
 

Správa o činnosti Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline  

za rok 2020 

Správna rada Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Správna rada UNIZA) sa v roku 2020 vzhľadom na 

pandemickú situáciu prvý krát zišla na riadnom  zasadnutí  02.07.2020. Následne v súlade so Štatútom 

Správnej rady UNIZA (čl. 7, odst. 11), rozhodol predseda správnej rady  o hlasovaní per rollam vo veci 

týkajúcej sa úpravy zdôvodnenia osobného platu rektora, ktoré sa uskutočnilo v čase od 15.07.2020 

do 20.07.2020. 

Druhé zasadnutie Správnej rady UNIZA sa uskutočnilo on-line dňa 16.12.2020.  

Na rokovania Správnej rady UNIZA predseda pravidelne prizýval p. rektora UNIZA, p. kvestorku UNIZA 

a p. predsedu Akademického senátu UNIZA. Podklady na rokovanie spolu s pozvánkou boli  členom 

Správnej rady UNIZA a vedeniu UNIZA zaslané e-mailom v dostatočnom časovom predstihu. Pozvánky 

na riadne zasadnutie Správnej rady UNIZA spolu s programom rokovania sú verejne dostupné aj na 

webovej stránke Žilinskej univerzity. 

Záznamy z riadneho zasadnutia, z hlasovania per rollam a on-line zasadnutia sú  zverejnené na webovej 

stránke UNIZA v záložke „Správna rada“. Členom správnej rady  a  vedeniu univerzity boli záznamy 

zaslané mailom.  Originály záznamov spolu s prezenčnými listinami sú uložené u tajomníčky Správnej 

rady UNIZA.  

Riadneho rokovania Správnej rady UNIZA konaného 02.07.2020 sa nezúčastnili a svoju neprítomnosť 

na rokovaní riadne ospravedlnili pp.   Androvič, Majerský a Herda. 

Hlasovania per rollam v termíne  15.07.2020 až 20.07.2020 sa nezúčastnili pp. Herda a Majerský. 

Ďalšieho riadneho zasadnutia uskutočneného on-line 16.12.2020 sa nezúčastnili pp. Androvič, 

Baranec, Ďurfina, Kyseľová a Herda. 

V roku 2020  sa stal členom Správnej rady UNIZA  Ing. Milan Laurenčík, ktorý bol  ministrom školstva, 

vedy, výskumu a športu  SR vymenovaný za Ing. Róberta Szabóa, PhD., ktorému skončil mandát 

18.07.2019.  

Správna rada UNIZA prijala v roku 2020 nasledovné uznesenia: 

Uznesenie 1/2020: 

Správna rada UNIZA berie na vedomie výročnú správu o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 

2019 bez pripomienok. 

Uznesenie 2/2020: 

Správna rada UNIZA berie na vedomie výročnú správu o činnosti UNIZA za rok 2019 bez pripomienok. 

Uznesenie 3/2020: 

Správna rada UNIZA schvaľuje výročnú správu o hospodárení  UNIZA za rok 2019 bez pripomienok. 



Uznesenie 4/2020: 

Správna rada UNIZA schvaľuje návrh rozpočtu výnosov a nákladov UNIZA na rok 2020 bez pripomienok. 

Uznesenie 5/2020: 

Správna rada UNIZA schvaľuje predložený návrh a určuje osobný plat rektorovi prof. Ing. Jozefovi 

Jandačkovi, PhD. vo výške   1,9 – násobku  funkčného platu za činnosti, ktoré rektor univerzity 

osobne iniciuje a manažérsky riadi. 

Funkčný plat rektora UNIZA pozostáva z: 
  

 tarifného platu, ktorý zodpovedá 11. platovej triede a 12. platovému stupňu osobitnej stupnice 
platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov, 

 osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 11. platovej triedy a 12. platového stupňa,  

 príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 11. platovej triedy a 12. platového stupňa,  
 

Takto stanovený osobný plat sa zaokrúhli na celé desiatky eur nahor. 
Osobný plat sa určuje na obdobie dvoch rokov od 2.7.2020 do konca funkčného obdobia. 
Uznesenie 5/2020: 

Správna rada UNIZA určuje odmenu  rektorovi prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD. vo  výške 8 000 € 

(slovom:  Osemtisíc eur) s tým, že odmena bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne za mesiac 

júl 2020. 

Uznesenie 6/2020: 

Podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov   

Správna  rada  UNIZA   schvaľuje návrh rektora  na   odpredaj nasledovného majetku vo vlastníctve 

Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť Žilinskej univerzite v Žiline na 

plnenie jej základných úloh a ani iných úloh vedeného Okresným úradom Liptovský Mikuláš, 

katastrálnym odborom, na LV č. 6779,  v k.ú. Liptovský Mikuláš ako 

Stavby: 

- Ubytovací objekt, prístavba, vrátnica súp. č. 1388 na parc. č. 1726/30 v podiele 13/14 
- Administratívna budova s.č. 1390 na parc. č. 1726/33 
- Vrátnica s.č. 3981 na parc. č. 1726/34 
- Administratívna budova s.č. 3982 na parc. č. 1726/35  

Pozemky (parcely registra „C“): 

- Pozemok parc. č. 1726/30 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1364 m2 
- Pozemok parc. č. 1726/33 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1485 m2 
- Pozemok parc. č. 1726/34 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 
- Pozemok parc. č. 1726/35 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 256 m2 

Mestu Liptovský Mikuláš na základe predkupného práva za cenu 0,33 € a ďalšie zhodnotenie 

nehnuteľností preukázané relevantnými účtovnými dokladmi vzájomne odsúhlasenými obidvoma 

stranami a zároveň vypracovaným znaleckým posudkom. 

 



Uznesenie 7/2020: 

Správna rada UNIZA schvaľuje návrh rektora na odpredaj nasledovného majetku vo vlastníctve 

Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť Žilinskej univerzite v Žiline na 

plnenie jej základných úloh a ani iných úloh vedeného Okresným úradom Liptovský Mikuláš, 

katastrálnym odborom, na LV č. 6779  v k.ú. Liptovský Mikuláš ako 

Stavby: 

- Ubytovací objekt, prístavba, vrátnica súp. č. 1388 na parc. č. 1726/30 v podiele 1/14 

Pozemky (parcely registra „C“): 

- Pozemok parc. č. 1726/41 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 175m2 
- Pozemok parc. č. 1726/63 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 860 m2 
- Pozemok parc. č. 1726/64 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1744m2 
- Pozemok parc. č. 1726/65 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4022 m2 
- Pozemok parc. č. 1726/67 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 224m2 
- Pozemok parc. č. 1726/68 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 256 m2 

     vo verejnej obchodnej súťaži najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom, v prípade ak 

mesto Liptovský Mikuláš nevyužije predkupné právo (viď uznesenie 6/2020 Správnej rady UNIZA). 

Uznesenie 8/2020: 

Správna rada UNIZA ruší uznesenie 5/2020 Správnej rady rady UNIZA z 02.07.2020 a schvaľuje 

predložený návrh a určuje osobný plat rektorovi prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD. vo výške   1,9 – 

násobku  funkčného platu za činnosti, ktoré rektor univerzity osobne iniciuje a manažérsky riadi. 

Funkčný plat rektora UNIZA pozostáva z: 
  

 tarifného platu, ktorý zodpovedá 11. platovej triede a 13. platovému stupňu osobitnej stupnice 
platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov, 

 osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 11. platovej triedy a 13. platového stupňa,  

 príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 11. platovej triedy a 13. platového stupňa,  
 

Takto stanovený osobný plat sa zaokrúhli na celé desiatky eur nahor. 
Osobný plat sa určuje na obdobie dvoch rokov od 2.7.2020 do konca funkčného obdobia.  
 
Týmto uznesením Správna rada UNIZA napravila svoje rozhodnutie vo vyššie uvedenom uznesení 
5/2020 v určení správneho platového stupňa osobného príplatku a príplatku za riadenie pri 
schvaľovaní funkčného platu rektora UNIZA. 
 
Uznesenie 9/2020: 

Podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov   
Správna  rada  UNIZA   schvaľuje návrh  na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti 
vlastníka zaťaženého pozemku parc. č. 5099/5 vedenom na LV č.111 pre k.ú. Žilina strpieť uloženie 
kanalizačnej prípojky slúžiacej vlastníkovi pozemku parc. č. 5038/2 vedenom na LV č. 7893 pre k.ú. 
Žilina v rozsahu určenom v geometrickom pláne doloženom budúcim oprávneným z vecného bremena 
a v práve vlastníka pozemku parc. č. 5038/2 vstúpiť na zaťažený pozemok parc. č. 5099/5 za účelom 
prevádzky, kontroly, údržby a odstránenia havarijného stavu tejto prípojky.  



 
Správna rada UNIZA zároveň schvaľuje podmienky zriadenia vecného bremena, ktorými sú povinnosť 
oprávneného z vecného bremena uhradiť povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu za 
zriadenie vecného bremena vo výške stanovenej na základe znaleckého posudku a povinnosť 
oprávneného z vecného bremena uhrádzať povinnému z vecného bremena sumu za možnosť 
pripojenia ku kanalizačnej prípojke vo výške 500,- EUR ročne, pričom povinný z vecného bremena  bude 
mať právo úpravy ceny za možnosť pripojenia ku kanalizačnej prípojke podľa miery inflácie SR 
vykazovanej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.  
 
Vedeniu UNIZA boli prednesené aj požiadavky jednotlivých členov správnej rady na : 

- vyčíslenie trendu nákladov na 1 absolventa UNIZA za obdobie 5 rokov a tento porovnať 

s trhovou hodnotou majetku UNIZA, 

- vyhotovenie  a oboznámenie sumáru aktuálneho majetku UNIZA Žilina. 

Týmto požiadavkám vedenie UNIZA vyhovelo a oboznámilo s danou problematikou členov Správnej 

rady UNIZA. 

Správna rada UNIZA napriek aktuálnej pandemickej situácii si svoje zákonné povinnosti v r. 2020 bezo 

zvyšku splnila. 

 

 
Žilina, marec 2021 

 
   JUDr. Emil Hadbábny, v.r. 
                                                                                   predseda Správnej rady UNIZA 

 


