
ALUMNI FRI, Univerzitná 8215/1, 010 26 ŽILINA   

 

 

 

ZÁPISNICA č. 7 
z online zasadnutia valného zhromaždenia  

zo dňa 24.11.2021 o 13:00 h. 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 15 členov z 37 členov združenia) 

  

    
Program rokovania: 

 
1. Otvorenie 

2. Voľba predsedajúceho, mandátovej, volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Voľba orgánov (výkonný výbor, dozorná rada) združenia 
4. Správa o činnosti ALUMNI FRI za rok 2020 

5. Hodnotiaca správa dozornej rady za rok 2020 
6. Schválenie účtovnej závierky za účtovné obdobie 2020 

7. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 
8. Rôzne 

 

 
Ad. 1 Valné zhromaždenie otvoril a  členov združenia privítal tajomník výkonného výboru prof. Ing. 

Milan Kubina, PhD. Prítomných členov oboznámil s programom valného zhromaždenia.  
 

V zmysle článku V. ods. 3 Stanov občianskeho združenia valné zhromaždenie je uznášania 

schopné, ak je prítomných najmenej 10 percent členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Vychádzajúc z uvedeného inštitútu na valnom 

zhromaždení bolo prítomných 15 členov z 37 členov združenia, takže valné zhromaždenie bolo 
uznášania schopné. 

 

Ad. 2 Podľa 2. bodu programu valné zhromaždenie pristúpilo k voľbe predsedajúceho valnému 
zhromaždeniu, zapisovateľa a overovateľa zápisnice valného zhromaždenia.  Hlasovalo sa 

aklamačne. Výsledky hlasovania:  za: 13; proti: 0; zdržal sa: 0 
Za predsedajúceho valnému zhromaždeniu bol zvolený prof. Ing. Milan Kubina, PhD., za 

zapisovateľa Ing. Marta Rešetková, PhD., za overovateľa zápisnice doc. Ing. Mária Ďurišová, 
PhD.  

 

Valné zhromaždenie zvolilo jednohlasne členov komisií takto: 
 mandátová komisia: doc. Ing. Viliam Lendel, PhD., doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. 

 volebná komisia: doc. Ing. Gabriel Koman, PhD., doc. Ing. Michal Varmus, PhD., 

 

Mandátová komisia konštatovala, že valné zhromaždenie je uznášania schopné a predložila 
program rokovania na schválenie. Prítomní členovia hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania:    za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0 

 
Volebná komisia počas celého priebehu valného zhromaždenia overovala správnosť hlasovania. 

 
Ad. 3 Podľa článku IV. Stanov občianskeho združenia orgánmi združenia sú výkonný výbor a dozorná 

rada. Volebné obdobie orgánov združenia je trojročné. Hlasovalo sa aklamačne. Výsledky 
hlasovania:  

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.  za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0 

Ing. Ján Krupa    za: 13; proti: 0; zdržal sa: 1 
prof. Ing. Milan Kubina, PhD.  za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0 

Ing. Marta Rešetková, PhD.  za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0 
 

 

 Valné zhromaždenie zvolilo výkonný výbor v tomto zložení: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., 

Ing. Ján Krúpa, prof. Ing. Milan Kubina, PhD., Ing. Marta Rešetková, PhD. 
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 Valné zhromaždenie jednohlasne zvolilo dozornú v tomto zložení: doc. Ing. Emil Kršák, 

PhD., Ing. Milan Remiš, doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 

Výsledky hlasovania:   za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0 

  
Členovia výkonného výboru a dozornej rady boli zvolení na obdobie 24. november 2021 – 23. 

november 2024. 
 

Uznesenie č. 1: Valné zhromaždenie zvolilo členov výkonného výboru a dozornej 

rady občianskeho združenia ALUMNI FRI na obdobie 24. november 2021 – 23. 
november 2024. 

 
Ad. 4 Prítomných členov valného zhromaždenia oboznámil so správou o činnosti združenia ALUMNI 

FRI za kalendárny rok 2020 predseda výkonného výboru prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 
V uplynulom období roku 2020 činnost občianskeho združenia poznačila pandemie COVID-19.  

Občianske združenie v spolupráci  s Fakultou riadenia a informatiky UNIZA z dôvodu nedostatku 

ochranných pomôcok v čase pandémie rozbehlo výrobu ochranných štítov. Združenie 
obstarávalo materiál na výrobu ochranných štítov prostredníctvom 3D tlače. Finančné 

prostriedky na krytie materiálových nákladov boli získané z verejných zbierok Ľudia ľuďom,  
Avšak Globál Employees Matkin Collection  od Nadácie Via, Férový nadácie O2 a z prijatých 

darov.  

V priebehu roku 2020 sa podarilo vyrobiť a bezplatne odovzdať zdravotníkom, lekárom, 
stomatológom, pracovníkom domovov sociálnych služieb, ozbrojeným zložkám, či jednotlivcom, 

celkovo 3 500 ochranných štítov.  
 

S obchodnými spoločnosťami boli uzatvorené kontrakty na obdobie 2020 vo výške 44 610 eur. 
 

Občianske združenie darovalo fakulte hmotný majetok. Hodnota nepeňažného daru bola 

9 353,63 eura. 
 

V kalendárnom roku 2020 bolo občianske združenie ALUMNI FRI zaregistrované do zoznamu 
prijímateľov 2% z asignačnej dane.  K 30.09.2021 Finančné riaditeľstvo SR bezhotovostne 

uhradilo na účet združenia asignačnú daň vo výške 4 220,81 eura za zdaňovacie obdobie 2020. 

V nasledujúcom období chceme pokračovať v týchto aktivitách s dôrazom na napĺňanie cieľov 
združenia. 

 
Ad. 5 V hodnotiacej správe predseda dozornej rady doc. Ing. Emil Kršák, PhD. prezentoval kontrolu 

činnosti a hospodárenia združenia za kalendárny rok 2020, ktoré boli v súlade so Stanovami. 

Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku ALUMNI za účtovné 
obdobie 2020 a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020. 

 
Ad. 6 Účtovnú závierku pozostávajúcu zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok predložila 

valnému zhromaždeniu na schválenie hospodárka združenia Ing. Marta Rešetková, PhD. 
Účtovná jednotka ALUMNI FRI v účtovnom období 2020 účtovala v sústave podvojného 

účtovníctva v súlade s postupmi účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo 

zriadené na účely podnikania. Účtovná jednotka za účtovné obdobie 2020 vykázala za obdobie 
01.01.2020 – 31.12.2020 kladný výsledok hospodárenia, t.j.  účtovný zisk vo výške 21 038,90 

eura. 
 

Po ukončení diskusie k účtovnej závierke za účtovné obdobie 2020 dal predseda valného 

zhromaždenia na základe odporúčania dozornej rady hlasovať o predloženej účtovnej závierke 
zostavenej k 31.12.2020. Prítomní členovia hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 1: Valné zhromaždenie prijalo dokument: Účtovná závierka ALUMNI 
FRI zostavená k 31.12.2020. 

 

Ad. 7 Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu návrh na zaúčtovanie kladného výsledku 
hospodárenia (účtovný zisk) vo výške 21 038,90 eura v prospech účtu 428* - nevysporiadaný 
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výsledok hospodárenia minulých rokov. Predseda valného zhromaždenia predniesol valnému 

zhromaždeniu návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 na jeho 

schválenie. 
 

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za 
účtovné obdobie 2020. Prítomní členovia hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 2: Valné zhromaždenie prijalo dokument: Návrh na rozdelenie výsledku 

hospodárenia za účtovné obdobie 2020. 
 

Ad. 8 V diskusii prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. navrhol osloviť e–mailom všetkých zamestnancov 
fakulty a ponúknuť im členstvo v občianskom združení, absolventom umožniť bezplatné 

členstvo v združení na obdobie jedného roka. 

 
 Podľa Ing. Kociána poslaním združenia  je združovanie absolventov fakulty. Momentálne nemá 

aktuálne informácie o aktivitách tejto organizácie. Uvítal by zviditeľnenie členstva v ALUMNI FRI 
a prínos pre členov. Podporí oslovenie nových členov združenia prostredníctvom IT klastra, ktorý 

zamestnáva v IT spoločnostiach cca 3 000 zamestnancov. 

 
 Doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. súhlasil s vyššie uvedeným návrhom, je nevyhnutné združenie 

zviditeľniť prostredníctvom marketingových aktivít, reklamy v budove RB, zorganizovať 
diskusné fórum so študentmi, odprezentovať finančné toky a aktivity ALUMNI FRI, ponúknuť im 

členstvo v občianskom združení. 
 

 Prof. Ing. Martin Klimo, PhD. navrhol osloviť absolventov starších ročníkov, ponúknuť im 

možnosť pasívneho (zdarma) členstva a aktívneho členstva (rozhodovacie právomoci). 
 

 Na súčasnú mimoriadnu vyťaženosť pedagogických zamestnancov v pandemickej dobe 
hybridnej výučby poukázal doc. Ing. Emil Kršák, PhD. Výpočtovú techniku na túto formu výučby 

poskytlo formou darovacej zmluvy občianske združenie fakulte. Práve v tejto dobe rastie záujem 

o prezenčnú formu výučby, avšak problémom sú ľudské zdroje. Uvítal by, keby ALUMNI FRI 
finančné podporilo zamestnanie aspoň dvoch odborných asistentov. 

 
 

Na záver predsedajúci valnému zhromaždeniu poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 

valného zhromaždenia. 
 

 
V Žiline, dňa 24. novembra 2021. 

 
 

Predsedajúci: doc. Ing. Milan Kubina, PhD.  ________________________ 

 
Zapisovateľ: Ing. Marta Rešetková, PhD.  ________________________ 

 
Overovateľ: doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.  ________________________ 


