
Oznámenie 

funkcií, zamestnaní prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD., rektora Žilinskej univerzity v Žiline, 

vyplývajúce zo zákona č. 357/2004 Z. z.  Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z., Ústavný zákon, 

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z .z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov 

 
a) Ako verejný funkcionár nevykonávam funkcie, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou 

verejného funkcionára podľa Ústavy SR a zákonov. Ako verejný funkcionár nemám 
podnikateľskú činnosť žiadneho druhu. 

b) Vykonávam vedecko-pedagogickú a súvisiacu vedľajšiu hospodársku činnosť na 
Žilinskej univerzite v Žiline, ako aj posudky kvalifikačných prác a projektov pre iné 
inštitúcie doma i v zahraničí. 

c) Nemám iné funkcie v štátnych orgánoch, ani v orgánoch právnických osôb, preto z nich 
nemám príjem, funkčné a iné pôžitky. Som poslancom Obecného zastupiteľstva v obci 
Kotešová. Odmenu za výkon funkcie upravuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 
10/2012 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kotešová.   

d) Moje príjmy zo závislej činnosti v peňažnej i nepeňažnej forme, vrátane príjmov zo 
sociálneho fondu a doplatkov za minulé roky po uhradení povinného poistného a pred 
zdanením v uplynulom kalendárnom roku 2019 boli z pedagogickej, výskumnej 
činnosti, za vedľajšiu hospodársku činnosť, vrátane odmien vo výške 119 700 €.  

e) Vlastním nehnuteľnosť, ornú pôdu a združené pozemky: 

 rodinný dom  s prísl. parcelami v obci Kotešová (list vlastníctva č. 702) –      
        podiel- 1/1 

 orná pôda  (list vlastníctva č. 1922) –           podiel -  4/6 

 trvalé trávne porasty (list vlastníctva č. 1541) –              podiel – 1/273 

 trvalé trávne porasty (list vlastníctva č. 1286) –              podiel -  3/144 

 trvalé trávne porasty (list vlastníctva č. 3146) -               podiel -  1/273 

 trvalé trávne porasty (list vlastníctva č. 1923) -          podiel – 4/36 

 účelová komunikácia – lesná cesta (zastavané 
plochy a nádvoria (list vlastníctva č. 3099) -          podiel -  1/273 

 trvalé trávne porasty (list vlastníctva č. 1466 -                 podiel -  15/720 
 
 
Žilina 23. marca 2020  


