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V Žiline dňa 02.07.2021 
Číslo: SpR-KOR/5029/2021 

 

 

Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného  

dňa 02. júla 2021  

 

Prítomní: pp.  Juraj Androvič, Tibor Baranec, Rudolf Drexler, Emil Hadbábny, Milan 

Chúpek, Ján Krúpa,  Ľudovít Paulis, Vladimír Slezák, Marián Stárek,  Pavol Špánik 

Ospravedlnení: pp. Miroslav Dráb, Milan Laurenčík, Radovan Majerský, Marián Šotek 

Prizvaní: pp. Jozef Jandačka,  Jana Gjašiková,  Norbert Adamko 

Program: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Voľba overovateľa záznamu a kontrola úloh  

3. Predstavenie nových členov správnej rady  

4. Výročná správa o hospodárení UNIZA za r. 2020  

5. Prerokovanie podmienok zmluvy medzi mestom Žilina a UNIZA o úprave 

spoločného postupu pri realizácii a financovaní výstavby športového areálu  

a schválenie zriadenia predkupného práva v prospech mesta Žilina  

6. Rôzne  

 

   
Ad 1) Zasadnutie  Správnej rady UNIZA (SpR) otvoril a viedol predseda JUDr. Emil 

Hadbábny. Konštatoval, že prítomných je 10 riadne menovaných  členov správnej rady a 4 

členovia sa zo zasadnutia ospravedlnili. Správna rada  je  uznášaniaschopná.   

Predseda správnej rady  oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý 

prítomní členovia jednomyseľne schválili. 

Ad 2)  Predseda skonštatoval, že z ostatného zasadnutia nevyplynuli žiadne úlohy 

a navrhol za overovateľa záznamu prof. Ing. Pavla Špánika, PhD. Prítomní členovia 

správnej rady predložený návrh jednomyseľne schválili. 
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Ad 3) Predseda  privítal a predstavil nových členov rady Mgr. Miroslava Drába,      

Ing. Rudolfa Drexlera,  MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD., Ing. Mariána Stáreka a vyzval 

ich, aby sa krátko predstavili ostatným členom správnej rady.   

Ad 4)  Výročnú správu o hospodárení UNIZA za r. 2020  predniesol prítomným 

členom správnej rady rektor UNIZA a následne ju bližšie okomentovala kvestorka UNIZA. 

Skonštatovali, že UNIZA mala pozitívny hospodársky výsledok a že správa o hospodárení 

prešla rokovaním Akademického senátu UNIZA, kde bola schválená. 

V prezentácii bolo prednesené: 

- návrh na rozdelenie zisku, 

- čerpanie dotácie bežných výdavkov a dotácie kapitálových výdavkov, 

- čerpanie štrukturálnych fondov a cezhraničná spolupráca, 

- mzdová politika UNIZA v roku 2020, 

- ciele v oblasti hospodárenia v r. 2021. 

V následnej diskusii vystúpil p. Paulis, ktorý skonštatoval, že UNIZA stabilizovala 

počet študentov. 

Výročná správa o hospodárení UNIZA za rok 2020 bola schválená jednomyseľne. 

Uznesenie 7/2021: 

Správna rada UNIZA schvaľuje výročnú správu o hospodárení UNIZA za rok 2020 bez 

pripomienok. 

 Ad 5) Rektor UNIZA predložil správnej rade návrh na udelenie súhlasu s návrhom 

rektora na uzavretie zmluvy o úprave spoločného postupu pri realizácii a financovaní 

výstavby športoviska medzi  UNIZA a mestom Žilina a udelenie súhlasu so zriadením 

predkupného práva v prospech mesta Žilina. 

Rektor prítomných členov správnej rady podrobne oboznámil so situáciou ohľadne 

uzavretia zmluvy a predstavil projekt športoviska ľahkoatletického štadiónu.  Predložil 

rozpočet na vybudovanie tohto športoviska a vyjadril záujem UNIZA vytvárať športovo – 

kultúrne zázemie pre študentov UNIZA. 

V následnej diskusii vystúpili: pp. Paulis, rektor, Androvič, Krúpa, Chúpek, Baranec, 

Drexler, kvestorka, Hadbábny 

Z diskusie vyplynulo: 

- navrhovaná zmluva je viazaná na 20 rokov, toľko je odhad životnosti bežeckej 

dráhy, 
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- výstavba je zahrnutá v územnom pláne mesta Žilina, 

- vybudovanie športoviska pozdvihne úroveň UNIZA, 

- do zmluvy nie je zahrnutý pozemok pod športoviskom, nakoľko UNIZA nemala 

záujem vkladať aj pozemok, 

- prevádzkové náklady budú delené 50:50 % 

- športoviská budú súčasťou UNIZA ako samostatná účtovná jednotka. 

Pred samotným hlasovaním predseda správnej rady upozornil, že v zmysle Štatútu  

Správnej rady UNIZA čl. 5, ods.1 a 2 je potrebný súhlas najmenej dvoch tretín členov 

správnej rady. 

Správna rada predložený návrh jednomyseľne schválila bez pripomienok. 

Uznesenie 8/2021: 

Správna rada UNIZA súhlasí s návrhom rektora, v zmysle § 41 ods. 1 písm. a) a c) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, na uzavretie Zmluvy 

o úprave spoločného postupu pri realizácii a  financovaní výstavby športoviska medzi 

UNIZA a mestom Žilina na pozemku parc. č. 5118/9 – ostatná plocha o výmere 17 785 m2 

zapísanom na LV č. 111, vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor pre k.ú. 

Žilina ako aj so zriadením predkupného práva k tomuto pozemku v prospech mesta 

Žilina za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

 

 Ad 6) Na záver rektor poďakoval všetkým členom Správnej rady UNIZA za 

podporu. Informoval tiež, že UNIZA zavádza od septembra 2021 nové logo. 

Predseda správnej rady poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie 

a poprial všetkým pekné leto. 

  

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 


