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__________________________________________________________________________________ 

 

Zápisnica z 9. zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

dňa 20. 03. 2019 v zasadačke rektora UK 

(Nová budova, Šafárikovo námestie 6, Bratislava). 

 

 

Začiatok zasadnutia: 14.30 hod. 

 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

 

1. Otvorenie. 

2. Výročná správa za CIT 

3. Ročný, štvorročný a desaťročný plán úloh CITu. 

4. Návrh zmeny koncepcie univerzitných preukazov 

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 prorektorku pre rozvoj a kvalitu prof. MUDr. Vieru 

Štvrtinovú, PhD., pána prorektora doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. a pána riaditeľa CIT RUK. Predseda 

komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli podľa prezenčnej 

listiny z celkového počtu 6 členov prítomní 4 členovia), ostatní dvaja členovia komisie sa vopred 

ospravedlnili. Prítomní členovia jednomyseľne súhlasili s programom. 

 

Bod č. 2: Výročná správa za CIT 

Úvodné slovo mal doc. Olejár, ktorý prezentoval plán CIT UK: Informatika UK musí fungovať ako 
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výrobný proces. Príprava plánov a prevádzky, ako plánovanie licencii, podpora a podobne musí byť 

podporená aj z vedenia UK a samozrejme personálne a finančne pokrytá. Prezentoval potrebu mať plán 

na budúci rok, štvorročný plán a 10 ročný plán, a prevádzku, ktorá musí byť dlhodobo udržateľná. 

Z vedenia sa očakáva schopnosť finančne pokryť potreby informatiky spôsobom nie jednorazových 

veľkých finančných výdavkov ale udržateľným rozpočtom.  

Ďalej v tomto bode pokračoval riaditeľ CIT UK, pán Mgr. Peter Kopáč a 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 výšku 

čerpania finančných zdrojov pokrytých z rozpočtu CIT a z navýšenia ktoré poskytol rektorát. 

Ďalej informoval o rozvojových projektoch a o úspešných projektoch za minulý rok. 

Prvý sa týkal ubytovania a stravovania na internátoch v Mlynskej doline a druhý rekonštrukcie 

infraštruktúry siete na rektoráte t.j. telefónia. Súčasné náklady na prevádzku telefónov po prechode 

k inému operátorovi(respektíve poskytovateľovi služby) predstavujú 10% nákladov predchádzajúcej 

prevádzky. Ďalej predstavil plán výmeny telefónov na ďalších súčastiach univerzity. Plán migrácie fakúlt 

a tiež pridanie aj mobilných zariadení. 

Tretí projekt sa týka rozvoja programu celoživotného vzdelávania. Finančné krytie a výdavky pre 

jednotlivé projekty sú presne uvedené vo výročnej správe. 

Prezentovanie výročnej správy ukončil vyhodnotením finančného stavu CIT, suma výdavkov 

a ušetrených peňazí sa nachádza v predmetnej správe. 

Komisia v tomto bode navrhla uznesenie a následne sa o ňom hlasovalo. 

 

Návrh uznesenia č.1: Komisia vzala na vedomie Správu o činnosti CIT UK za rok 2018. 

 

č. hlas. prijatých 

hlasovaní 

kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 4 3 4 0 0 schválené 

 

Bod č. 3: Ročný, štvorročný a desaťročný plán úloh CITu. 

V tomto bode pán Mgr. Peter Kopáč v krátkosti predstavil plány na budúce obdobia, predstavil možné 

problémy, s ktorými sa CIT v budúcnosti bude musieť vysporiadať a to personálne nároky, otázky 

financovania CIT, nadchádzajúci a pripravovaný proces výberu a prechodu na nový informačný systém 

Student 3., a ďalšie už spomínané problémy ako licencie do knižničných katalógov, študentské respektíve 

univerzitné preukazy, problémy informatiky na Univerzitnom vedeckom parku, a postupné odchádzanie 

a nahrádzanie techniky pre zabezpečenie prevádzky služieb prevádzkovaných CIT UK pre zabezpečenie 

každodenného chodu univerzity. 

V následnej diskusii sa členovia komisie pýtali na rôzne detaily, po vyčerpaní otázok, predseda komisie 

diskusiu uzavrel. 

Komisia v tomto bode nenavrhla žiadne uznesenie.  

 

Bod č. 4: Návrh zmeny koncepcie univerzitných preukazov. 

V tomto bode riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč prezentoval koncepciu univerzitných preukazov, 

poukázal na problematiku súčasného stavu s preukazmi a s kontraktom t.j. s fi. Transdata. Problémy 

zahŕňa jednak GDPR a taktiež forma účtovania čo treba v najbližšej dobe vyriešiť. Boli prezentované 

viaceré možnosti o riešení bude informovať potom ako sa rozhodne vedenie UK. Do rozpravy po 

prezentácii sa prihlásim Mgr. Svetský a Dr. Janáček, ktorí sa pýtali na detaily spojené s poplatkami a 

s platbami, výhodami a možnosťami obstarávania. Po vyčerpaní témy predseda diskusiu uzavrel. 

V tomto bode komisia nepodala žiadne uznesenie. 
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Bod č. 5: Rôzne 

V tomto bode sa nikto neprihlásil. 

Komisia v tomto bode nepodala žiadne uznesenie. 

 

Bod č. 6: Záver 

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

zasadnutie. 

Koniec zasadnutia:  16.00 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 

 


