
                                                                         
 

Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina Tel.: +421 41 513 5132  www.uniza.sk 
IČO: 00397563 IČ DPH: SK 2020677824 DIČ: 2020677824  

 

 

Správa o činnosti Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2018 

 

Správna rada Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Správna rada UNIZA) sa v roku 2018  zišla na riadnom  

zasadnutí  21. mája 2018 a 27. septembra 2018 neformálne, na mimoriadnom zasadnutí pri príležitosti 

otvorenia akademického roka, ktoré bolo  spojené s oslavami 65. výročia UNIZA a inauguráciou nového 

rektora UNIZA. Na mimoriadnom zasadnutí Správnej rady UNIZA jej predseda vo svojom vystúpení uviedol, 

že i napriek jej krátkej existencii je to škola mladá, dynamická a úspešná, o čom svedčí aj jej umiestnenie 

v rebríčku TOP škôl na Slovensku. Prejavil presvedčenie o podnetnej a dobrej spolupráci nového vedenia 

univerzity so Správnou radou UNIZA v nastávajúcom období. Vedeniu univerzity poprial veľa úspechov v ich 

práci. 

Záznam zo zasadnutia bol  zverejnený na webovej stránke UNIZA v záložke „Správna rada“. Členom správnej 

rady  a  vedeniu univerzity bol zaslaný oskenovaný záznam mailom.  Originál záznamu spolu s prezenčnou 

listinou bol uložený u tajomníčky Správnej rady UNIZA. Z mimoriadneho zasadnutia bol uverejnený článok 

v Spravodajcovi UNIZA.   

Riadneho rokovania sa nezúčastnili a svoju neprítomnosť na rokovaní 21.5.2018 riadne ospravedlnili pp.   

Ďurfina, Kyselová, Majerský, Špánik. 

V  minulom roku skončilo funkčné obdobie uplynutím mandátu jednému členovi Správnej rady UNIZA           

Ing. Jánovi Krúpovi, ktorému bolo členstvo opätovne schválené v Akademickom senáte UNIZA a návrh bol 

predložený na vymenovanie ministerke školstva vedy, výskumu a športu SR. Ing. Ján Krúpa bol 14. novembra 

2018 opätovne vymenovaný za člena Správnej rady UNIZA. 

Predseda Správnej rady UNIZA prizval na riadne rokovanie správnej rady rektorku a kvestorku univerzity  

a tiež predsedu Akademického senátu UNIZA. Podklady na rokovanie spolu s pozvánkou boli  členom 

Správnej rady UNIZA a vedeniu UNIZA zaslané e-mailom v dostatočnom časovom predstihu. Pozvánka na 

riadne zasadnutie Správnej rady UNIZA spolu s programom rokovania boli verejne dostupné aj na webovej 

stránke Žilinskej univerzity. 

Správna rada UNIZA prijala v roku 2018 nasledovné uznesenia: 

Uznesenie 1 /2018 

Správna rada UNIZA  berie na vedomie správu o činnosti Správnej rady UNIZA za r. 2017  bez pripomienok. 

Uznesenie 2 /2018 

Správna rada UNIZA  berie na vedomie správu o činnosti  UNIZA za r. 2017 bez pripomienok. 

Uznesenie 3 /2018 

Správna rada UNIZA schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov UNIZA na rok 2018 bez pripomienok. 
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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.  

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. 

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. 
 

 

 
Žilina, január 2019 

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


