
Zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia 

 
Názov študentskej spoločnosti:                                                      Welfare, JA firma,   

                                                                                                        Masarykova 24, 

                                                                                                        081 79  Prešov 

 

Čas a miesto konania valného zhromaždenia: 9.12. 2015, 13:30 hod., Masarykova 24, Prešov 

         učebňa č. 218, 2. poschodie 

  

 

Meno predsedu VZ:                                          Michal Štiber 

Meno zapisovateľa:                                              Dominika Havrilová 

Mená overovateľov zápisnice:                               Juliana Duraňová, Barbara Fottová 

Mená skrutátorov:                                                Jozef Kolcun, Dávid Žiška 

  
 

Program ustanovujúceho valného zhromaždenia bol nasledovný: 

  

1. Privítanie a otvorenie – prezidentka WELFARE, JA firma – Erika Knutová privítala 

akcionárov krátkym príhovorom. Otvorila ustanovujúce VZ. 

  

2. Schválenie programu VZ – prezidentka WELFARE, JA firma predniesla akcionárom 

program VZ, ktorý bol počtom hlasov ( 91 hlasov ) schválený. 

  

3. Voľba orgánov VZ – prezidentka WELFARE, JA firma – Erika Knutová navrhla za 

predsedu VZ Michala Štibera, ktorý bol zvolený (počtom 91 hlasov) prítomnými 

akcionármi.  

Za zapisovateľku bola navrhnutá Dominika Havrilová, ktorá bola (počtom 91 hlasov) 

zvolená prítomnými akcionármi.  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnuté Juliana Duraňová a Barbara Fottová, ktoré 

boli (počtom 91 hlasov) zvolené prítomnými akcionármi.  

Za skrutátorov boli navrhnutí Jozef Kolcun a Dávid Žiška a obaja boli (počtom 91 

hlasov) zvolení prítomnými akcionármi. 

  

4. Predstavenie vedenia študentskej spoločnosti – predseda VZ predstavil akcionárom 

študentov, ktorí tvoria manažment WELFARE, JA firma. 

Prezidentka:                                                                    Erika Knutová 

Viceprezidentka financií:                                                  Jana Fabiánová 

Viceprezidentka marketingu:                                            Lucia Mišenková 

Viceprezidentka ľudských zdrojov:                                 Simona Hovancová 

Viceprezidentka výroby:                                                Natália Krempaská 

  

Prezidentka a štyri viceprezidentky boli predstavené akcionárom. Akcionári mali 

možnosť oboznámiť sa aj s organizačnou štruktúrou študentskej spoločnosti. 

  

5. Schválenie stanov spoločnosti – predseda VZ predstavil akcionárom navrhované stanovy 

WELFARE, JA firma, ktoré  boli (počtom 91 hlasov) schválené. 

  



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

oddelenie, ktorý bol potom  akcionármi následne schválený.  

 

7. Diskusia: Do diskusie sa zapojili akcionárky Mgr. Šebejová, Mgr. Kancirová a Ing. 

Sotáková. Otázky boli smerované na marketingový  prieskum. Bola požiadavka zmeniť 

termín „hospodársky výsledok“ za termín „výsledok hospodárenia“. 

  
8.  Voľba dozornej rada – za členov dozornej rady boli navrhnutí a následne schválení títo 

kandidáti: predseda DR: Mgr. Kancírová 

     členovia DR:  Ing. Miroslav Vrabeľ, Mgr. Šebejová    

  

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

     a plnú podporu WELFARE, JA firma. 

  

  

  

 

 

 

Zapísala:  .......................................  Dominika Havrilová 

 

Overili:  ......................................................................  Juliana Duraňová, Barbara Fottová   

 

 

 

v Prešove, dňa 09.12.2015 

  

 


