Ctené kolegyne a vážení kolegovia, Milí Frankofonisti a Frankofilisti,
Najprv vám chcem popriať spolu s celým tímom Francúzskej aliancie šťastný a plodný nový rok.
Chcem pri tejto príležitosti poďakovať pani riaditeľke Katke Kukučkovej a asistentke Orsolyi Balážovej za
zvládnutie náročného obdobia, za udržanie Aliancie v dobrom stave a za každodennú prácu.
Zároveň ďakujem všetkým vyučujúcim, ktorí nás obohacujú jemnosťami Francúzskeho jazyka, literatúry a
kultúry.
Ďakujem aj všetkým členom Správnej rady za ich podporu pomoc pri preklenutí obdobia zmien a členom
Kontrolnej rady za ich rady a komentáre k finančnej situácii.
Ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa počas ostatných dvoch rokov aktívne zúčastnili na práci a podujatiach,
buď ako naši podporovatelia, aktívni tvorcovia alebo študenti.
Chcem poďakovať sponzorom, ktorí podporovali naše kultúrne aktivity počas predchádzajúcich dvoch
rokov, a tiež našim partnerom zo základných škôl, gymnázií a univerzít za spoločné podujatia.
A nakoniec musím poďakovať Francúzskej ambasáde a jeho excelencii pánovi veľvyslancovi Christphovi
Léonzimu a pánovi Jeanovi Jarjanettovi – riaditeľovi Francúzskeho inštitútu za ich osobnú aj finančnú
podporu a našim kolegom z Francúzskej aliancie v Banskej Bystrici za plodnú spoluprácu.
Čas rýchlo, plynie a v mesiaci februári - po dvoch rokoch – Správna rada musí predložiť výkaz svojich aktivít
a obnoviť svoje zloženie. Je to dôvod na zvolanie členskej schôdze. Tento krát bude mať zhromaždenie
niekoľko špecifík.
Ako člen siete Francúzskych aliancií musíme prispôsobiť naše základné dokumenty nielen našim právnym
predpisom, ale aj dokumentom Nadácie Francúzskych aliancií. Po tom, ako nám boli doručené vzorové
stanovy sme urobili niekoľko zmien v našich stanovách a predkladáme Vám ich na preštudovanie, rozpravu
až do termínu valného zhromaždenia aby sme ich mohli schváliť.
Najväčšími zmenami v stanovách v súlade s typovými stanovami je zmena členstva. Podľa novo
navrhovaných stanov, sú členmi iba tí, ktorí majú zaplatený členský príspevok, alebo sú v pracovnoprávnom vzťahu s alianciou počas trvania tohto vzťahu. Študenti jazykových kurzov – aj keď naďalej majú
právo za zvýhodnených podmienok zúčastňovať sa akcií Francúzskej aliancie – nebudú už priamo členmi
Francúzskej aliancie. Dovolím si preto pozvať všetkých, na obnovu svojho členstva zaplatením ročného
poplatku a oslovením touto možnosťou všetkých svojich priateľov frankofonistov či frankofilistov na vstup
do našej aliancie.
Ďalšou významnou zmenou je aj počet členov správnej rady. V typových stanovách sa spomína 5 členov
vrátane ekonomického člena. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa požiadavky slovenskej legislatívy my
máme kontrolnú radu – zaoberajúcu sa hlavne ekonomickými aspektami – navrhujeme zoštíhliť správnu
radu na 5 členov a dvoch členov kontrolnej rady. Podľa skúseností z minulých období je to hlavne kvalita
práce a angažovanosť členov správnej rady, ktorá nás posúva dopredu.
Z praktických dôvodov a aj podľa jestvujúcich stanov, zvolávame teda členskú schôdzu Francúzskej aliancie,
na ktorej budeme informovať o aktivitách a hlasovať o zmenách stanov. Následne podľa novo schválených
stanov bude nasledovať Valné zhromaždenie Francúzskej aliancie Košice – podľa nových platných stanov.
Základný dokument – návrh stanov bol uverejnený na našej webovej stránke 25.1.2019.
Členskú schôdzu zvolávame na 26.2.2019 o 16 :00 v Zasadačke na Hlavnej 68, Košice.
Valné zhromaždenie Francúzskej aliancie zvolávame na 26.2.2019 o 18 :00
Program členskej schôdze 26.2.2019 o 16 :00
1. 15:45-16 :00 prezentácia

2. 16 :00 zahájenie – overenie počtu nadpolovičnej väčšiny členov Francúzskej aliancie Košice vo
vzťahu k prítomným účastníkom členskej schôdze.
3a. V prípade účasti prítomných ako nadpolovičnej väčšiny členov Francúzskej aliancie podľa súčasných
stanov členská schôdza bude pokračovať :
4a. Voľba návrhovej mandátovej a volebnej komisie
5a. Správa prezidenta o aktivitách AF KE - schválenie
6a. Správa riaditeľky o ekonomickej situácii FA KE. – schválenie
7a. Správa revíznej komisie - schválenie
8a. Návrh rozpočtu na budúce obdobia - schválenie
9a. Prednesenie návrhu stanov - pripomienkovanie – schválenie
10a. Návrh uznesenia – diskusia - schválenie
11a. Ukončenie
3b. V prípade účasti prítomných ako pod polovičnej menšiny členov Francúzskej aliancie podľa
súčasných stanov členská schôdza bude odložená na 17:00
Do termínu členskej schôdze bude stretnutie pokračovať ako informatívne stretnutia Francúzskej
aliancie Košice
- Informácia o aktivitách a udalostiach na ktorých sa Aliancia zúčastnila
- Námety členov FA KE
- Diskusia o možných zlepšeniach a iniciatívach
4b. 17:00 zahájenie odloženej členskej schôdze
5b. Voľba návrhovej mandátovej a volebnej komisie
6b. Správa prezidenta o aktivitách AF KE - schválenie
7b. Správa riaditeľky o ekonomickej situácii FA KE. – schválenie
8b. Správa revíznej komisie - schválenie
9b. Návrh rozpočtu na budúce obdobia - schválenie
10b. Prednesenie návrhu stanov - pripomienkovanie – schválenie
11b. Návrh uznesenia – diskusia - schválenie
12b. Ukončenie
Program Valného zhromaždenia Francúzskej aliancie Košice
1. 18:00 Prezentácia
2. 18:10 Zahájenie, voľba komisií ( návrhová, Mandátová, volebná)
3. Predstavenie nového loga Francúzskej aliancie Košice – schválenie
4. Predstavenie kandidátov do správnej rady a kontrolnej rady
5. Voľba členov Správnej rady
6. Voľba členov Kontrolnej rady
7. Návrh uznesenia – diskusia – schválenie
8. Ukončenie

