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ZÁPISNICA č. 04/2013
z pracovného stretnutia Výkonnej a Správnej rady Alumni klubu
uskutočneného dňa 25. septembra 2013
Prítomní: viď prezenčná listina
Program: 1. Otvorenie
2. Príprava volieb Správnej rady – ustanovenie nominačného výboru
3. Vzťah školy a alumni klubu v zmysle stanov klubu článok 2. 1
4. Organizačné, programové zabezpečenie odbornej konferencie 16.11.2013
( zodpovednosť, programová skupina, príspevky )
5. Rôzne
6. 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
Prítomní členovia počas tohto bodu prerokovali aktuálnosť Stanov Alumni klubu
v zmysle všetkých článkov, predovšetkým článku 7. Návrh na zmenu Stanov Alumni klubu
pripraví Doc. Miloslav Hetteš, ktorý tento návrh zašle všetkým členom Výkonnej a Správnej
rady Alumni klubu. Členovia návrh na zmenu stanov prerokujú na najbližšom pracovnom
stretnutí.
K bodu č. 3
Počas tohto bodu boli prerokované a vysvetlené vzájomné vzťahy medzi školou
a alumni klubom v zmysle Stanov Alumni klubu. Tieto vzťahy sú založené na vzájomnej
korektnosti, spolupráci, posilňovaní kontaktov a profesionálnom rozvoji.
K bodu č. 4
Prítomní členovia Výkonnej a správnej rady sa dohodli, že odborná konferencia
Postavenie sociálneho pracovníka v spoločnosti ( príklady z praxe ) sa uskutoční 16.
novembra 2013 (sobota) o 11:00 hodine v Aule VŠZ a SP sv. Alžbety, Polianky II., ul. Pod
brehmi 4/A, Bratislava.
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Za prípravu a rozposlanie prihlášok na konferenciu sú zodpovední: Doc. RNDr.
Miloslav Hetteš a PhDr. Beáta Áčová, PhD., v termíne do 26.9.2013.
Prihlášky

na

konferenciu

budú

zasielané

na

mailovú

adresu

:

ingrid.ferencikova@gmail.com v termíne do 18. októbra 2013 - aktívni účastníci a do 10.
novembra 2013 –pasívni účastníci.
Príspevky na konferenciu budú zasielané na adresu: hlinkova.andy@gmail.com do
10. novembra 2013.
K bodu č. 5
Členovia Výkonnej a Správnej rady Alumni klubu

by chceli usporiadať 1.

Reprezentačný ples školy dňa 24.1.2014 ( piatok ).
Za organizáciu plesu zodpovedá PhDr. Beáta Áčová, PhD. a Mgr. Andrea Hlinková.
Ďalšie úlohy týkajúce sa organizačného zabezpečenia plesu budú určené na
najbližšom pracovnom stretnutí členov Výkonnej a Správnej rady Alumni klubu.
Najbližšie pracovné stretnutie členov výkonnej a správnej rady sa uskutoční
25.10.2013 v Bratislave, za prípravu a distribúciu pozvánok pre všetkých členov zodpovedá
PhDr. Ingrid Ferenčíková.
K bodu č.6
Rokovanie ukončila a prítomným za účasť poďakovala prezidentka Alumni klubu.

PhDr. Beáta Áčová, PhD., v.r.
prezidentka Alumni
Prílohy: 1. Prezenčná listina
V Rožňave: 26.9.2013
Zapísala: PhDr. Ingrid Ferenčíková, tajomníčka Alumni klubu
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