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ZÁPISNICA č. 02/2013
z pracovného stretnutia Výkonnej a Správnej rady Alumni klubu
uskutočneného dňa 23.mája2013
Prítomní: viď prezenčná listina
Program: 1. Otvorenie
2.Kontrola plnenia úloh zo dňa 14.2.2013
3. Informácia o Svetovom dni sociálnej práce - 19.3.2013
4. Informácia o vytvorení diskusných klubov na aktuálne témy v oblasti sociálnej
práce
5. Vyhodnotenie návrhov na vytvorenie loga a symbolov Alumni klubu
6. Podanie informácií z výborov:
 pre spoločenské a vnútorné vzťahy (Mgr. Grondžák Pechová)
 pre nábor a pre vonkajšie vzťahy (PhDr. Tóth)
 pre profesijný rozvoj (Mgr. Štepanovská)
7. Príprava odbornej konferencie na 16.11.2013
8. Diskusia
9. Záver
K bodu č. 1
Prítomných členov Výkonnej a Správnej rady Alumni klubu privítala a s programom
oboznámila predsedníčka Alumni klubu PhDr. B. Áčová, PhD.
K bodu č. 2
PhDr. Demčák sa v dôsledku pracovnej zaneprázdnenosti nemohol zúčastniť tohto
pracovného stretnutia Alumni klubu. O plnení úlohy bude informovať členov Alumni klubu
na nasledujúcom pracovnom stretnutí.
K bodu č. 3
 Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce sa v zariadení SUBSIDIUM –
Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Rožňave zúčastnili dňa 14.3.2013 študenti Detašovaného pracoviska Bl. Sáry
Salkaházyiovej VŠZSP sv. Alžbety v Rožňave. Študenti si pod vedením PhDr.
Ferenčíkovej prezreli zariadenie, zúčastnili sa canisterapie, muzikoterapie a vypočuli
si prednášku na tému „Uplatnenie sociálneho pracovníka v zariadení sociálnych
služieb“.
 Členovia Alumni klubu sa 21.3.2013 zúčastnili diskusného fóra moderovaného doc.
Dr. M. Hettešom, CSc. k Medzinárodnému dňu sociálnej práce a k návrhu globálnej
definície sociálnej práce na VŠZSP sv. Alžbety na nám. Slobody 2 v Bratislave.
K bodu č. 4
Po začatí činnosti diskusného klubu 21. 3. 2013, bude jeho program pokračovať v mesiaci
jún. Otvorená diskusia na aktuálne témy právneho postavenia sociálneho pracovníka a
ďalšieho vzdelávania sa uskutoční počas diskusného klubu dňa 18.6.2013 na VŠZSP sv.
Alžbety, na Palackého ul. v učebni A od 15,00 hod. v Bratislave. Podujatie gestoruje prof.
PhDr. M. Schavel, PhD.
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Ďalšie diskusné kluby sa môžu zorganizovať aj v iných mestách Slovenska.
K bodu č. 5
 členovia Správnej a Výkonnej rady Alumni klubu si prezreli návrhy na vytvorenie
loga a motta Alumni klubu. Po zvážení jednotlivých návrhov vybrali logo, ktoré tvorí
prílohu č. 2 tejto zápisnice,
 členovia Správnej a Výkonnej rady Alumni klubu sa rozhodli pre motto Alumni klubu
od Matky Terezy : ,, Láskavé slovo znie krátko a výstižne, ale jeho ozvena je
nekonečná“.
K bodu č. 6
Tento bod bol z rokovania vypustený, nakoľko sa vedúci jednotlivých výborov (okrem Mgr.
Štepanovskej )odôvodnene ospravedlnili z neúčasti na pracovnom stretnutí Alumni klubu.
Prerokúvanie tohto bodu sa presunulo na ďalšie pracovné stretnutie.
K bodu č. 7
Termín odbornej konferencie s názvom Postavenie sociálneho pracovníka v spoločnosti –
príklady z praxe sa so súhlasom pána rektora zmenil na 9.11.2013.
Na pracovnom stretnutí boli stanovené tieto okruhy prezentácií k téme odbornej konferencie:
 Sociálna práca vo verejnej správe
 Sociálna práca v zariadeniach sociálnych služieb
 Sociálna práca v zdravotníckych zariadeniach
Miesto konania konferencie - Prešov resp. Žilina.
Počas prerokúvania tohto bodu boli stanovené nasledujúce úlohy:
 zabezpečenie prednáškovej miestnosti – zodpovedná Mgr. Sontágová,
 aktívna účasť každého člena Správnej a Výkonnej rady Alumni klubu, príprava
príspevkov a ich prehodnotenie na ďalšom stretnutí - zodpovední všetci členovia
Výkonnej a Správnej rady Alumni klubu.
K bodu č. 8
Počas prerokúvania tohto bodu boli stanovené nasledujúce úlohy:
 zaslať Stanovy Alumni klubu VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave pani Fuňovej –
zodpovedná PhDr. Ferenčíková,
 požiadať pani Fuňovú o zaslanie aktuálneho zoznamu členov Alumni klubu
členom Správnej a Výkonnej rady Alumni klubu – zodpovedná PhDr.
Ferenčíková,
 ďalšie pracovné stretnutie je naplánované dňa 6.9.2013, so začiatkom 9, 00 hod.
K bodu č. 9
Rokovanie ukončila a prítomným za účasť poďakovala predsedníčka Alumni klubu.
Prílohy: 1. Prezenčná listina
2. Logo Alumni klubu
V Rožňave: 26.5.2013

Zapísala: PhDr. Ferenčíková
tajomníčka Alumni klubu
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