ALUMNI FRI, Univerzitná 8215/1, 010 26 ŽILINA

ZÁPISNICA č. 4
zo zasadnutia výkonného výboru zo dňa 19.09.2018
o 14:00 h. v priestoroch sídla občianskeho združenia
Prítomní:

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
doc. Ing. Milan Kubina, PhD.
Ing. Marta Rešetková, PhD.

Program rokovania:
1. Správa o činnosti združenia ALUMNI FRI za kalendárny rok 2017
2. Účtovná závierka ALUMNI FRI za rok 2017
3. Rôzne
Ad. 1

Prítomných členov oboznámil so správou o činnosti združenia ALUMNI FRI za kalendárny rok 2017
predseda výkonného výboru prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. V uplynulom období boli vykonané
zmluvne zabezpečené aktivity, ktoré zahŕňali nasledovné činnosti: organizácia IT trhoviska,
vzdelávací kurz ERP, vzdelávanie - CISCO inkubátor, prednášková činnosť pri akcii I kariéra,
reklamná činnosť pre obchodné spoločnosti, networking. Fakulta s partnermi zabezpečovala
spoluprácu súvisiacu s projektovou výučbou a spracovaním záverečných prác. Združenie
spolupracovalo pri organizácií kultúrno-spoločenských akcií fakulty.
Občianske združenie darovalo fakulte vybavenie do učební, a to 4 ks transportný vozík so skladacími
stoličkami, 2 ks webkamery, rečnícky pultík. Hodnota nepeňažného daru bola 3 835,28 eura.
V kalendárnom roku 2017 bolo občianske združenie ALUMNI FRI zaregistrované do zoznamu
prijímateľov 2% z asignačnej dane. K 31.08.2018 Finančné riaditeľstvo SR bezhotovostne uhradilo
na účet združenia asignačnú daň vo výške 4 647,16 eura za zdaňovacie obdobie 2017.

Ad. 2

Účtovnú závierku pozostávajúcu zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok a návrh na
zaúčtovanie kladného výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 predložila na prerokovanie
hospodárka združenia Ing. Marta Rešetková, PhD. Výkonný výbor odporúča valnému zhromaždeniu
schváliť účtovnú závierku ALUMNI FRI za účtovné obdobie 2017 a návrh na zaúčtovanie kladného
výsledku hospodárenia (zisk) vo výške 17 501,03 eura v prospech účtu 428* - nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.

Ad. 3

Výkonný výbor rozhodol o prijatí nových členov za riadnych členov združenia. Zoznam novoprijatých
členov:
1. Ing. Ján Šumský

V Žiline, dňa 19. septembra 2018.

Predsedajúci:

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

________________________

Zapisovateľ:

Ing. Marta Rešetková, PhD.

________________________

Overovateľ:

doc. Ing. Milan Kubina

________________________
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