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__________________________________________________________________________________ 

 

Zápisnica z 2. zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

dňa 20. 05. 2020 online cez MS Teams 

 

 

 

Začiatok zasadnutia:  10:00 hod. 

 

 

Prítomní:   podľa zoznamu na prezenčnej listine 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(upravený po schválení na zasadnutí) 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Návrh na Zrušenie súčasti UK – Centrum ďalšieho vzdelávania 

4. Výročná správa o činnosti UK v Bratislave za rok 2019 – vybrané časti: 9. Podporné 

činnosti, 10. Rozvoj UK 

5. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK veda, s.r.o. za rok 2019 

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 pani prorektorku pre majetok a investície JUDr. Janu Duračinskú, 

PhD., pani prorektorku pre kvalitu prof. MUDr. Vieru Štvrtinovú, PhD. a pani kvestorku Ing. Ingrid 

Kútnu Želonkovú, PhD., ďalej konateľku spoločnosti Veda s.r.o Mgr. Agátu Juráškovú, pána prorektora 

pre knižničné a informačné služby doc. RNDr. Daniela Olejára PhD. a riaditeľa CIT RUK Mgr. Petra 

Kopáča. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli podľa prezenčnej 

listiny z celkového počtu 9 členov prihlásení 7 členovia). Z dvoch neprítomných sa ani jeden vopred 

neospravedlnil.  

 

Bod č. 2: Schválenie programu. 

Na úvod predseda požiadal o zmenu poradia bodov, teda aby bod 3 z pozvánky (Návrh na Zrušenie 
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súčasti UK – Centrum ďalšieho vzdelávania) bol zaradený pred bod 2 z pozvánky (Výročná správa o 

činnosti UK v Bratislave za rok 2019 – vybrané časti: 9. Podporné činnosti, 10. Rozvoj UK). 

V pozvánke nebol uvedený aktuálny bod 2 t. j., schválenie programu. Prítomní členovia súhlasili. 

 

Bod č. 3: Návrh na Zrušenie súčasti UK – Centrum ďalšieho vzdelávania 

Predseda komisie po krátkom úvode o súčasnej situácii CĎV a o prebiehajúcich aktivitách zo strany 

vedenia v tejto veci vyzval pani kvestorku a pani prorektorku Ďuračinskú na predstavenie návrhu. 

Pani prorektorka hneď na začiatku objasnila dôvody, prečo nie je možné právne vykonať zlúčenie 

a prečo sa proces nazýva zrušenie bez likvidácie. Taktiež podľa organizačného poriadku UK rektorát 

nie je vedený ako súčasť, a preto nie je možné previesť majetok, prijať budovu, atď. 

Ďalej pani prorektorka uviedla, že spúšťač, teda výzva, prišla zo strany CĎV samotného ako žiadosť, 

kvôli zrušeniu kurzov a akcií, nemajú z čoho financovať prevádzku SHSky. 

Uviedla taktiež, že vedenie, teda rektorát vie dosiahnuť úspory prevádzky budov Žižková, Modra 

Harmónia. Kondícia CĎV z dlhodobého hľadiska je nestabilná. 

Nasledovala rozprava a kladenie otázok, z ktorých uvádzam len tie otázky a odpovede, ktoré sa mi 

podarilo zachytiť. 

Askar Gafurov: Otázka, či nemožno Modru jednoducho presunúť pod rektorát a ďalej premenovať 

návrh na zrušenie ako začiatok reštrukturalizácie. 

Odpoveď prorektorky Ďuračinskej: Vysvetlila, že z právneho hľadiska je SHS ekonomická jednotka 

a takto definovaný substrát nie je možné len tak jednoducho deliť, odobrať budovu, keďže na ňu sú 

viazané činnosti CĎV. CĎV v súčasnosti nevie, ako sa v septembri kurzy otvoria, hospodárenie je tým 

pádom vážne ohrozené. V minulosti si dlh CĎV už vyžiadal mimoriadnu dotáciu. Od júna je rektorát 

nútený financovať CĎV, keďže im financie vystačia do konca mája. 

Prorektor doc. Olejár: Predostrel historické súvislosti CĎV a pripomenul vzniknuté problémy už za 

predchodcov súčasnej riaditeľky. Taktiež hovoril o poslaní CĎV, vzniku od roku 2005 a pretrvávajúcim 

záväzkom z minulosti. 

Askar Gafurov: Kládol otázky ohladom strát a ziskov. 

Odpoveď kvestorky: SHS účtuje samostatne, rektorát nie je SHSka. 

Odpoveď prorektorky Ďuračinskej: Na rekonštrukciu v Modre boli v minulosti (minulom roku) 

vynaložené nemalé prostriedky. 

Prorektor doc. Olejár: Povedal, že aktuálne Modra Harmónia má kapacitu ubytovania 100 miest. Ďalej 

uviedol, že budova na Žižkovej je prekrásna stará budova – kúria, vhodná na reprezentáciu univerzity. 

Otázka Jaroslav Janáček: Najprv vyjadril prekvapenie, že zmena prinesie zefektívnenie a ďalej sa pýtal,  

prečo do komisie neboli predložené analýzy. 

Odpoveď prorektorky Ďuračinskej: Zopakovala, že požiadavka prišla zo strany CĎV a položila 

rečnícku otázku, kto zabezpečí financovanie, keď nastane platobná neschopnosť SHS – CĎV. 

Po dlhšej a náročnej diskusi predseda ukončil rozpravu a vyzval členov na sformulovanie uznesenia. Po 

konsenzuálnej dohode bolo navrhnuté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1.: 

Komisia konštatuje, že predložené podklady nie sú dostatočné na to, aby mohla senátu odporučiť 

schválenie návrhu na zrušenie SHS CĎV. Komisia odporúča doplniť materiály o vyjadrenie riaditeľky 

CĎV a o komparatívnu analýzu možných riešení – minimálne porovnanie ponechania súčasného stavu, 

zrušenia SHS podľa návrhu a možnosti odčlenenenia prevádzky budovy v Modre z CĎV. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 7 4 6 0 1 schválené 

 

Prorektorka a kvestorka sa po hlasovaní rozlúčili a zo zasadnutia sa odhlásili. 
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Bod č. 4: Výročná správa o činnosti UK v Bratislave za rok 2019 – vybrané časti: 9. 

Podporné činnosti, 10. Rozvoj UK 

Predseda komisie doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. požiadal pani prorektorku pre kvalitu prof. MUDr. 

Vieru Štvrtinovú CSc. o prezentovanie Výročnej správy o činnosti UK v Bratislave za rok 2019, 

respektíve jej vybrané časti týkajúce sa kompetencií komisie. Pani prorektorka vecne odprezentovala 

príslušné časti a predseda otvoril rozpravu. Jednotliví členovia kládli otázky, ktoré boli následne 

uspokojivo zodpovedané.  

Predseda nakoniec rozpravu uzavrel a požiadal o sformulovanie uznesenia: 

 

Uznesenie č. 2.: 

Komisia pre rozvoj a IT prerokovala Výročnú správu o činnosti UK v Bratislave za rok 2019 a 

odporúča AS UK ju schváliť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 7 4 7 0 0 schválené 

 

Pani prorektorka sa po hlasovaní rozlúčila a zo zasadnutia sa odhlásila. 

 

Bod č. 5: Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK veda, s.r.o. za rok 2019. 

V tomto bode predseda komisie privítal Mgr. Agátu Juráškovú, konateľku spoločnosti a vyzval ju na 

prezentovanie správy o činnosti a účtovnú uzávierku. Konateľka prezentovala správu o činnosti 

a predostrela problémy, ktoré dlhodobo sprevádzajú spoločnosť. Taktiež hovorila o zmene konateľa, 

ďalej o vymenovaní pána prorektora Masaryka, ktoré sa však neuskutočnilo zápisom do obchodného 

registra. 

V ďalšom prezentovala činnosti spoločnosti, z čoho hlavnú predstavovala vydavateľská činnosť 

a prevádzka eshopu, konštatovala, že spoločnosť na konci roka skončila v strate, viz. účtovná 

uzávierka. 

Po prezentácii predseda komisie vyzval prítomných k otázkám a otvoril rozpravu. Hneď na úvod 

predseda pripomenul, že tento stav spoločnosti sa opakuje už niekoľko rokov za sebou, že názov 

spoločnosti je mätúci a že vedenie bolo zo strany komisie opakovane vyzývané k náprave a hľadaniu 

riešenia. S.r.o. spoločnosť je predsa založená s účelom zisku. Konateľka opakovane objasnila hlavné 

poslanie a to, že prostredníctvom spoločnosti je výrazne jednoduchšie vydávať publikácie pre potreby 

fakúlt a univerzity. Pôvodný účel podpora výskumu spoločnosť neplní. 

Po ďalších otázkach členov a všeobecnej diskusii, predseda ukončil rozpravu a  vyzval na formulovanie 

uznesenia, ktoré po konsensuálnej dohode znie: 

 

Uznesenie č. 3.: 

Komisia pre rozvoj a IT prerokovala Výročnú správu UK veda, s. r. .o. za rok 2019. Komisia pre rozvoj 

a IT dlhodobo pociťuje nedostatky v jej prevádzke a žiada, aby vedenie pristúpilo k riešeniu vedúcemu 

k ziskovosti spoločnosti UK veda, s.r.o.. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 7 4 7 0 0 schválené 

 

Po hlasovaní sa konateľka rozlúčila a odhlásila zo zasadnutia. 

 

Bod č. 6: Rôzne 

V bode rôzne predseda komisie predostrel otázky týkajúce sa zrušenia verejného obstarávania 

akademického informačného systému. Po krátkej diskusii a vyjadrení názorov členov komisie sa do 
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diskusie už nikto neprihlásil. 

Komisia v tomto bode nepodala žiadne uznesenie. 

 

 

Bod č. 7: Záver 

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

ukončil zasadnutie. 

Koniec zasadnutia:  12:30 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 

 


