Správa o činnosti Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2019

Správna rada Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Správna rada UNIZA) sa v roku 2019 zišla na riadnom
zasadnutí 07. februára 2019. Predseda Správnej rady UNIZA sa podľa čl. 7, odst. 11, Smernice č. 135 – Štatútu
Správnej rady UNIZA rozhodol, že o problematike uvedenej v bodoch 3,4 a 5 Programu zasadnutia Správnej
rady UNIZA bude rozhodovať per rollam. Hlasovanie per rollam sa uskutočnilo v čase od 12. februára 2019
do 18. februára 2019.
Ďalšie riadne zasadnutia Správnej rady UNIZA sa uskutočnili 28. mája 2019 a 13. decembra 2019.
Na rokovania Správnej rady UNIZA predseda pravidelne prizýval p. rektora UNIZA, p. kvestorku UNIZA a p.
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. Pozvánky na riadne zasadnutie
Správnej rady UNIZA spolu s programom rokovania sú verejne dostupné aj na webovej stránke Žilinskej
univerzity.
Záznamy zo zasadnutí a z hlasovania per rollam sú zverejnené na webovej stránke UNIZA v záložke „Správna
rada“. Členom správnej rady a vedeniu univerzity bol zaslaný záznam mailom. Originály záznamov spolu
s prezenčnými listinami sú uložené u tajomníčky Správnej rady UNIZA.
Riadneho rokovania sa nezúčastnili a svoju neprítomnosť na rokovaní riadne ospravedlnili v termíne
07.02.2019 pp. Blanár, Choma, Kyselová, Slezák, Szabó a p. Herda, ktorý bol vymenovaný na návrh
študentskej časti Akademického senátu UNIZA za člena Správnej rady UNIZA avšak v čase konania zasadnutia
nemal menovací dekrét p. ministerky ŠVVaŠ SR.
Vyššie uvedeného hlasovania per rollam sa z rovnakého dôvodu nezúčastnil.
V termíne 28. mája 2019 sa na rokovaní správnej rady nezúčastnili a riadne sa ospravedlnili pp. Krúpa,
Kyselová, Majerský. Na rokovaní sa nezúčastnil ani p. Blanár, ktorému skončil riadny mandát 22.04.2019.
V termíne 13. decembra 2019 sa riadneho rokovania nezúčastnili pp. Androvič, Ďurfina a Herda.
V roku 2019 skončilo funkčné obdobie uplynutím mandátu členom Správnej rady UNIZA: Ing. Jurajovi
Blanárovi, JUDr. Emilovi Hadbábnemu, prof. Ing. Pavlovi Špánikovi, PhD. a Ing. Róbertovi Szabóovi, PhD.
Opätovne bol v apríli 2019 p. ministerkou ŠVVaŠ SR vymenovaný za člena Správnej rady UNIZA p. JUDr. Emil
Hadbábny a prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
Za pána Blanára bol vymenovaný p. Ing. Tibor Baranec. Za pána Szabóa ministerka ŠVVaŠ SR do konca roka
2019 nikoho nevymenovala.
Na riadnom zasadnutí Správnej rady UNIZA dňa 28. mája 2019 sa uskutočnila voľba nového
predsedu správnej rady. V tajnom hlasovaní bol nadpolovičnou väčšinou prítomných členov opäť zvolený za
predsedu Správnej rady UNIZA JUDr. Emil Hadbábny.
Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563

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

www.uniza.sk
DIČ: 2020677824

Správna rada UNIZA prijala v roku 2019 nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1 /2019 – spoločnosť 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 schvaľuje návrh 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, údržby a odstránenia
havarijného stavu týchto prípojok v rozsahu určenom v geometrickom pláne.
Uznesenie 2 /2019 – spoločnosť Concetta, 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 schvaľuje návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťažených
pozemkov CKN parc. č. 5083/2 a CKN parc. č. 5099/6 (Žilinskej univerzity v Žiline) strpieť uloženie kanalizačnej
a tepelnej prípojky slúžiacej vlastníkovi pozemku CKN parc. č. 5038/5 (Concetta, s.r.o.), všetko nachádzajúce
sa v katastrálnom území Žilina, v rozsahu určenom v geometrickom pláne doloženom spoločnosťou Concetta,
s.r.o. s podmienkou, aby prípojky prechádzali cez nehnuteľnosti vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline len
v nevyhnutnom rozsahu a v práve vlastníka CKN parc. č. 5038/5 vstúpiť na pozemky CKN parc. č. 5083/2
a CKN parc. č. 5099/6 za účelom prevádzky, kontroly, údržby a odstránenia havarijného stavu týchto prípojok
v rozsahu určenom v geometrickom pláne.
Uznesenie 3 /2019 – spoločnosť Pečivárne Liptovský Hrádok, 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 schvaľuje návrh na zriadenie:
1. vecného bremena práva vstupu, prechodu a prejazdu osobnými a nákladnými motorovými vozidlami
cez pozemok CKN p. č. 1726/64, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1744 m2, k. ú. Liptovský
Mikuláš vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline, v celom rozsahu v prospech vlastníka pozemku
CKN p. č. 1726/118,
2. vecného bremena uloženia inžinierskych sieti, užívania a udržiavania uložených inžinierskych sieti a
práva vstupu, prechodu a prístupu mechanizmami a oprávnenými pracovníkmi za účelom vykonania
revízii, opráv a iných úkonov spojených s inžinierskymi sieťami cez pozemok CKN p. č. 1726/65,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4022 m2 a CKN p. č. 1726/64, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1744 m2, k. ú. Liptovský Mikuláš vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline v rozsahu
určenom v geometrickom pláne v prospech vlastníka pozemku CKN p. č. 1726/118 za podmienky, že
vlastník tohto pozemku vybuduje šachtu v kanalizačnej prípojke pre prípadné budúce pripojenie
budov vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline .
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Uznesenie 4/2019:
Správna rada UNIZA berie jednomyseľne na vedomie výročnú správu o činnosti Správnej rady UNIZA
za rok 2018 bez pripomienok.
Uznesenie 5/2019:
Správna rada UNIZA berie jednomyseľne na vedomie výročnú správu o činnosti UNIZA za rok 2018
bez pripomienok.
Uznesenie 6/2019:
Správna rada UNIZA jednomyseľne schvaľuje výročnú správu o hospodárení UNIZA za r. 2018 bez
pripomienok.
Uznesenie 7/2019:
Správna rada UNIZA jednomyseľne schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov UNIZA na rok 2019
bez pripomienok.
Uznesenie 8/2019:
Podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
Správna rada UNIZA jednomyseľne schvaľuje návrh na zriadenie vecného
bremena spočívajúceho
v práve prechodu a prejazdu cez CKN parc. č. 5901 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2032 m2, CKN č.
6561/1 – ostatné plochy o výmere 9068 m2, CKN parc. č. 6561/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14
m2 , a to v prospech vlastníka nehnuteľností: pozemok registra CKN parc. č. 6561/6 - ostatné plochy a nádvoria
o výmere 526 m2, CKN parc. č. 6561/15 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 a CKN parc. č. 6561/16
– zastavané plochy o výmere 15 m2, katastrálne územie Žilina.
Uznesenie 9/2019:
Správna rada UNIZA jednomyseľne schvaľuje predložený návrh a určuje osobný plat rektorovi
prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD. vo výške 1,9 – násobku funkčného platu za činnosti, ktoré rektor
univerzity osobne iniciuje a manažérsky riadi.
Funkčný plat rektora UNIZA bude pozostávať z:
 tarifného platu, ktorý zodpovedá 11. platovej triede a 12. platovému stupňu osobitnej stupnice
platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov,
 osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 11. platovej triedy a 12. platového stupňa,
 príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 11. platovej triedy a 12. platového stupňa,
Takto stanovený osobný plat sa zaokrúhli na celé desiatky eur nahor.
Osobný plat sa určuje na dobu jedného roka od 2.7.2019 do 30.06.2020.
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Uznesenie 10/2019:
Správna rada UNIZA jednomyseľne schvaľuje návrh a určuje odmenu rektorovi UNIZA prof. Ing.
Jozefovi Jandačkovi, PhD. vo výške 18 000 € (slovom: Osemnásťtisíc eur) s tým, že odmena bude vyplatená
v najbližšom výplatnom termíne za mesiac máj 2019.
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, údržby a odstránenia
havarijného stavu týchto prípojok v rozsahu určenom v geometrickom pláne.
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.
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.

Žilina, jún 2020

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