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ZÁPISNICA č. 8 
z online zasadnutia valného zhromaždenia 

zo dňa 08.12.2022 o 14:00 h 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 9 členov zo 40 členov združenia) 

    
Program rokovania: 

 

1. Otvorenie 
2. Voľba predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, mandátovej komisie 

3. Správa o činnosti ALUMNI FRI za rok 2021 
4. Hodnotiaca správa dozornej rady za rok 2021 

5. Schválenie účtovnej závierky za účtovné obdobie 2021 

6. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 
7. 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 8 členov zo 40 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: 8; 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. Viliam Lendel, PhD.  
 

Valné zhromaždenie zvolilo jednohlasne členov mandátovej komisie takto: doc. Ing. Michal Varmus, 
PhD., doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. Mandátová komisia konštatovala, že valné zhromaždenie je 

uznášania schopné a predložila program rokovania na schválenie. Prítomní členovia hlasovali 
aklamačne. 

Výsledky hlasovania:    za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0 

 
Ad. 3 Prítomných členov valného zhromaždenia oboznámil so správou o činnosti združenia ALUMNI FRI 

za kalendárny rok 2021 tajomník výkonného výboru prof. Ing. Milan Kubina, PhD.  
V roku 2021 ALUMNI FRI v spolupráci s fakultou úspešne zrealizovali viaceré behy obľúbených 

online škôl – ONLINE škola manažérskych a IT zručností, ONLINE škola 3D tlače, ONLINE škola 

programovania, ktorých sa zúčastnilo viac ako 400 šikovných žiakov stredných škôl. 
 

Centrum 3D tlače pôsobiace na fakulte nadviazalo spoluprácu s Ministerstvom zdravotníctva SR vo 
veci spolupráce pri 3D tlači stojanov na vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Študenti vytvorili vlastný 

návrh stojana tak, aby ho bolo možné tlačiť čo najrýchlejšie a spoľahlivo. Následne občianske 
združenie ministerstvu dodalo 500 ks stojanov. 

 

V spolupráci s partnermi z podnikovej praxe občianske združenie významne investovalo do 
vybavenia učební pre hybridné vzdelávanie. Modernizácia zvýšila kvalitu dištančnej výučby počas 

pandémie. Na fakulte boli úspešne zrealizované online štátne skúšky. 
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Na fakulte sa uskutočnil siedmy a ôsmy ročník podujatia IT trhovisko (máj 2021, december 2021), 

ktoré organizačne zabezpečovalo občianske združenie. 

 
Podujatie vytvára výnimočný priestor na stretnutie kvalitných IT študentov s kvalitnými IT firmami 

nielen zo žilinského regiónu, ale aj celého Slovenska. Cieľom podujatia je umožniť perspektívnym 
mladým ľuďom, ktorí vidia svoju budúcnosť v IT, stretnúť spoločnosti, ktoré majú záujem rozšíriť 

svoje rady o zaujímavých a šikovných ľudí.  

 
Ďalšie činnosti:  

 Okrem toho združenie s partnermi zabezpečovali spoluprácu súvisiacu s projektovou 

výučbou a spracovaním záverečných prác. 

 Rovnako sme spolupracovali pri organizácií kultúrno spoločenských akcií fakulty. 

Občianske združenie darovalo fakulte hmotný majetok. Hodnota nepeňažného daru bola 7 108,03 
eura. 

 

V kalendárnom roku 2021 bolo občianske združenie ALUMNI FRI zaregistrované do zoznamu 
prijímateľov 2% z asignačnej dane.  K 30.11.2022 Finančné riaditeľstvo SR bezhotovostne uhradilo 

na účet združenia asignačnú daň vo výške 3 146,88 eura za zdaňovacie obdobie 2021. 
V nasledujúcom období chceme pokračovať v týchto aktivitách s dôrazom na napĺňanie cieľov 

združenia. 

 
Ad. 4 V hodnotiacej správe predseda dozornej rady prof. Ing. Emil Kršák, PhD. prezentoval kontrolu 

činnosti a hospodárenia združenia za kalendárny rok 2021, ktoré boli v súlade so Stanovami. 
Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku ALUMNI za účtovné 

obdobie 2021 a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021. 
 

Ad. 5 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 2021 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 01.01.2021 – 

31.12.2021 kladný výsledok hospodárenia, t.j.  účtovný zisk vo výške 20 452,42 eura. 

 
Po ukončení diskusie k účtovnej závierke za účtovné obdobie 2021 dal predseda valného 

zhromaždenia na základe odporúčania dozornej rady hlasovať o predloženej účtovnej závierke 
zostavenej k 31.12.2021. Prítomní členovia hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0 
 

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

zostavená k 31.12.2021. 
 

Ad. 6 Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu návrh na zaúčtovanie kladného výsledku 
hospodárenia (účtovný zisk) vo výške 20 452,42 eura v prospech účtu 428* - nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. Predseda valného zhromaždenia predniesol valnému 

zhromaždeniu návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 na jeho 
schválenie. 

 
Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za 

účtovné obdobie 2021. Prítomní členovia hlasovali aklamačne. 
Výsledky hlasovania: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2: Valné zhromaždenie prijalo dokument: Návrh na rozdelenie výsledku 
hospodárenia za účtovné obdobie 2021. 
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Ad. 7 V diskusii Ing. Michal Žarnay, PhD. sa dotazoval ako sa darí napĺňať poslanie združenia. Prof. Ing. 

Milan Kubina skonštatoval, že všetky aktivity združenia smerujú k študentom a to formou formou 

vzdelávania a marketingu. Do diskusie k tejto otázke sa zapojil aj prof. Ing. Emil Kršák, PhD. 
a uviedol, že pomoc fakulte formou partnerských zmlúv je systematickou podporou združenia. Táto 

aktivita smeruje k spolupráci s absolventmi na vyššej odbornej úrovni a v tomto smere sa treba 
zamerať na rozšírenie členskej základne združenia. 

 

 Podľa Ing. Jána Krupu chýba harmonogram činností na príslušný kalendárny rok  a následné 
vyhodnotenie týchto aktivít. Na webovej stránke združenia sú nedostatočné informácie o aktivitách 

organizovaných združením. 
 

 Ing. Michala Žarnaya, PhD. zaujímalo, aký benefit má z členstva v združení externista. Prof. Ing. 
Kubina, PhD. navrhol týmto členom ponúknuť bezplatné vstupenky na FRI ples, vybrané prednášky. 

Nemusí byť len hmotný benefit. Bolo by vhodné prostredníctvom dotazníka zistiť, o aké benefity by 

členovia združenia prejavili záujem. 
 

 
Na záver predsedajúci valnému zhromaždeniu poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí valného 

zhromaždenia. 

 
 

V Žiline, dňa 08. decembra 2022. 
 

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

 

Zapisovateľ: Ing. Marta Rešetková, PhD.  ________________________ 
 

Overovateľ: doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.  ________________________ 


