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__________________________________________________________________________________ 
 

Zápisnica z 3. zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 
dňa 19. 04. 2017 v zasadačke Vedeckej rady UK 

(Nová budova, Šafárikovo námestie 6, Bratislava) 
 
 
Začiatok zasadnutia:  10.30 hod. 
 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu zasadnutia: 
(podľa pozvánky 

 
1. Otvorenie. 

2. Prediskutovanie jednotlivých častí Výročnej správy o činnosti UK. 

3. Informácia o príprave odpočtu plnenia Dlhodobého zámeru UK. 

4. Informácia o implementácii agendy zabezpečovania kvality na UK. 

5. Informácia o výmene riaditeľa CIT UK a predstavenie nového riaditeľa CIT UK. 

6. Informácia o stave CIT UK a o prioritách na najbližšie obdobie. 

7. Informácia o stave veľkých IKT projektov UK. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

Zasadnutie viedol predseda komisie doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.  

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvoril jej predseda doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., ktorý privítal prítomných 
členov komisie a pozvaných hostí: pána prorektora doc. Mgr. Vincenta Mucsku, PhD., pána prorektora 
doc. RNDr. Daniela Olejára PhD., vedúcu oddelenia stratégie a analýz (OSA RUK) Ing. Janu Jirsákovú 
a riaditeľa CIT RUK Mgr. Petra Kopáča. Konštatoval, že komisia nie je uznášaniaschopná (na začiatku 
zasadnutia bolo podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 6 členov prítomní 3 členovia). Z troch 
neprítomných sa dvaja členovia komisie vopred ospravedlnili a posledný člen svoju neúčasť zatiaľ 
nevysvetlil. 
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Bod č. 2: Prediskutovanie jednotlivých častí Výročnej správy o činnosti UK 

Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. ako prorektor pre rozvoj informoval členov komisie o príprave 
Výročnej správy o činnosti UK, v akom štádiu sa teraz nachádza a v akej forme bude predložená 
AS UK. Informoval, že správa je vypracovaná na základe požiadaviek ministerstva školstva, ktoré boli 
vopred ministerstvom zverejnené v metodike a ktoré sú každoročne čiastočne menené. Komisia mala 
drobné korektúrne pripomienky k niektorým častiam, ktoré však nemali zásadný charakter. Člen 
komisie Mgr. Viktor Svetský poznamenal že v správe v časti súčasti UK by mala byť uvedená aj 
spoločnosť UK Veda, s.r.o. vzhľadom na to že UK je 100% vlastník tejto spoločnosti. Inak 
z informačného hľadiska, nemala komisia žiadne pripomienky k Výročnej správe. V následnej diskusii 
boli prediskutované niektoré otázky týkajúce sa vzťahu univerzity a verejnosti. 

Nakoniec bola diskusia ukončená a vzhľadom na to že komisia nebola uznášania schopná nepodala 
v tomto bode žiadne uznesenie. 
 
Bod č. 3: Informácia o príprave odpočtu plnenia Dlhodobého zámeru UK 

V tomto bode pán prorektor doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD informoval o aktivitách spojených 
s prípravou odpočtu plnenia dlhodobého zámeru UK v horizonte 10 rokov, ktorý bol prijatý v roku 
2014, a ktorý bude zaradený na schválenie do vedenia do konca aktuálneho semestra. 

Vedúca OSA RUK pani Ing. Jirsáková vyzvala členov komisie a taktiež členov AS UK k zaslaniu 
návrhov, čo by v odpočte malo byť zahrnuté. (do 20.5 2017) 

Komisia v tomto bode nepodala žiadne uznesenie. 
 
Bod č. 4: Informácia o implementácii agendy zabezpečovania kvality na UK 

O tomto bode informovala vedúca OSA RUK pani Ing. Jirsáková komisiu o súčasnom stave v oblasti 
zabezpečovania kvality, taktiež bolo uvedené, že agenda zabezpečovania kvality podlieha aj 
legislatívnym úpravám vzhľadom na zákon o ochrane osobných údajov. 

Komisia v tomto bode nepodala žiadne uznesenie. 
 
Bod č. 5: Informácia o výmene riaditeľa CIT UK a predstavenie nového riaditeľa CIT UK. 
 
Pán prorektor UK pre IKT doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. informoval o odvolaní riaditeľa CIT RUK 
Mgr. Petra Miazdru a o následnom poverení a vymenovaní od marca tohto roku Mgr. Petra Kopáča do 
funkcie riaditeľa CIT. Pán prorektor následne predstavil Mgr. P. Kopáča a uviedol v krátkosti 
profesionálny profil. 

Komisia v tomto bode nepodala žiadne uznesenie. 
 
 
Bod č. 6: Informácia o stave CIT UK a o prioritách na najbližšie obdobie 
 
V tomto bode pán prorektor UK pre IKT doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. spolu s pánom riaditeľom 
CIT informovali o súčasnom stave CIT, v nasledujúcich bodoch: 

• Odchod tzv. senior informatikov, t.j. zamestnancov CIT so skúsenosťami, a to v dôsledku 
nedostatočného finančného ohodnotenia, čo spôsobilo personálnu nedostatočnosť, a viaceré 
služby tak boli nedostatočne personálne pokryté. 

• Nábor nových, prevažne mladých ľudí do kolektívu na doplnenie stavu, avšak CIT stále čelí 
nedostatku financií na doplnenie personálu. 

• Mapovanie/katalogizácia služieb CIT UK 
• CIT ako samostatná organizačná jednotka od roku 2004 stále nemá jasnú organizačnú štruktúru, 

príprava organizačného poriadku. 
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• Reorganizácia – kvôli poddimenzovanému stavu pre zabezpečenie služieb poskytovaných CIT 
UK, ako príklad správa elektronickej pošty (Microsoft Office 365), Univerzitný Web. 

• Príprava smerníc – bezpečnostné projekty 
 

Komisia v tomto bode nepodala žiadne uznesenie. 
 
Bod č. 7: Informácia o stave veľkých IKT projektov UK  
 
Pán prorektor UK pre IKT doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. spolu s pánom riaditeľom CIT informovali 
o stave a prioritách pri riešení projektov na UK v nasledujúcich bodoch: 

• Informácia o projekte ubytovanie a stravovanie 
• Plánovaný projekt rekonštrukcia RUK – telefónne rozvody, prechod na službu VoIP 
• Informácia o príprave projektu „Nový Ais“ 

K tomuto bodu prebehla diskusia o priebehu výberového konania, o požiadavkách na nový 
systém, o priebehu prispôsobenia vybraného systému a jeho implementácii. 

• Informácia o projekte správy zahraničných vzťahov 
• Informácia o projekte SOFIA 
• Informácia o príprave projektu v súlade so smernicou EU – e-Government 

 
Priorita jednotlivých projektov je určená v poradí: 

• Projekt „Nová kabeláž“ RUK 
• Príprava výberového konania na „nový“ AIS 
• Dokončenie ubytovacieho a stravovacieho systému – zodpovedá pani prorektorka RNDr. 

Zuzana Kovačičová, PhD. 
• Reorganizácia CIT RUK 

Komisia v tomto bode nepodala žiadne uznesenie. 
 
Bod č. 8: Rôzne 

V tomto bode bolo len poznamenané, že je nutné zvýšiť počet členov komisie, aby sa predišlo jej 
neuznášania schopnosti. Ďalej predseda komisie sľúbil tlmočiť členom AS UK výzvu na dobrovoľné 
zapojenie sa do pripomienkovania prípravy odpočtu plnenia Dlhodobého zámeru UK a implementácii 
agendy zabezpečovania kvality na UK. 

V tomto bode taktiež nebolo navrhnuté žiadne uznesenie. 
 
Bod č. 9: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia:  12.30 hod. 
 
Zapísal:  
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. (predseda Komisie pre rozvoj a IT, AS UK) 
 
 

 ................................................................. 

 doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

 predseda Komisie pre rozvoj a IT, AS UK 
 


