
Zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia 

 
Názov študentskej spoločnosti:                                                       TRIBE š.s., Masarykova 24, 

                                                                                                         081 79  Prešov 

 

Čas a miesto konania valného zhromaždenia: 15.12. 2014, 13:30 hod., Masarykova 24, Prešov 

         Kongresová miestnosť, 1. poschodie 

  

 

Meno predsedu VZ:                                          Lenka Guľašová 

Meno zapisovateľa:                                              Kristína Gernátová 

Mená overovateľov zápisnice:                               Karin Krónerová, Viera Jakubišinová 

Mená skrutátorov:                                                Klaudia Mikitková, Dajana Mitaľová 

  
 

Program ustanovujúceho valného zhromaždenia bol nasledovný: 

  

1. Privítanie a otvorenie – prezident študentskej spoločnosti TRIBE, š.s. privítal akcionárov 

krátkym príhovorom. Otvoril ustanovujúce VZ. 

  

2. Schválenie programu VZ – akcionárom predniesol program VZ prezident študentskej 

spoločnosti, ktorý bol jednohlasne (počtom hlasov 78 ) schválený. 

  

3. Voľba orgánov VZ – za predsedu valného zhromaždenia bola navrhnutá Lenka 

Guľašová, ktorá bola jednohlasne zvolená prítomnými akcionármi.  

 

Za zapisovateľa bola navrhnutá Kristína Gernátová, ktorá bola jednohlasne zvolená 

prítomnými akcionármi.  

Za overovateľov boli navrhnuté Karin Krónerová a Viera Jakubišinová, ktoré boli 

jednohlasne zvolené.  

Za skrutátorov boli navrhnuté Dajana Mitaľová a Klaudia Mikitková a obaja boli 

jednohlasne zvolený. 

  

4. Predstavenie vedenia študentskej spoločnosti – akcionárom boli predstavení študenti, 

ktorí tvoria študentskú spoločnosť TRIBE. 

Prezident:                                                                    Denis Klučerovský 

Viceprezident financií:                                                 Kristína Dolinská 

Viceprezident marketingu:                                            Lukáš Končár 

Viceprezident ľudských zdrojov:                                 Damián Cap 

Viceprezident výroby:                                                Klaudia Böszörményiová 

  

Prezident a štyria viceprezidenti boli schválení jednohlasne. Akcionári mali možnosť 

oboznámiť sa aj s organizačnou štruktúrou študentskej spoločnosti. 

  

5. Schválenie stanov spoločnosti – akcionári obdŕžali stanovy spoločnosti TRIBE, š.s., 

ktoré jednohlasne schválili. 

  



6. Podnikateľský plán – každý viceprezident predniesol podnikateľský plán za svoje 

oddelenie, ktorý bol potom jednohlasne schválený akcionármi. 

  
7. Voľba dozornej rada – za členov dozornej rady boli navrhnutí a aj jednohlasne schválení 

títo kandidáti: predseda DR: Ing. Anna Fertaľová 

                                                 člen DR:  Ing. Mária Sotáková,   Ing. Miroslav Vrabeľ 

  

8. Záver – predseda VZ na záver poďakoval akcionárom za ich účasť a za prejavenú 

dôveru a plnú podporu študentskej spoločnosti TRIBE. 

  

  

  

Zapísal:                          Kristína Gernátová 

 

Overili:                           Karin Krónerová, Viera Jakubišinová 

  

 

 

 

V Prešove, dňa 15.12.2014 

  

 


