Zápisnica z pracovného stretnutia prezidentky a členov Výkonnej
a Správnej rady ALUMNI KLUBu
a s prof. MUDr. Vladimírom Krčmérym, DrSc. Drh.c. mult. I
zo dňa 05.05.2015

Prítomní:
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. Drh.c. mult. I.

Prezidentka a členovia Výkonnej a Správnej rady ALUMNI KLUBU:
PhDr. Beáta Áčová, PhD.
Mgr. Andrea Hlinková
Mgr. Renáta Matejovičová
Mgr. Jarmila Kukumbergová
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD.
Mgr. Emília Čavojská
Miesto konania: Rektorát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Dátum a čas konania: 05.05.2015 o 15:30 hodine
Program porady: 1. Otvorenie
2. Aktuálne informácie, plány a spolupráca Výkonnej a správnej rady
ALUMNI KLUBU s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety pre r. 2015 a 2016
3. Rôzne
4. Záver
1/
Pracovné stretnutie otvoril Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. Drh.c. mult. I.,
ktorý privítal prítomných členov z ALUMNI KLUBU. Prof. Krčméry vyzdvihol
dôležitosť fungovania ALUMNI KLUBU. Prezidentka Alumni PhDr. Beáta Áčová, PhD. sa
bude pravidelne zúčastňovať zasadnutí kolégia aby bola zabezpečená účasť.
2/
Prof. Krčméry požiadal správnu a výkonnú radu o zorganizovanie spoločenského
podujatia na budúci rok 2016, ktoré by sa uskutočnilo v mesiaci február. Za miesto podujatia
navrhol mesto Gabčíkovo. Súčasne prisľúbil aj finančnú podporu pre toto podujatie.

Následne sa riešila otázka preplácania cestovných nákladov pre členov klubu. Pán
profesor súhlasil s preplácaním cestovných výdavkov, a to 4x za rok v spojitosti s účasťou
členov na stretnutí ALUMNI KLUBU.
Podľa vyjadrenia pána profesora Krčméryho je nutná spolupráca s detašovanými
pracoviskami, ktoré má škola v počte 18. Podal návrh, aby s každým detašovaným
pracoviskom spolupracoval jeden člen z Výkonnej a Správnej rady ALUMNI KLUBU, týmto
sa zabezpečí plynulý a rýchly prísun informácií a následne oboznamovanie s informáciami
ostatných členov klubu.
Do pozornosti sa dostala aj otázka akreditácie školy na DPŠ na štyroch pracoviskách,
ktorá sa má realizovať do roku 2019. Členovia ALUMNI KLUBU majú 25% zľavu pre
štúdium na DPŠ. Rovnako majú možnosť vykonať rigorózne skúšky na všetkých
pracoviskách, súčasne majú 33% zľavu a na atestácie na základe akreditačnej komisie pre
ďalšie vzdelávanie 45% zľavu. Zároveň uviedol fakt, že na trhu práce je len 6,8 %
nezamestnanosť našich absolventov a 0,5 % nezamestnanosť je v rámci odboru zdravotníctva.
Ďalej sa slova ujala PhDr. Beáta Áčová, PhD., ktorá oboznámila pána profesora
a ostatných prítomných o pripravovanej konferencii ALUMNI KLUBU v spolupráci s DPŠ,
ktorá sa bude konať dňa 12.06. 2015 v Dolnom Kubíne. Na uvedenej konferencii sa zúčastnia
5 členovia správnej a dozornej rady ALUMNI KLUBU.
Mgr. Andrea Hlinková požiadala pána profesora o sprístupnenie webových informácií,
keďže členovia nemajú priamy prístup k jednotlivým informáciám. Z čoho vznikajú
nedorozumenia a neinformovanosť a nedoriešené otázky, ktoré by bolo potrebné riešiť aj zo
strany školy.
K zabezpečeniu nezávislosti ALUMNI KLUBU prof. Krčméry prisľúbil možnosť
umiestnenia stránky klubu na internetovej stránke školy s tým, že administrátorom bude
vopred určený člen výkonnej a správnej rady ALUMNI KLUBU!
Členovia klubu ALUMNI KLUBU sa dohodli, že tieto požiadavky Výkonnej
a správnej rady ALUMNI KLUBU budú tlmočené pánovi profesorovi na riešenie v prílohe
tejto zápisnice.
Administratívnym správcom bola prítomnými zástupcami ALUMNI KLUBU VŠZaSP
sv. Alžbety odhlasovaná Mgr. Andrea Hlinková.

PhDr. Beáta Áčová, PhD., v.r.
Prezidentka ALUMNI KLUBU

Zapísala: PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD.
V Bratislave, dňa 05.05.2015

