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__________________________________________________________________________________ 
 

Zápisnica z 8. zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 
dňa 27. 04. 2018 v zasadačke rektora UK 

(Nová budova, Šafárikovo námestie 6, Bratislava). 
 
 
Začiatok zasadnutia:  10.00 hod. 
 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

 
1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti UK v Bratislave za rok 2017. 

3. Správa o činnosti v Informatike na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2017 a plán 

činnosti na rok 2018. 

4. Návrh a voľba podpredsedu komisie. 

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 menovite páni vedúcu oddelenia stratégií a analýz Ing. Janu 
Jirsákovú a riaditeľa CIT RUK Mgr. Petra Kopáča. Predseda komisie konštatoval, že komisia nie je 
uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 7 členov 
prítomní len 3 členovia), ostatní štyria členovia komisie sa vopred ospravedlnili. Po krátkej diskusii sa 
komisia dohodla o priebehu zasadnutia podľa programu, bez bodu č.4 (Návrh a voľba podpredsedu 
komisie) a o hlasovaní o uzneseniach v bodoch 2 a 3 per rollam. 
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Bod č. 2: Prerokovanie Výročnej správy o činnosti UK v Bratislave za rok 2017 

Pani Ing. Jana Jirsáková sa ako vedúca oddelenia stratégií a analýz podieľala na vypracovaní Výročnej 
správy o činnosti UK v Bratislave za rok 2017 nám v krátkosti predstavila priebeh prípravy, metodické 
pokyny ministerstva školstva a tiež že správa je vypracovaná v súlade s týmito pokynmi. Požiadavky 
na správu sa v porovnaní z minulým rokom nemenili. Termín odovzdania je 20. mája.  
V následnej krátkej diskusii boli otázky len k častiam správy, ktoré má komisia v gescii a po krátkom 
dohadovaní komisia navrhla uznesenie a hlasovanie prebehlo per rollam. 
 
Návrh uznesenia č. 1: Komisia pre rozvoj a IT prerokovala Výročnú správu o činnosti UK v Bratislave 
za rok 2017 per rollam a odporúča akademickému senátu UK schváliť ju v predloženom znení. 
 

č. hlas. prijatých 
hlasovaní 

kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 6 4 6 0 0 schválené 

 

Bod č. 3: Správa o činnosti v Informatike na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 
2017 a plán činnosti na rok 2018. 

V tomto bode pán Mgr. Peter Kopáč v krátkosti predstavil správu o činnosti v Informatike, ktorá už 
bola prezentovaná aj na vedení univerzity. Ďalej informoval o pripravovaných a prebiehajúcich 
aktivitách na niektorých projektoch CIT. Taktiež uviedol že sa pripravuje nové znenie katalógu služieb, 
s cca 30 službami CIT UK, z toho 10 kritických. 
Ďalej pán riaditeľ informoval aj o problémoch s prípravou systémov na zosúladenie s GDPR. 
 
V následnej diskusii a kladených otázkach, ktoré sa týkali niektorých služieb, zmien, prípadne 
negatívnych dôsledkov aj s vyššie spomínaným GDPR, komisia pristúpila k návrhu uznesenia. Taktiež 
bolo diskutované zapojenie CIT UK do spolupráce s vedeckým parkom a možnosti výskumných úloh 
pre zamestnancov CIT. 
 
Komisia v tomto bode navrhla uznesenie. A hlasovanie prebehlo per rollam. 
 
Návrh uznesenia č. 2: Komisia vzala na vedomie Správu o činnosti v Informatike na UK v Bratislave 
v roku 2017 a pán činnosti na rok 2018. 
 

č. hlas. prijatých 
hlasovaní 

kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 6 4 6 0 0 schválené 

 

Bod č. 4: Návrh a voľba podpredsedu komisie 

O tomto bode komisia nerokovala a ani nepodala žiadne uznesenie. 
 

Bod č. 5: Rôzne 

V tomto bode sa nikto neprihlásil. 
Komisia v tomto bode nepodala žiadne uznesenie. 
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Bod č. 6: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia:  11.00 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 
 


