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__________________________________________________________________________________ 
 

Zápisnica z 1. zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 
dňa 18. 03. 2016 v zasadačke Katedry informatiky FMFI UK, m. č. M213 

(Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina). 
 
 
Začiatok zasadnutia:  13.00 hod. 
 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

 
1. Otvorenie. 

2. Úvodná informácia o stave a problémoch informatiky na UK. 

3. Informácia o iných aktivitách, ktoré majú vplyv na informatiku UK 

(Akčné plány informatizácie školstva, Kybernetická bezpečnosť, RIS3 a i.) 

4. Rôzne. 

5. Záver. 
 

Zasadnutie viedol predseda komisie RNDr. Michal Greguš, PhD.  

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvoril jej predseda RNDr. Michal Greguš, PhD., ktorý privítal prítomných členov 
komisie a pozvaného hosťa pána prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. Konštatoval, že 
komisia nie je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo podľa prezenčnej listiny z celkového 
počtu 7 členov prítomní len 3 členovia). Ostatní členovia komisie sa pre neúčasť ospravedlnili. 
 
Bod č. 2: Úvodná informácia o stave a problémoch informatiky na UK. 

Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. ako prorektor pre informačné technológie informoval členov komisie 
o súčasnom stave IKT na UK. Predstavil jednotlivé časti jednak centrálnych systémov a tiež niektorých 
lokálnych systémov niektorých súčastí UK. Oboznámil členov s problematikou aktuálneho stavu 
hardvéru, nákupu nového hardvéru a legislatívy spojenej s verejným obstarávaním.  
V prezentácií boli predstavené nasledovné systémy: 

• systém „Ais“ 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

AKADEMICKÝ SENÁT  

Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440  

814 99  Bratislava 1 

 



2/2 

• systém „Sofia“ 
• univerzitný web 
• informácie o menších systémoch: CDO, knižničný systém, voip, a iné 
• plánovanie systému ISKAM4 

 
Keďže komisia nebola uznášaniaschopná, v tomto bode nebolo podané žiadne uznesenie. 
 
 
Bod č. 3: Informácia o iných aktivitách, ktoré majú vplyv na informatiku UK  

V tomto bode pán prorektor doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD CSc. informoval o aktivitách spojených 
s problematikou IKT: 

• zámermi vedenia v oblasti rozvoja IKT 
• organizáciu riadenia univerzitného CIT 
• informácie o IKT na UVP 
• súčasné a plánované investície na IKT na UK 
• zámery vlády SR v oblasti informatizácie verejnej správy, program RIS3. 

 
Keďže komisia nebola uznášaniaschopná, ani v tomto bode nebolo podané žiadne uznesenie. 
 
 
Bod č. 4: Rôzne 

V tomto bode boli diskutované úlohy komisie pri príprave návrhov pre AS UK, jej ďalší postup pri 
riešení otázok spojených s rozvojom UK v oblasti IT a predbežný plán stretnutí komisie. 
 
V tomto bode taktiež nebolo navrhnuté žiadne uznesenie. 
 
 
Bod č. 5: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie poďakoval členom a hosťovi za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
 
Koniec zasadnutia:  15.30 hod. 
 
Zapísal:  
RNDr. Michal Greguš, PhD. (predseda Komisie pre rozvoj a IT, AS UK) 
 
 

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

 RNDr. Michal Greguš, PhD. 

 predseda Komisie pre rozvoj a IT, AS UK 
 


