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__________________________________________________________________________________ 

 

Zápisnica z 1. zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

dňa 28. 02. 2020 v zasadačke vedeckej rady UK 

(Nová budova, Šafárikovo námestie 6, Bratislava). 

 

 

Začiatok zasadnutia:  9:00 hod. 

 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky 

 

1. Otvorenie. 

2. Návrh a voľba podpredsedu komisie. 

3. Prerokovanie materiálu: Návrh vizuálnej reprezentácie značky UK. 

4. Otázky týkajúce sa projektu Študent 3. 

5. Prezentácia elektronického hlasovania. 

6. Zmena názvu komisie a doplnenie úloh do Rokovacieho poriadku AS UK. 

7. Rôzne. 

8. 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 pána prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomíra 

Masaryka, PhD., pána prorektora pre knižničné a informačné služby doc. RNDr. Daniela Olejára PhD. 

a riaditeľa CIT RUK Mgr. Petra Kopáča. Konštatoval, že komisia nie je uznášaniaschopná (na začiatku 

zasadnutia boli podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 9 členov prítomní 4 členovia). Z piatich 

neprítomných sa dvaja členovia komisie vopred emailom ospravedlnili a jeden člen sa ospravedlnil 

emailom dodatočne, zvyšní dvaja členovia sa neospravedlnili. 

 

Bod č. 2: Návrh a voľba podpredsedu komisie. 

Vzhľadom na to že komisia nebola uznášaniaschopná, predseda navrhol presunúť tento bod pred bod 
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rôzne, a počkať tak kým komisia bude uznášania schopná. Prítomní členovia súhlasili. 

 

Bod č. 3: Prerokovanie materiálu: Návrh vizuálnej reprezentácie značky UK. 

Prorektor pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., predstavil návrh vizuálnej 

reprezentácie značky UK. Rozprával o zámere, prípravách a priebehu návrhu. Taktiež hovoril 

o nákladoch a práci tímu, ktorý rieši vizualizáciu, a propagáciu UK. 

Po predstavení návrhu predseda komisie vyzval členov na diskusiu. 

 

Do diskusie boli kladené otázky: 

Mgr. Matin Daňko, PhD.: Rozdiely medzi LF a JLF. 

Odpoveď: Rozdiely sú síce malé, pracovalo sa s viacerými verziami a JLF nepresadzovala Jeseniusa 

v logu. Vedenie JLF súhlasilo s návrhom tak ako je predstavený. 

 

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.: V akých oblastiach by logá mali nahradiť súčasné existujúce logá. Je 

predsa zakomponované v štatúte aké logo a forma. 

Odpoveď: Zmeny by sa mali týkať všetkých oblastí a vonkajšej komunikácie, logo by malo nahradiť 

aktuálne logo s Komenským, plánuje sa a už je v príprave zmena štatútu.  

Čo sa týka diplomov a použitia znaku s Komenským, túto otázku a riešenie zisťuje a komunikuje 

prorektorka Kovačičová.  

Súčasná komunikácia v rámci unicerzity, obeh a forma materiálov nie je jednotná, viac menej je v tom 

chaos, proktocky každý materiál je iný, prorektor plánuje prísť s návrhom riešenia pre zjednotenie 

formy materiálov. 

 

Doc.RNDr. Michal Greguš, PhD.: Otázka vlastníctva a použitia loga, vzhľadom na to, že autorom je 

súkromná spoločnosť. Taktiež otázka ako budú zmeny presadzované na fakultách a čo s materiálmi, 

ktoré fakulty majú vytlačené a pripravené podľa aktuálne platného manuálu. 

Odpoveď: Doc. RNDr. Daniel Olejár PhD. ako prorektor pre knižničné a informačné služby podotkol 

že zjednotenie formy jednotlivých materiálov, ktoré kolujú v rámci UK sú dôležité aj pre archív 

a registratúru. 

 

Vzhľadom na to že komisia bola stále neuznášaniaschopná, komisia nenavrhla žiadne uznesenie. 

Prorektor pre vonkajšie vzťahy sa po ukončení tohto bodu rozlúčil a zo zasadnutia odišiel. 

 

Bod č. 4: Otázky týkajúce sa projektu Študent 3. 

Predseda komisie doc.RNDr. Michal Greguš, PhD. na úvod tohto bodu informoval členov o svojej 

účasti na vedení UK, kde zastupoval predsedkyňu AS UK.  

 

Doc. RNDr. Daniel Olejár PhD. ako prorektor pre knižničné a informačné služby IT informoval členov 

komisie o jednotlivých bodoch zo správy zo zasadnutia kolégia rektora o stave informatiky na UK 

v Akademickom roku 2017/18. Pán prorektor začal svoju prezentáciu správou o zmene riaditeľa CIT, 

ktorým je v súčasnosti Mgr. Peter Kopáč a o jeho zapracovaní sa do funkcie s tým, že súčasná 

informatika UK čelí viacerým ťažkostiam a výzvam. 

Jedným z najzávažnejších problémov bol a je stav hardvéru, ktorý zabezpečuje chod kľúčových 

systémov a služieb pre UK. Situáciu sa podarilo dočasne vyriešiť pomocou existujúcich zdrojov 
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z niektorých univerzitných častí, najmä zo zdrojov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Ďalej bol 

nastavený plán obnovy hardvéru, však potrebuje trvalé finančné krytie z rozpočtu UK, o čom sa ešte 

diskutuje s vedením UK a budú nutné ďalšie rokovania a schvaľovania.  

Ďalší kritický problém tkvie v personálnych otázkach CIT, ktorého stav je dlhodobo pod dostačujúcu 

hranicu, t.j. chýbajú min 4 členovia (administrátor/vývojár). Stav je zapríčinený hlavne nízkym 

finančným ohodnotením týchto pracovných pozícii. 

Ďalší problém respektíve udalosť, ktorá sa vyskytla začiatkom aktuálneho akademického roka je 

hackerský útok na sieť na študentských internátoch Mlyny. Situácia je monitorovaná a CIT pripravuje 

bezpečnostný projekt, ktorý by mal situáciu riešiť, zároveň aj ako preventívne opatrenia pre podobné 

prípady na iných súčastiach UK. 

Pán prorektor taktiež informoval o projekte rekonfigurácia CUS - centrálnej univerzitnej siete. 

Aktuálne projekt čaká na doriešenie administratívnych záležitostí a dofinancovanie, pán prorektor 

vyslovil obavu, že ak by sa problémy urýchlene nedoriešili do konca kalendárneho roku, projekt môže 

mať vážne finančné problémy. 

 

Pán prorektor aj s pánom riaditeľom v rámci hodnotenia správy IKT na UK prisľúbili vypracovať ročný 

odpočet k riadeniu informatiky UK a predložiť ho do kolégia rektora. 

 

Po skončení tohto bodu sa pán prorektor doc. RNDr. Daniel Olejár PhD. rozlúčil a odišiel zo 

zasadnutia.  

 

Bod č. 5: Prezentácia elektronického hlasovania. 

Riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč informoval o pripravovaných a prebiehajúcich aktivitách na 

projekte elektronického hlasovania. Vysvetlil princípy a komisia voľne diskutovala o rôznych otázkach 

a aspektoch týkajúcich sa prípravy a zavedenia elektronického hlasovania. 

Ako prvý prezentoval projekt mobility online na spracovanie zahraničných mobilít ERASMUS a iných 

pre študentov a pracovníkov UK, čo uľahčuje celý proces realizácie a administratívy. 

Ďalej bol prezentovaný projekt rekonštrukcie telefónnej a internetovej siete Šafárikove námestie t.j. 

budovy rektorátu a Právnickej fakulty. Projekt aktuálne čelí problému s dofinancovaním. 

Ďalší projekt: Stravovanie a ubytovanie, ktorý je v gescii prorektorky Kovačičovej, pán prorektor 

informoval, že projekt sa aktuálne nachádza pred verejným obstarávaním, čo súvisí s ďalším 

projektom. 

Projekt Študent 3 predstavuje komplexný projekt a pán prorektor informoval o prípravách a termínoch 

ktoré budú preň dôležité. 

Výsledkom diskusie k tomuto bodu komisia zhrnula v nasledujúcom bode rokovania.  

K prebiehajúcemu projektu ubytovanie a stravovanie, boli načrtnuté niektoré problémy týkajúce sa 

aktuálneho informačného systému, zároveň bolo spomenuté, že v súčasnosti sa tento projekt týka len 

zariadení VI Družba a VMĽŠ-Mlyny. 

  

Komisia v tomto bode nepodala žiadne uznesenie. 

 

Bod č. 6: Zmena názvu komisie a doplnenie úloh do Rokovacieho poriadku AS UK. 

O tomto bode členovia komisie už nerokovali vzhľadom na to, že komisia nebola celý čas 

uznášaniaschopná, rovnako ako o návrhu zvolenia podpredsedu. 
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Bod č. 7: Rôzne 

V tomto bode sa nikto neprihlásil. 

Komisia v tomto bode nepodala žiadne uznesenie. 

 

Bod č. 8: Záver 

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

ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  11:30 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 

 


