V Žiline dňa 20.12.2019
Číslo: SpR-KOR/9848/2019

Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného
dňa 13. decembra 2019
Prítomní: pp. Antošík, Baranec, Hadbábny, Choma, Chúpek, Krúpa, Kyseľová, Majerský,
Slezák, Špánik
Ospravedlnený: p. Androvič
Neprítomní: pp. Ďurfina, Herda
Prizvaní: pp. Jandačka, Gjašiková, Adamko
Ďalší hostia: pp. Konečný a Rafajdus
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie rokovania
Voľba overovateľa záznamu a kontrola úloh
Oznámenie o menovaní nových členov Správnej rady UNIZA
Zriadenie vecného bremena – oprava uznesenia
Marketingová stratégia a propagácia UNIZA v roku 2019 a nové akreditačné
štandardy pri posudzovaní kvality VŠ
6. Projekty na podporu vedeckovýskumných aktivít
7. Rôzne – návrh odmeny pre rektora UNIZA za II. polrok 2019
Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA (SpR) otvoril a viedol predseda JUDr. Emil
Hadbábny. Konštatoval, že prítomných je 10 riadne menovaných členov správnej rady.
Správna rada je uznášaniaschopná.
Predseda správnej rady oboznámil prítomných s programom zasadnutia a navrhol
presunúť prezentácie pánov prorektorov na začiatok rokovania. Takto upravený program
rokovania bol jednomyseľne schválený.
Ad 5) Prorektor Konečný predstavil členom správnej rady jednotlivé aktivity UNIZA
na propagáciu UNIZA medzi uchádzačmi o štúdium na univerzite, PR aktivity UNIZA na
Slovensku aj v zahraničí. Súčasne uviedol nový systém hodnotenia kvality VŠ vzdelávania
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a oboznámil členov správnej rady s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú akreditačných
štandardov.
V následnej diskusii vystúpili pp. Krúpa, Jandačka, Chúpek
Ad 6) Prorektor Rafajdus oboznámil prítomných s rozdelením projektových grantov,
predstavil a bližšie špecifikoval jednotlivé grantové schémy a tiež uviedol prehľad
získaných finančných prostriedkov UNIZA v r. 2019. Podotkol, že v rámci Slovenska sme
jednou z najaktívnejších univerzít. Zamestnanci, ktorí sú aktívni v podávaní projektov sú aj
finančne motivovaní vedením UNIZA.
Ad 2) Za overovateľa záznamu podpredseda SpR navrhol prof. Špánika. Prítomní
členovia jednomyseľne s návrhom súhlasili.
Predseda skonštatoval, že z ostatného zasadnutia SpR nevyplynuli žiadne úlohy.
Ad 3) Predseda oznámil, že miesto p. Blanára bol za riadneho člena Správnej rady
UNIZA vymenovaný MŠVVaŠ SR p. Ing. Tibor Baranec. Oznámil tiež, že mandát člena
správnej rady skončil dňa 18.07.2019 aj p. Ing. Szabóovi. Ministerka ŠVVaŠ SR zatiaľ
nevymenovala štrnásteho člena Správnej rady UNIZA. Informoval členov o skutočnosti, že
Ing. Herda prerušil štúdium na UNIZA a že za študentskú časť AS UNIZA bude
pravdepodobne nominovaný nový člen správnej rady.
Ad 4) Predseda správnej rady informoval, ako došlo k chybe pri prijatí uznesenia č.
1/2019 na zriadenie vecného bremena spoločnosti G-FIN, s.r.o.
Pri spisovaní návrhu do AS UNIZA bola nesprávne uvedená CKN parc. č. 5099/6, namiesto
CKN parc. č. 5099/5. Chybou došlo k zámene citovaných parciel.
Predseda správnej rady navrhol, aby chybné uznesenie bolo v plnom rozsahu
zrušené a bolo prijaté nové uznesenie.
V následnej diskusii vystúpili: pp. Krúpa, Jandačka
Návrh na zrušenie uznesenia č. 1/2019 – zriadenie vecného bremena spoločnosti
G-FIN, s.r.o.:
Podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov Správna rada UNIZA RUŠÍ prijaté uznesenie č. 1/2019 na zriadenie vecného
bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku CKN parc. č. 5099/6
trpieť uloženie kanalizačnej a tepelnej prípojky slúžiacej vlastníkovi pozemku CKN parc. č.
5038/1, všetko nachádzajúce sa v katastrálnom území Žilina, v rozsahu ako budú určené
v geometrickom pláne vypracovanom spoločnosťou G-FIN, s.r.o. a v práve vlastníka CKN
parc. č. 5038/1 vstúpiť na pozemok CKN parc. č. 5099/6 za účelom prevádzky, kontroly,
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údržby a odstránenia
v geometrickom pláne.

havarijného

stavu

týchto

prípojok

v rozsahu

určenom

Uznesenie bolo jednomyseľné zrušené.
Návrh nového uznesenia 11/2019:
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 CKN parc. č. 5099/5 trpieť
uloženie kanalizačnej prípojky slúžiacej vlastníkovi pozemku CKN parc. č. 5038/1, všetko
nachádzajúce sa v katastrálnom území Žilina, v rozsahu ako bude určená v geometrickom
pláne vypracovanom spoločnosťou G-FIN, s.r.o. a v práve vlastníka CKN parc. č. 5038/1
vstúpiť na pozemok CKN parc. č. 5099/5 za účelom prevádzky, kontroly, údržby
a odstránenia havarijného stavu tejto prípojky v rozsahu určenom v geometrickom pláne.
Nové uznesenie bolo jednomyseľné schválené.
Ad 7) Predseda správnej rady predložil prítomným členom správnej rady návrh na
odmenu pre rektora prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. za II. polrok 2019. Po zdôvodnení
návrhu požiadal prítomných o odsúhlasenie navrhnutej odmeny pre rektora.
V následnej diskusii vystúpili: pp. Gjašiková, Špánik
Uznesenie č. 12/2019:
Správna rada UNIZA určuje odmenu rektorovi UNIZA prof. Ing. Jozefovi
Jandačkovi, PhD. za II. polrok 2019 vo výške 11 000 € (slovom: Jedenásťtisíc eur) s tým, že
odmena bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne za mesiac január 2020.
Uznesenie bolo jednomyseľné schválené.

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
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