Správa o činnosti Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2015

Správna rada Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Správna rada ŽU) sa v roku 2015 zišla dvakrát na
riadnom zasadnutí 5. júna 2015 a 7. decembra 2015. Jedenkrát hlasovala per rollam v čase od 31. marca
do 08. apríla 2015. Vypracované záznamy s prijatými uzneseniami boli verifikované vopred schválenými
skrutátormi a následne podpísané predsedom Správnej rady ŽU. Podpísané záznamy boli zverejnené na
webovej stránke ŽU. Členom správnej rady a vedeniu univerzity boli zaslané oskenované záznamy mailom.
Správna rada ŽU v minulom roku prešla viacerými zmenami. Pribudli noví členovia, nakoľko šiestim členom
správnej rady skončilo funkčné obdobie a zvolila si nového predsedu správnej rady. V roku 2015 ukončili
svoj mandát pp. Malcho, Matušov, Mlynček, Rapšík, Weber a Chúpek, ktorému ale členstvo v správnej rade
bolo obnovené. Členstvo v Správnej rade ŽU prijali pp. Antošík, Choma, Mišík, Špánik a p. Regina OvesnyStraka, ktorá v decembri 2015 na svoje členstvo abdikovala.
Riadneho rokovania sa nezúčastnili a svoju neprítomnosť riadne ospravedlnili na rokovaní 5.6.2015 p.
Krekáč, na rokovaní 7.12.2015 pp. Antošík, Blanár, Choma, Ovesny-Straka, Turanský.
Hlasovania per rollam sa nezúčastnil p. Szabó.
Predseda Správnej rady ŽU prizýval na riadne rokovania správnej rady aj vedenie univerzity a predsedu
Akademického senátu ŽU. Podklady na rokovania spolu s pozvánkou boli členom Správnej rady ŽU
a vedeniu ŽU zasielané e-mailom v dostatočnom časovom predstihu. Materiály na schválenie v hlasovaní
per rollam boli členom správnej rady zaslané e-mailom. Pozvánky na riadne zasadnutie Správnej rady ŽU
boli zverejnené aj na webovej stránke Žilinskej univerzity.
Správna rada ŽU prijala v roku 2015 nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/2015:
Správna rada ŽU v Žiline v zmysle § 41 odst. 1 c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov s ú h l a s í s odpredajom majetku ŽU v Žiline, ktorý je zapísaný v katastri
nehnuteľností na LV č. 4392, k.ú. Ružomberok, a to:
Stavby
1. Ubytovňa, súp. č. 1920, na parc. KN č. 7020/2
2. Kuchyňa, súp. č. 5049, na parc. KN č. 7020/1
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Uznesenie 2/2015:
Správna rada ŽU v Žiline v zmysle § 41 odst. 1 c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov s ú h l a s í s odpredajom majetku ŽU v Žiline zapísaný v katastri nehnuteľností na LV
č. 5300, k.ú. Prievidza a to:
Stavby
1. Budova vysokej školy, súp. č. 727, na parc. KN č. 2152
2. Plot pri vjazde do dvora
3. Spevnená plocha dvora asfaltová na parc. KN č. 2152
4. Rozvody a prípojky vody k objektu
5. Vodomerná šachta
6. Rozvody a prípojky kanalizácie k objektu
7. Rozvody elektro NN
Pozemky
8. Zastavané plochy a nádvoria parc. KN č. 2152 o výmere 3 547 m2
Uznesenie 3/2015
V tajnom hlasovaní bol za predsedu Správnej rady ŽU zvolený JUDr. Emil Hadbábny.
Uznesenie 4/2015:
Správna rada ŽU v Žiline berie na vedomie správu o činnosti Správnej rady ŽU za rok 2014,
pripomienok.

bez

Uznesenie 5/2015:
Správna rada ŽU v Žiline berie na vedomie výročnú správu o činnosti ŽU v Žiline za rok 2014 bez
pripomienok.
Uznesenie 6/2015:
Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje účtovnú závierku za rok 2014 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku
ŽU v Žiline bez pripomienok a súčasne schvaľuje návrh na doplnenie fondu reprodukcie ŽU v Žiline
z rezervného fondu ŽU vo výške 800 000 eur.
Uznesenie 7/2015:
Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov ŽU na rok 2015 bez pripomienok.
Uznesenie 8/2015:
Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje predložený návrh a určuje osobný plat rektorke ŽU v Žiline Dr.h.c. prof.
Ing. Tatiane Čorejovej, PhD. vo výške 1,8 – násobku funkčného platu za:


Skončenie procesu komplexnej akreditácie ŽU v Žiline.
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Dobudovanie projektov Výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku.
Koordinácia a riadenie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v podmienkach ŽU v Žiline.
Aktualizácia Dlhodobého zámeru ŽU na roky 2015 – 2020.
Príprava reorganizácie výučby cudzích jazykov v podmienkach ŽU v Žiline.
Príprava a koordinácia:
o územného plánu zóny
o smerovania fakúlt ŽU v súvislosti s OP Výskum a inovácie 2014-2020 a jeho piatich
prioritných osí
o návrhu Rozvojového zámeru infraštruktúry ŽU na roky 2015-2020
o nakladania s majetkom ŽU v Žiline po schválení v Akademickom senáte ŽU
o vnútorných predpisov ŽU
o internacionalizácia štúdia v podmienkach ŽU.
Vytváranie optimálnych podmienok pre popularizačné aktivity a prednášky
v podmienkach ŽU.
Iniciovanie IKT projektu zameraného na rozvoj ŽU (prístup do učební, zosieťovanie TV obrazoviek
rozmiestnených po chodbách budov ŽU).
Skvalitňovanie riadiacich procesov v pôsobnosti rektorátnych útvarov.

Funkčný plat bude zložený z:
 tarifného platu, ktorý zodpovedná 14. platovej triede 12. platového stupňa osobitnej stupnice
platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych
zamestnancov,
 osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 12. platového stupňa 14. platovej triedy,
 príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 12. platového stupňa 14. platovej triedy.

Takto stanovený osobný plat sa zaokrúhli na celé desiatky eur nahor.
Osobný plat schvaľuje na dobu 1 roka od 02.07.2015 do 01.07.2016

Uznesenie 9/2015:
Správna rada ŽU v Žiline určuje odmenu vo výške 20 000 eur (slovom: Dvadsaťtisíc eur) pre rektorku ŽU
Dr.h.c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD., za obdobie roka 2014 a I. polrok 2015.
Uznesenie 10/2015
Správna rada UNIZA berie na vedomie a schvaľuje návrh Štatútu správnej rady UNIZA – úplne znenie
a odporúča ho na schválenie Akademickému senátu UNIZA bez pripomienok.
Uznesenie 11/2015
Správna rada UNIZA schvaľuje zriadenie vecného bremena v súlade s § 41 ods.1 písm. c) zákona č.
131/2002 Z.z. o VŠ v znení neskorších predpisov, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu osobnými a
nákladnými motorovými vozidlami v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 44026595-98/2015
vypracovaným spoločnosťou GEODET-KA, s.r.o., ul. Gazdovská 972/22, Liptovský Mikuláš, IČO: 44026595 zo
dňa 4.8.2015 cez nehnuteľnosť v kat. území Liptovský Mikuláš – pozemok registra CKN parc. č. 1726/64 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1744m2 v prospech vlastníka
Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563

Tel.: +421 41 513 5132
IČ DPH: SK 2020677824

www.uniza.sk
DIČ: 2020677824

nehnuteľnosti v katastrálnom území Liptovský Mikuláš: pozemok registra CKN parc. č. 1726/101 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1337m2 bez pripomienok.
Všeobecná hodnota zriadeného vecného bremena je stanovená znaleckým posudkom.
Uznesenie 12/2015
Správna rada UNIZA schvaľuje zriadenie vecného bremena v súlade s § 41 ods.1 písm. c) zákona č.
131/2002 Z.z. o VŠ v znení neskorších predpisov, na pozemku v Dolnom Hričove – parcela registra „C“ s
parcelným číslom 1222/10, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria o výmere 14277,0 m2, zapísaný
Okresným úradom v Žiline, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 597 tak, ako je vyznačené v
grafickom návrhu v prospech oprávneného - spoločnosti Erste Group Immorent Slovensko s.r.o. v súlade s
predloženým návrhom zmluvy o zriadení vecného bremena bez pripomienok.
Originály záznamov spolu s prezenčnou listinou sú uložené u tajomníčky Správnej rady ŽU.

Žilina, február 2016

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