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ZÁPISNICA č. 04/2014
z pracovného stretnutia Výkonnej a Správnej rady Alumni klubu
uskutočneného dňa 22. septembra2014
Prítomní: viď prezenčná listina
Program: 1. Otvorenie
2.Prehodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho pracovného stretnutia
3. Rôzne
4. Záver
K bodu č. 1
Prítomných členov Výkonnej a Správnej rady Alumni klubu privítala a s programom
oboznámila prezidentka Alumni klubu PhDr. BeátaÁčová, PhD.
K bodu č. 2
Zistenie možností prednáškovej miestnosti na odbornú konferenciu Sociálny rozvoj
s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v Slovenskej republike (22.11.2014 o 10
hod) v Žiline– Mgr. Alena Grondžák – Pechová. Náhradné miesto konania konferencie Aula
Polianky, Bratislava.
Na pracovnom stretnutí bol zvolený nominačný výbor na nastávajúce voľby členov
Správnej rady v zmysle Stanov čl. 7.6 v nasledujúcom zložení: Mgr. Andrea Hlinková –
predsedníčka, Mgr. Alena Grondžák – Pechová – členka a Mgr. Renáta Matejovičová –
členka. Na základe osobnej žiadosti člena prípadne vyhodnotenia celkovej činnosti člena
Správnej rady bola na stretnutí odsúhlasená nominácia nových členov Správnej rady namiesto
doterajších členov a to, Mgr. Dana Janošková, Mgr. Anna Štepanovská a PhDr. Tóth
Radoslav.
Počas prejednávania tohto bodu boli stanovené nasledujúce úlohy:
-

vypracovanie pozvánky a prihlášky na odbornú konferenciu – Mgr. Hlinková,
termín: 26.9.2014,

-

nominácia nových troch členov Správnej rady – nominačný výbor, termín:
29.9.2014,

-

oznámenie nominácie nových členov Správnej rady všetkým členom klubu –
nominačný výbor, termín: 30.9.2014.
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K bodu č.3
Najbližšie pracovné stretnutie členov Alumni klubu sa uskutoční 6. októbra 2014
o 14,30 hod. na Námestí 1.mája v Bratislave v kaplnke.Účasť všetkých členov je nutná!
K bodu č.4
Rokovanie ukončila a prítomným za účasť poďakovala prezidentka Alumni klubu.

PhDr. Beáta Áčová, PhD., v.r.
prezidentka Alumni

Prílohy: 1. Prezenčná listina
V Rožňave: 22.9.2014
Zapísala: Mgr. Andrea Hlinková
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