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__________________________________________________________________________________ 

 

Zápisnica zo 4. zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

dňa 09. 10. 2020 online cez MS Teams 

 

 

 

Začiatok zasadnutia:  13:00 hod. 

 

 

Prítomní:   podľa zoznamu na prezenčnej listine 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(upravený po schválení na zasadnutí) 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2019 – vybrané časti 

(predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK) 

3. Rôzne. 

4. Záver. 

 

Zasadnutie viedol predseda komisie doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.  

 

Bod č. 1: Otvorenie a schválenie programu 

Zasadnutie komisie otvoril jej predseda doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., ktorý privítal prítomných 

členov komisie a pozvaných hostí pani prorektorku pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzanu 

Kovačičovú, PhD., 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 5 členovia). Zvyšní 

neprítomní členovia pán Mažáry a pán Pajerský sa vopred neospravedlnili, pán doktor Martin Daňko a 

pán doktor Janáček sa prihlásili do zasadnutia neskôr. 

Nasledoval proces schválenia programu, kde predseda vyzval členov o návrhy na zmenu poradia alebo 

doplnenie programu. Následne predseda dal hlasovať o programe a všetci prítomní členovia vyjadrili 

súhlas s programom a poradím bodov.  

 

Bod č. 2: Výročná správa o hospodárení UK za rok 2019 – vybrané časti. 

Vzhľadom na neprítomnosť kvestorky a pani prorektorky pre majetok a investície, predseda navrhol aby 

boli len sformulované otázky k téme. 
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A. Gafurov sa spýtal na priebežné plnenie návrhov opatrení z výročných správ o hospodárení. P. Tudík 

sa opýtal na plány ohľadom  Študijného a kongresového strediska Modra-Harmónia. Pani prorektorka 

Kovačičová a pán prorektor Olejár informovali v krátkosti o perspektívach ďalšieho využitia strediska a 

informovali taktiež, že konkrétny plán rozvoja CĎV bude predložený na nasledujúce zasadnutie AS UK. 

P. Tudík sa ďalej spýtal na to, či UK disponuje aj inými kongresovými strediskami. Pán prorektor Olejár 

odpovedal, že UK taktiež má kongresové stredisko na internáte Družba, ktoré však potrebuje 

rekonštrukciu. 

Po veľmi krátkej diskusii predseda ukončil rozpravu a navrhol uznesenie, o ktorom dal v zapätí hlasovať. 

 

Uznesenie č. 1.: 

Komisia vzhľadom na neprítomnosť pani kvestorky a pani prorektorky pre majetok a investície nemala 

možnosť prediskutovať otázky spojené s predkladaným materiálom a navrhuje aby boli prediskutované 

v pléne na zasadnutí Akademického senátu 21.10.2020. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 6 4 6 0 0 schválené 

 

 

Bod č. 3: Rôzne 

V bode rôzne predseda komisie predostrel otázky týkajúce dynamického nákupného systému. Pán 

prorektor Olejár spolu s pánom riaditeľom CITu Kopáčom na úvod zrekapitulovali stav IT na univerzite 

od ostatného zasadnutia komisie, vrátane prípravy Dlhodobého plánu rozvoja IT na UK a aj niektorých 

akútnych problémoch, ktoré v tomto období museli riešiť (únik osobných údajov na Fakulte manažmentu 

a prebratie správy IT na “Mlynoch” CITom UK). Pán prorektor Olejár ďalej informoval, že spustenie 

dynamického nákupného systému sa momentálne brzdí výlučne právnymi obštrukciami zo strany 

dodávateľov. Ďalej členovia komisie boli oboznámení so situáciou s e-learningom na UK, 

superpočítačom CLARA, pripravovaným inštitucionálnym vedeckým repozitárom, plánovanou 

spoluprácou s niektorými ministerstvami v oblasti IT a taktiež s plánovanou spoluprácou so Slovenskou 

národnou knižnicou za účelom sprístupnenia jej digitalizovaného fondu pre akademickú obec UK. 

 

Ako ďalšiu tému sa A. Gafurov opýtal, koľko kníh sa ročne vyraďuje z evidencie knižničných a edičných 

centier UK. Pán prorektor Olejár a pán riaditeľ CIT Kopáč odpovedali, že vyradenie kníh je až posledný 

krok v dlhom procese “adopcie” kníh inými knižnicami. Informovali taktiež o možnosti eventuálneho 

nákupu digitalizačného robota, problémom však budú autorské práva. 

 

Nasledovala otázka A. Gafurova na to, či uvádzanie trvalých bydlísk v zmluvách o ubytovaní študentov 

v Centrálnom registri zmlúv je v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Do diskusie sa zapojili 

pán prorektor Olejár a pán predseda komisie a pán doktor Daňko. 

 

P.Tudík sa opýtal, koľko ročne stojí použitie systému AIS2. Pán prorektor Olejár informoval, že ročne to 

stojí okolo 100 až 130 tisíc eur a ďalej informoval o prípadných zmenách v prípade, že by sa UK začala 

spolupodieľať na vývoji AIS2. 

 

Po diskusii, a vyjadrení názorov členov komisie sa do diskusie už nikto neprihlásil, predseda ukončil 

rozpravu v tomto bode. 
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Bod č. 4: Záver 

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

a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  14:05 hod. 

 

Zapísal: 

Mgr. Askar Gafurov 

 

Overil: 

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 

 


