V Žiline dňa 21. mája 2018
Číslo: SpR-KOR/3283/2018

Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 21. mája 2018

Prítomní: pp. Androvič, Antošík, Blanár, Hadbábny, Choma, Chúpek, Krúpa, Slezák,
Szabó, Šoltés
Ospravedlnení: pp. Ďurfina, Kyselová, Majerský, Špánik
Prizvaní: pp.Čorejová, Gerlici, Gjašiková
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Otvorenie a voľba overovateľa záznamu
Výročná správa o činnosti Správnej rady UNIZA za r. 2017
Výročná správa o činnosti UNIZA za rok 2017
Rozpočet nákladov a výnosov na r. 2018
Rôzne:
- návrh funkčného platu novému rektorovi UNIZA od júla 2018
- odmena pre odchádzajúcu rektorku UNIZA
- informácia o ukončení mandátu členov správnej rady

Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA otvoril a viedol predseda správnej rady.
Privítal prítomných hostí. Konštatoval, že prítomných je 10 zo 14 riadnych členov správnej
rady. Správna rada je uznášaniaschopná. Informoval, že na ostatnom zasadnutí správnej
rady neboli prijaté žiadne uznesenia.
Predseda správnej rady vyzval prítomných na odsúhlasenie navrhnutého
programu rokovania. Prítomní členovia správnej rady predložený program jednomyseľne
schválili. Za overovateľa záznamu predseda navrhol pána Ing. Jána Krúpu. Prítomní
jednomyseľne schválili predložený návrh na overovateľa záznamu.
Ad 2) Predseda Správnej rady UNIZA predložil a v krátkosti
prítomných členov so správou o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 2017.
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oboznámil

Uznesenie 1 /2018
Správna rada UNIZA berie na vedomie správu o činnosti Správnej rady UNIZA za r. 2017
bez pripomienok.
Hlasovanie:
počet členov Správnej rady UNIZA:
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:
počet členov oprávnených hlasovať:
za:
proti:
zdržali sa hlasovania:

14
10
10
10
0
0

Ad 3) Výročnú správu o činnosti UNIZA za rok 2017 predložila a odprezentovala
rektorka UNIZA. Konštatovala, že správa je štruktúrovaná podľa pokynov MŠVVaŠ SR.
Informovala o poklese študentov na UNIZA a problémoch pri ich získavaní. Vyzdvihla
priority univerzity a predstavila oblasti, v ktorých je univerzita úspešná. Oboznámila
prítomných s odpredajom dubiózneho majetku. Na otázku, aký má univerzita plán
s budovou A v meste na Hurbanovej ulici odpovedala, že sú dve možnosti:
-

vytvoriť kreatívne centrum, alebo
centrum popularizácie vedy.

Obe možnosti sú v štádiu riešenia.
Uznesenie 2 /2018
Správna rada UNIZA
pripomienok.

berie na vedomie správu o činnosti

UNIZA za r. 2017 bez

Hlasovanie:
počet členov Správnej rady UNIZA:
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:
počet členov oprávnených hlasovať:
za:
proti:
zdržali sa hlasovania:

14
10
10
10
0
0

Ad 4) Návrh rozpočtu nákladov a výnosov UNIZA na rok 2018 predložila a
okomentovala rektorka UNIZA. Doplnila ju kvestorka UNIZA. Konštatovala, že návrh
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rozpočtu prechádzal viacerými fázami rokovaní na rôznych stupňoch riadenia. Uviedla, že
oproti minulému roku sú finančné prostriedky UNIZA mierne navýšené.
Členov správnej rady zaujímalo, či je nový rektor stotožnený s návrhom rozpočtu.
Pani rektorka informovala prítomných, že nový rektor je v súčasnosti členom vedenia
UNIZA a bol pri všetkých rokovaniach, týkajúcich sa rozpočtu na r. 2018.
Uznesenie 3 /2018
Správna rada UNIZA schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov UNIZA na rok 2018
bez pripomienok.
Hlasovanie:
počet členov Správnej rady UNIZA:
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:
počet členov oprávnených hlasovať:
za:
proti:

14
10
10
10
0

Ad 5) Rôzne:
5.1 Návrh osobného platu novému rektorovi UNIZA od júla 2018 predložil
predseda správnej rady. Pani kvestorka požiadala prítomných o vyjadrenie sa k návrhu
schváliť plat novému rektorovi na obdobie 2 rokov.
V diskusii vystúpili pp. Choma, Chúpek, Krúpa, Hadbábny, Antošík, Blanár
Z diskusie vyplynulo:
-

činnosti, uvedené v zdôvodnení návrhu, je potrebné v budúcnosti upraviť na
menší počet merateľných úloh.

Z uvedeného dôvodu odporúča správna rada schváliť plat novému rektorovi na obdobie
1 roka.
Uznesenie 4 /2018
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
uvedené v zdôvodnení návrhu, ktoré odporúča upraviť na menší počet merateľných úloh.
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Funkčný plat rektora UNIZA bude pozostávať z:
 tarifného platu, ktorý zodpovedá 14. platovej triede a 12. platového stupňa
osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných
a vývojových zamestnancov a zdravotných zamestnancov,
 osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 14. platovej triedy a 12. platového
stupňa,
 príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 14. platovej triedy 12. platového
stupňa.
Takto stanovený osobný plat sa zaokrúhli na celé desiatky eur nahor.
Osobný plat navrhuje od začiatku funkčného obdobia rektora (júl 2018) na obdobie
1 roka.
Hlasovanie:
počet členov Správnej rady UNIZA:
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:
počet členov oprávnených hlasovať:
za:
proti:
zdržali sa hlasovania:

14
10
10
10
0
0

5.2 Návrh odmeny pre rektorku UNIZA za obdobie II. polroka 2017 a I. polrok
2018 predložil predseda správnej rady a predniesol aktivity, za ktoré navrhuje odmenu
vyplatiť. Prítomní členovia správnej rady nemali pripomienky k predloženému návrhu
odmeny.
V diskusii vystúpili: pp. Choma, Chúpek
Z diskusie vyplynulo, že odmena je adekvátna za činnosti, ktoré pani rektorka vo svojej
funkcii vykonala.
Uznesenie 5 /2018
Správna rada UNIZA určuje odmenu vo výške 20 000 € (slovom: Dvadsaťtisíc eur) s tým,
že odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac jún 2018.
Hlasovanie:
počet členov Správnej rady UNIZA:
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:
počet členov oprávnených hlasovať:
za:
Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563

Tel.: +421 41 513 5132, +421 908 735 279
IČ DPH: SK 2020677824

www.uniza.sk
DIČ: 2020677824

14
10
10
10

proti:
zdržali sa hlasovania:

0
0

5.3 Predseda správnej rady informoval, že v októbri končí mandát jednému členovi
správnej rady, Ing. Krúpovi, nominantovi UNIZA. Pani rektorka oznámila, že UNIZA má
záujem, aby Ing. Krúpa aj naďalej zotrval v správnej rade a preto predloží návrh na jeho
opätovné menovanie Akademickému senátu UNIZA.
Na záver rokovania predstavila rektorka prítomným členom správnej rady nového
rektora prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD., ktorý prevezme funkciu od júla 2018.
Pán Blanár, v mene všetkých členov správnej rady, poďakoval pani rektorke
Čorejovej za prácu, ktorú vykonala počas svojho pôsobenia vo svojej funkcii.

Záznam verifikoval: Ing. Ján Krúpa, v.r.

Zapísala: Janka Andrlová
tajomníčka Správnej rady UNIZA

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

Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563

Tel.: +421 41 513 5132, +421 908 735 279
IČ DPH: SK 2020677824

www.uniza.sk
DIČ: 2020677824

