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__________________________________________________________________________________ 
 

Zápisnica zo 7. zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 
dňa 16. 03. 2018 v zasadačke rektora UK 

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

Návrh programu zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

 
1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti za rok 2017.  

3. Prerokovanie príslušných častí Metodiky rozpisu dotácie UK 2018.  

4. Správa o činnosti CIT UK v roku 2017 a plán práce na rok 2018.  

5. Organizačný poriadok CIT UK.  

6. Rôzne.  

7. 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 pánov prorektorov doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD. a doc. RNDr. 
Daniela Olejára PhD. a tiež riaditeľa CIT UK Mgr. Petra Kopáča. Konštatoval, že komisia je 
uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 7 členov 
prítomní 5 členovia). Z dvoch neprítomných sa jeden člen komisie vopred ospravedlnili a posledný člen 
dorazil o pár minút neskôr.  
Predseda komisie vyzval členov komisie na súhlas s programom podľa pozvánky a všetci prítomní 
súhlasili s predpripraveným programom. 
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Bod č. 2: Prerokovanie Výročnej správy o činnosti za rok 2017 

Pán prorektor doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD informoval členov komisie o príprave a obsahu 
jednotlivých bodoch z Výročnej správy o činnosti UK Veda s.r.o. Na úvod uviedol dôvody prečo sa 
správa tvorí a ďalej náležitosti, ktoré má obsahovať a spôsob prípravy dokumentu. Taktiež uviedol že 
daná spoločnosť (sro) je ako dcéra 100% vlastníctvom UK povinná vykonať aj náležitosti vzťahujúce 
sa pre verejnú inštitúciu. 
Ďalej informoval o činnostiach, ktorými sa spoločnosť v uplynulom roku zaoberala. Jednou z činností, 
ktorým sa spoločnosť venovala boli tri projekty, z ktorých dva však neboli realizované. Projekt, ktorý 
bol realizovaný a to vytvorenie Kariérneho centra, pokračuje a predpokladá sa jeho spustenie v tomto 
kalendárnom roku t.j. 2018. 
Podstatnou časťou činnosti spoločnosti je predaj reklamných predmetov UK a publikácii 
prostredníctvom e-shopu, na podujatiach a cez Infocentrum UK. V Infocentre je možné si zakúpiť len 
reklamné predmety. Z účtovnej uzávierky vyplýva že spoločnosť je v strate. Pán prorektor informoval 
že boli urobené určité opatrenia na personálnej úrovni aby strata ďalej nerástla, aj vzhľadom na to že 
jediný príjem plynie len z predaja reklamných predmetov a publikácii.  
 
Do diskusie po informovaní pánom prorektorom boli položené a diskutované nasledujúce otázky: 

1. Už tri roky sa spoločnosť nachádza v strate, dáva zmysel naďalej túto spoločnosť udržiavať? 
2. Odberné miesto pre eShop literatúry je na Starých gruntoch, čo je nepraktické pre mnohých 

z hľadiska dostupnosti, a či nie je možné zriadiť možnosť aj v Infocentre? 
3. Dva nerealizované projekty boli na návrh spolupráce s dvoma fakultami UK, a otázka je či aj 

ostatné fakulty sú informované o možnostiach spolupráce s UK Veda s.r.o. 
4. Charakter činností spoločnosti je odlišný od názvu spoločnosti a preto bola aj otázka či názov 

nie je vhodné zmeniť alebo zamerať činnosti smerom k názvu (UK Veda)? 
 

Ďalej v priebehu diskusie padol návrh o možnosti predávať aj iné publikácie než vydané na UK, a tiež 
návrh na iný spôsob fungovania spoločnosti napríklad podľa vzoru STU Scientific, a tiež návrh že 
v prípade že nie je možné spoločnosť udržať, produkovať zisk, je možné spoločnosť uspať, teda 
podržať značku a platiť len daňovú licenciu a minimálne náklady na prevádzku – účtovníctvo. 
 
Pán prorektor uviedol že sa otázkami a návrhmi bude ďalej zaoberať. 
 
Nakoniec bola diskusia ukončená a predseda dal hlasovať o uznesení komisie. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 6 4 6 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 1: 
Komisia pre rozvoj a IT Akademického senátu UK vzala na vedomie Výročnú správu o činnosti 
UK Veda s.r.o. za rok 2017 a zároveň odporúča dozornej rade UK zvážiť ďalšie smerovanie 
spoločnosti UK Veda s.r.o. 
 
 

Bod č. 3: Prerokovanie príslušných častí Metodiky rozpisu dotácie UK 2018. 

V tomto bode najprv pán prorektor doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD informovali o príslušných častiach 
predloženej metodiky, ktoré sa týkajú Komisie pre rozvoj a IT.  
Pán prorektor začal objasnením prípravy materiálu, že bol pripravovaný v súlade s metodikou 
ministerstva školstva. Ďalej predstavil časti návrhu, ktoré by mohli komisiu zaujímať vzhľadom na 
rozvoj, t.j. Rozvojový fond, ktorý bol navýšený o sto tisíc eur. Tu spadajú granty pre zahraničnú 
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mobilitu, suma vyhradená pre CIT UK a iné. Následne informoval o fonde rektora, ktorý bol tiež 
navýšený, najmä pre potreby príprav osláv storočnice UK. 
Následne informoval aj pán prorektor doc. RNDr. Daniel Olejár PhD. o aktuálnom stave jednotlivých 
projektov a o vyčlenených prostriedkov v metodike pre dokončenie, dofinancovanie tých projektov.  
 
V nadväznej diskusii boli kladené otázky smerom k pánovi prorektorovi Olejárovi a pánovi riaditeľovi 
Kopáčovi týkajúce sa udržateľnosti a rozvoja IT na UK. Z odpovedí vyplynulo že súčasný stav 
v informatike je zastabilizovaný, avšak financovanie neposkytuje priestor na ďalší rozvoj. 
 
Nakoniec bola diskusia ukončená a predseda dal hlasovať o uznesení odporučiť AS UK schváliť 
predložený materiál. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 6 4 6 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 2: 
Komisia pre rozvoj a IT Akademického senátu UK prerokovala Metodiku rozpisu dotácie UK 
2018 a odporúča ju Akademickému senátu UK schváliť v predloženom znení. 
 
 

Bod č. 4: Správa o činnosti CIT UK v roku 2017 a plán práce na rok 2018. 

O tomto pán riaditeľ Kopáč informoval o činnostiach CIT UK v minulom roku. 
Podstatné predstavuje že CIT UK by mala fungovať ako samostatne hospodáriaca časť. Ďalej že stále je 
nedostatok pracovnej sily, t.j. chýba cca 7 pracovníkov.  
 
V otázkach a diskusii boli uvádzané možnosti spolupráce CIT UK s Vedeckým parkom, na prevádzku 
dotazníkov pre výskumné projekty, napríklad z Filozofickej fakulty. 
 
Ďalej boli predstavené niektoré kľúčové projekty a zmeny: 
CIT očakáva zmeny s nástupom GDPR, príprava na projekt Študent 3, stravovací a ubytovací systém, 
kostra siete, telefónia a plán zapojenia niektorých súčastí, preukazy študentov a súvis s GDPR, optická 
sieť, projekt podpora mobility a iné. 
Taktiež boli diskutované problémy spojené s verejným obstarávaním s tým spojený systém SOFIA 
a registratúra. 
 
Nakoniec bola diskusia ukončená a predseda dal hlasovať o uznesení týkajúceho sa tohto bodu. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 4 3 4 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 3: 
Komisia pre rozvoj a IT Akademického senátu UK vzala na vedomie Správu o činnosti CIT UK 
v roku 2017 a plán prác na rok 2018 a považuje súčasný stav za dlhodobo neudržateľný 
a odporúča vedeniu univerzity úmerne s narastajúcimi nárokmi navyšovať aj zdroje. 
 

Bod č. 5: Organizačný poriadok CIT UK. 

V tomto bode pán riaditeľ CIT UK objasnil dôvody pre vznik predloženého dokumentu. Hlavným 
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zámerom bolo formalizovať ako centrálne financovanú súčasť UK a systematizácia pracovných pozícii. 
O tomto bode členovia komisie spolu s pánom prorektorom a pánom riaditeľom diskutovali o budúcej 
organizácii stretnutí a náplni práce komisie. Termín stretnutí komisie bude presunutý na piatok doobeda 
v týždni učenom na stretnutie komisií, pretože pre všetkých prítomných je to najviac vyhovujúci 
termín. Náplň činností a práce komisie má v budúcnosti pomôcť v nadchádzajúcom prechodovom 
období pre zabezpečenie podpory senátu pre schvaľovanie rozvojových IT projektov a udržateľnosť 
IKT podpory existujúcich projektov/služieb zabezpečujúcich chod UK. 
 
 
Nakoniec predseda ukončil diskusiu a dal hlasovať o uznesení týkajúceho sa tohto bodu. 
 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 4 3 4 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 4: 
Komisia pre rozvoj a IT Akademického senátu UK vzala na vedomie Organizačný poriadok 
CIT UK bez pripomienok. 
 
 

Bod č. 6: Rôzne 

V bode rôzne sa diskutovali otázky rozvoja, napríklad aj otázka priestorov pre CIT UK. 
 
Komisia v tomto bode nepodala žiadne uznesenie. 
 

Bod č. 7: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia:  13.00 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 
 


