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ZÁPISNICA č. 10 
zo zasadnutia výkonného výboru zo dňa 08.12.2022 

o 13:00 h. v priestoroch sídla občianskeho združenia  
 

 
Prítomní: prof. Ing. Milan Kubina, PhD. 

 Ing. Marta Rešetková, PhD.  

    
Program rokovania: 

 
1. Správa o činnosti združenia ALUMNI FRI za kalendárny rok 2021 

2. Účtovná závierka ALUMNI FRI za rok 2021 

3. Rôzne 
 

 
Ad. 1 Prítomných členov oboznámil so správou o činnosti združenia ALUMNI FRI za kalendárny 

rok 2021 tajomník výkonného výboru prof. Ing. Milan Kubina, PhD. V uplynulom období roku 2021 činnosť 
občianskeho združenia poznačila pandémia COVID-19. 

  

V roku 2021 fakulta úspešne zrealizovala 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. 

 
Na fakulte sa uskutočnil siedmy a ôsmy ročník podujatia IT trhovisko (máj 2021, december 2021), 

ktoré organizačne zabezpečovalo občianske združenie. 

 

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. 2 Účtovnú závierku pozostávajúcu zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok a návrh na 

zaúčtovanie kladného výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 predložila na prerokovanie 
hospodárka združenia Ing. Marta Rešetková, PhD. Výkonný výbor odporúča valnému zhromaždeniu 

schváliť účtovnú závierku ALUMNI FRI za účtovné obdobie 2020  a návrh na zaúčtovanie kladného 
výsledku hospodárenia (účtovný zisk) vo výške 20 452,42 eura v prospech účtu 428* - 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 
 



ALUMNI FRI, Univerzitná 8215/1, 010 26 ŽILINA   

V Žiline, dňa 08. decembra 2022. 

 
 

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

Zapisovateľ: Ing. Marta Rešetková, PhD.  ________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


