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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  02. 12.2017 

Zápisnica z 6. zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

dňa 1. 12. 2017 v zasadačke rektora UK 

(Nová budova, Šafárikovo námestie 6, Bratislava) 

 

 

Začiatok zasadnutia:  15.00 hod. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

 

1. Otvorenie. 

2. Správa zo zasadnutia kolégia rektora – Informatika v Akademickom roku 2017/18. 

3. Rozdelenie zvyšku dotácie UK 2017. 

4. Aktualizácia dlhodobého zámeru UK. 

5. Rôzne. 

6. 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 Múcsku, PhD., pána prorektora 

doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. a riaditeľa CIT UK Mgr. Petra Kopáča. Konštatoval, že komisia je 

uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 7 členov 

prítomní 4 členovia). Komisia súhlasila postupovať podľa predloženého programu zasadnutia. Z troch 

neprítomných sa dvaja členovia komisie vopred ospravedlnili a posledný člen prišiel o 15 min. neskôr. 

Mgr. Pleva musel v priebehu zasadnutia odísť, avšak zo 7 členov ostali 4 členovia a teda komisia bola 

uznášaniaschopná až do konca zasadnutia. 

 

Bod č. 2: Správa zo zasadnutia kolégia rektora – Informatika v Akademickom roku 2017/18 

Pán doc. RNDr. Daniel Olejár PhD. ako prorektor pre IT informoval členov komisie po zasadnutí 

kolégia rektora o aktuálnom stave informatiky na UK a v akom štádiu sa teraz nachádzajú kľúčové 

projekty. Hlavný bod predstavovala správa o stave kostry siete UK dobudovanej v roku 2010 
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a o kritickom súčasnom stave hardvéru, ktorý je už niekoľko rokov po životnosti. Výpadky môžu 

spôsobiť znefunkčnenie informačných systémov univerzity. Z dlhodobého hľadiska je výhodnejšie 

investovať do zmien postupne ako po dlhšom období naraz meniť celý systém, čo je finančne extrémne 

zaťažujúce pre univerzitný rozpočet. 

Pán prorektor taktiež informoval o zvýšení priority pre vybudovanie turniketového systému na UK. 

V závere vystúpenia pán prorektor informoval o úspešnom zvládnutí rekonštrukcie projektu 

telefónnej ústredne v budove rektorátu UK. 

Počas diskusie boli kladené otázky, na ktoré odpovedali striedavo obaja zástupcovia IT UK. 

Otázky ohľadom technológii, licencii, správy jednotlivých systémov a celkového financovania 

informatiky UK. 

Otázky sa týkali aj personálneho obsadenia pozícii CIT, ktoré je nedostatočné, zároveň bolo 

spomenuté aj nedostatočné ohodnotenie týchto zamestnancov, kde pre porovnanie v komerčnej sfére sa 

platy pohybujú na úrovni trojnásobku zárobku zamestnancov CIT UK. 

Nakoniec bola diskusia ukončená, komisia vzala informácie zo správy na vedomie a nepodala 

v tomto bode žiadne uznesenie. 

 

Bod č. 3: Rozdelenie zvyšku dotácie UK 2017 

V tomto bode bol predložený dokument: Návrh rektora UK na rozdelenie časti dotácie podľa čl. 4 

ods. 3 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017. 

Pán prorektor doc. RNDr. Daniel Olejár PhD. a riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč informovali 

o nutnosti dofinancovania projektu rekonštrukcie počítačovej siete UK a ako sa navrhované pridelené 

finančné prostriedky využijú. Informoval o aktivitách spojených s prípravou a realizáciou tohto 

projektu. 

Väčšina dôležitých informácii bola už spomenutá v predchádzajúcom bode rokovania, takže do 

diskusie boli položené len krátke otázky ohľadom technológie a spôsobu riadenia projektu. 

 

Po ukončení diskusie predseda dal hlasovať o podpore schváliť predložený dokument, teda o uznesení 

č. 1. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 4 3 4 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia pre rozvoj a IT AS UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť predložený dokument: 

Návrh rektora UK na rozdelenie časti dotácie podľa čl.4 ods. 3 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017. 

 

Bod č. 4: Aktualizácia dlhodobého zámeru UK 

V tomto bode informoval pán prorektor doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. o aktualizácii dlhodobého 

zámeru UK. Pán prorektor taktiež komisii objasnil dôvody aktualizácie, ktorá vyplynula z nariadenia 

NKÚ. Boli predstavené zmeny a doplnenia do dokumentu. 

 

Po krátkej diskusii komisia pripravila uznesenie č. 2 a predseda dal hlasovať o podpore schváliť 

aktualizáciu dlhodobého zámeru UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 4 3 4 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 2: 

Komisia pre rozvoj a IT AS UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť predloženú 

aktualizáciu dokumentu Dlhodobý zámer UK. 

 

Bod č. 5: Rôzne 

V bode Rôzne bol krátko prediskutovaný harmonogram zasadnutí komisie v letnom semestri 

akademického roka 2017/18. Komisia sa dohodla presunúť stretnutia zo stried na piatky doobeda 

o 10:30 v príslušných týždňoch stretnutí komisií. (2.3.2018 – piatok 10:30, 27.4.2018, 15.6.2018) 

Informácia bude následne zanesená do harmonogramu zasadnutí pléna AS UK. Členovia komisie a 

hostia ďalej voľne diskutovali o niektorých detailoch z oblasti informatiky UK. 

 

V tomto bode nebolo navrhnuté žiadne uznesenie. 

 

Bod č. 6: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a ukončil 

zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  17.00 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 

 


