
 
 
 

V Žiline dňa 18.1.2021 
Číslo: SpR-KOR/133/2021 

 

 

Záznam z on-line zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného  

dňa 16. decembra 2020  

 

Prítomní: pp. Antošík,  Hadbábny,  Choma, Chúpek, Krúpa, Laurenčík, Majerský, 

Slezák, Špánik 

Ospravedlnení: pp. Androvič, Baranec, Ďurfina, Kyseľová 

Neprítomný: p. Herda 

Prizvaní: pp. Jandačka,  Gjašiková, Adamko 

Program: 

1. Otvorenie rokovania  

2. Voľba overovateľa záznamu a kontrola úloh  

3. Zriadenie vecného bremena 

4. Rôzne 

   
Ad 1) On-line zasadnutie  Správnej rady UNIZA (SpR) otvoril a viedol predseda 

JUDr. Emil Hadbábny. Privítal hostí a konštatoval, že prítomných je 9 riadne 

menovaných  členov správnej rady. Správna rada  je  uznášaniaschopná.  

Na úvod p. Slezák otvoril otázku legálnosti zasadania  správnej rady on-line. 

Rektor UNIZA uviedol, že takúto formu rokovania umožňuje  novelizovaný § 108 

(ods. 10) zákona o VŠ. S týmto stanoviskom sa stotožnil aj predseda Správnej rady 

UNIZA a následne nechal odsúhlasiť program zasadnutia Správnej rady UNIZA. 

Program bol schválený jednomyseľne. 

Zasadnutie bolo nahrávané pre účely archivácie, o čom boli členovia správnej 

rady upovedomení. 

Predseda správnej rady  privítal nového člena správnej rady p. Laurenčíka. 

Oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý prítomní členovia 

jednomyseľne odsúhlasili.  



 
Ad 2)  Za overovateľa záznamu navrhol predseda správnej rady prof. Ing. Pavla 

Špánika, PhD. Prítomní členovia správnej rady predložený návrh jednomyseľne 

schválili. 

Predseda vykonal kontrolu úloh a konštatoval, že na ostatnom zasadnutí boli 

vznesené na vedenie UNIZA nasledovné požiadavky: 

- vyčísliť, aký je trend nákladov na 1 absolventa UNIZA napr. za obdobie 5 rokov 

a skúsiť porovnať s trhovou hodnotou majetku UNIZA, 

- pripraviť sumár majetku a oboznámiť členov správnej rady s prehľadom 

majetku, ktorý má UNIZA vo vlastníctve. 

Kvestorka Ing. Jana Gjašiková odprezentovala prítomným členom požadované 

údaje.  Prítomní členovia Správnej rady UNIZA vzali poskytnuté  informácie na 

vedomie bez pripomienok. 

Ad 3) Rektor  UNIZA prof. Jozef Jandačka predložil a odôvodnil návrh na 

zriadenie vecného bremena (viď nižšie). Prítomní členovia správnej rady nemali 

k návrhu pripomienky a tento schválili jednomyseľne. 

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.  
 

 



 
 Ad 4) Rôzne: 

4.1. Rektor UNIZA prof. Jozef Jandačka informoval členov správnej rady o aktuálnej 

situácii na UNIZA : 

- o pozitívnom trende zvyšovania počtu  študentov študujúcich na UNIZA, 

- o uskutočnenej UNIVERZIÁDE SR na UNIZA, 

- o prebiehajúcej akreditácii, 

- o aktuálnych opatreniach na UNIZA, súvisiacich s epidemiologickou situáciou, 

- o pripravovanom rozpočte na budúci kalendárny rok, 

- o prebiehajúcich rekonštrukciách budov UNIZA. 

V následnej diskusii vystúpili: pp. Laurenčík, rektor UNIZA. 

4.2. Predseda správnej rady informoval prítomných, že v budúcom roku končí trom 

členom správnej rady mandát uplynutím funkčného obdobia. Oznámil, že predložil 

rektorovi UNIZA list s požiadavkou na menovanie nových členov správnej rady, 

ktorý začal v tejto veci  konať. 

4.3. Na záver zasadnutia predseda Správnej rady UNIZA poďakoval všetkým členom 

správnej rady za ich konštruktívny prístup počas rokovaní v tomto roku a poprial im 

pokojné vianočné sviatky, lepší a úspešnejší nový rok 2021. K tomuto prianiu sa 

pripojil aj rektor UNIZA prof. Jozef Jandačka. 

 

 

Záznam verifikoval: prof. Ing.  Pavol Špánik, PhD.,v.r. 

 

Zapísala: Janka Andrlová 
tajomníčka Správnej rady UNIZA  

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

 


