4.
5.

Pokračovanie v tradícií Etudes françaises en Slovaquie,
Pokračovanie v tradícii Ecole doctorale v spolupráci s krajinami V4 a Francúzskom
Rozvoj webovej stránky: všetci členovia výboru
Prijatie nových členov z radov doktorandov
Stretnutie Výboru FrancAvis 3.10.2017

V Bratislave

2.10.2017

Zapísala: M.Lalinská
Overila: A.Butašová

