Zápisnica č 02 /2015 Alumni klub, strana 1 z 2

ZÁPISNICA č. 02/2015
z pracovného stretnutia Výkonnej a Správnej rady Alumni klubu
uskutočneného dňa 17.3.2015
Prítomní: viď prezenčná listina – príloha č.1
Program:
1. Otvorenie
2. Stanovy Alumni klubu – 9. článok
3. Rôzne
4. Stanovenie úloh na nasledujúce pracovné stretnutie
5. Záver
K bodu č. 1
Prítomných členov Výkonnej a Správnej rady Alumni klubu privítala a s programom
oboznámila prezidentka Alumni klubu PhDr. Beáta Áčová, PhD.
K bodu č. 2
Počas prerokovania tohto bodu viceprezidentka klubu PhDr. Dagmar Štiavnická
oboznámila prítomných so Stanovami Alumni klubu, 9. článok - Výbory.
Členovia správnej a výkonnej rady Alumni klubu odhlasovali vedúcich jednotlivých
výborov nasledovne:
-

Výbor spoločenský a pre vnútorné vzťahy – Mgr. Grondžák - Pechová, zástupkyňa
Mgr. Bevelagua

-

Výbor náborový a pre vonkajšie vzťahy – PhDr.Bc. Vadkertiová, PhD., zástupkyňa
Mgr. Matejovičová.

-

Výbor rozvojový – Mgr. Hlinková, zástupkyňa PhDr. Kukumberg.

-

Výbor profesijný rozvoj – PhDr. Demčák.

K bodu č. 3
-

aktívna účasť PhDr. Ferenčíkovej a pozdravenie v mene Alumni klubu organizátorom
konferencie ,, Sociálny rozvoj s akcentom na komunikáciu ako nástroj pre
zvyšovanie kvality života v štátoch Európy“ uskutočnená 12.3. - 13.3.2015
v Košiciach,

-

návrh tém na odbornú konferenciu Klubu absolventov (17.11.2015 v Bratislave),
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-

informácia Doc. RNDr. Hetteša, CSc. o konferencii venovanej Svetovému dňu
sociálnej práce,

-

nasledujúce pracovné stretnutie Alumni klubu 5.5.2015 o 15, 00 hod. VŠ Z a SP sv.
Alžbety, n. o. , Námestie 1 mája, Bratislava

K bodu č. 4
Úloha č. 1 : Príprava správ za činnosť jednotlivých výborov
Termín: do 5.5.2015
Zodpovední: vedúci výborov
Úloha č. 2 : Návrhy tém na

odbornú konferenciu Klubu absolventov (17.11.2015

v Bratislave )
Termín: do 5.5.2015
Zodpovední: všetci členovia správnej a výkonnej rady Alumni klubu
K bodu č. 5
Pracovné stretnutie ukončila a prítomným za účasť poďakovala prezidentka Alumni
klubu. Členovia správnej a výkonnej rady sa po skončení pracovného stretnutia zúčastnili
konferencie venovanej Svetovému dňu sociálnej práce.

PhDr. Beáta Áčová, PhD., v.r.
prezidentka Alumni
Prílohy: 1. Prezenčná listina
Zapísala: PhDr. Ingrid Ferenčíková
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