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Z Á P I S N I C A 

z 9. schôdze valného zhromaždenia občianskeho združenia Wikimedia 

Slovenská republika, konanej dňa 9. marca 2019 so začiatkom o 13:00 v priestoroch 

občianskeho združenia Progressbar na Dunajskej ulici 7495/14 v Bratislave 

 

 Schôdza valného zhromaždenia občianskeho združenia Wikimedia Slovenská republi-

ka bola zvolaná v zmysle § čl. VIII ods. 3 stanov združenia. 

 

Prítomní:  (poradie podľa prezenčnej listiny) 

 Dávid Štefan, člen združenia 

 Lukáš Mikulec, záujemca o členstvo v združení 

 Patrik Kunec, člen revíznej komisie 

 Matej Grochal, člen predsedníctva 

 

1. Prezenčka, kontrola členstva 

Schôdzu valného zhromaždenia tvoril člen predsedníctva Matej Grochal. Konštatoval, že z 30 

riadnych členov združenia sú prítomní 4 členovia (podpredsedníčka Radoslava Semanová sa 

ospravedlnila, zúčastniť sa nemohla pre zahraničnú pracovnú cestu). V zmysle čl. VIII ods. 5 

stanov vyhlásil, že valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, nakoľko nie je splnená pod-

mienka, aby bolo na schôdzi prítomných aspoň 25 % všetkých riadnych členov združenia. 

 

 

 Na záver sa Grochal poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil. 

 

 Prítomní členovia združenia sa zhodli na tom, aby pokračovali pracovnou poradou 

členov združenia, ktorá sa bude venovať bodom uvedeným v návrhu programu schôdze val-

ného zhromaždenia. O pracovnej porade bola vyhotovená samostatná zápisnica. 

 

 

Zapísal: Dávid Štefan 

 Koncept:  V Bratislave  dňa 9. marca 2019 

 Čistopis:  V Sečovciach  dňa 11. marca 2019 

 

Správnosť overil: Matej Grochal 

V  ...................  dňa  ................ 2019 

 

 

 Matej   G r o c h a l,  v. r. 

Prílohy: 

1. Pozvánka A 

2. Pozvánka B 

3. Pozvánka C 

4. Prezenčná listina 
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Príloha č. 1. 

Pozvánka A 

Relevantný výsek screenu z webovej stránky https://sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Krčma 

#Valné_zhromaždenie_Wikimedia_SK, vytvorený 10. marca 2019 
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Príloha č. 2. 

Pozvánka B 

Relevantný výsek screenu z webovej stránky https://www.facebook.com/events/64622477579 

1959/, vytvorený 10. marca 2019 
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Príloha č. 3 

Pozvánka C 

Relevantný výsek screenu z webovej stránky http://wikimedia.sk, vytvorený 10. marca 2019 
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Príloha č. 4 

Prezenčná listina 

Prezenčná listina nie je súčasťou verejne dostupnej zápisnice. 


