
Zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia 

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

                                                                                                         081 79  Prešov 

 

Čas a miesto konania valného zhromaždenia: 15.05. 2015, 13:30 hod., Masarykova 24, Prešov 

         Kongresová miestnosť, 1. poschodie 

  

 

Meno predsedu VZ:                                          Veronika Lichtigová 

Meno zapisovateľa:                                              Kristína Gernátová 

Mená overovateľov zápisnice:                               Karin Krónerová, Simona Litavská 

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 likvidačné 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 Veronika 

Lichtigová, 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 Simona Litavská, ktoré boli 

jednohlasne zvolené.  

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

jednohlasne zvolený. 

 

  4.  Predseda VZ Veronika Lichtigová sa ujíma vedenia valného zhromaždenia. 

 

5. Viceprezidentka výroby Klaudia Böszörményiová zhodnotila činnosť výrobného 

oddelenia, problémy a nedostatky ako aj množstvo vyrobených výrobkov. 

 

6. Viceprezident marketingu a predaja Lukáš Končár zhodnotil činnosť svojho úseku, 

propagačnú činnosť ako aj marketing. 

 

7. Viceprezident ľudských zdrojov Damián Cap vyhodnotil celoročnú činnosť svojho úseku, 

mzdové náklady manažmentu a taktiež aj výrobných pracovníkov. 

 

8. Viceprezidentka financií Kristína Dolinská zhodnotila činnosť svojho úseku, vyhodnotila 

náklady, výnosy, veľkosť zisku, veľkosť dane ako aj návrh na rozdelenie zisku. 

 



9. Predseda valného zhromaždenia odovzdal slovo členovi dozornej rady, pánovi učiteľovi 

Vrabľovi, ktorý zhodnotil celoročnú činnosť študentskej spoločnosti, zdôraznil klady 

a nedostatky manažmentu. 

 

10. Nasledovala diskusia, ktorú otvorila predsedkyňa dozornej rady, Ing. Anna Fertaľová, 

ktorá zhodnotila činnosť študentskej spoločnosti, upozornila na nedostatky. 

 

11. Ďalším bodom bolo schválenie zápisnice z likvidačného valného zhromaždenia. 

 

12. Na záver sa rozlúčil prezident spoločnosti a poďakoval sa akcionárom za prejavenú 

dôveru.    

  

  

Zapísal:                          Kristína Gernátová 

 

Overili:                           Karin Krónerová, Simona Litavská  

  

 

 

 

V Prešove, dňa 15.05.2015 

  

 


