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__________________________________________________________________________________ 

 

Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

dňa 24. 02. 2021- online cez MS Teams 

 
 

 

Začiatok zasadnutia: 10:00 hod. 

 

 

Prítomní:   podľa zoznamu na prezenčnej listine 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(upravený po schválení na zasadnutí) 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Návrh postupu zabezpečenia konzistentnej vizuálnej reprezentácie značky UK 

3. Verejné obstarávanie na hlasovacie zariadenie pre potrebu UK 

4. Informácia o rámcovom pláne rozvojových činnosti na rok 2021 za odbor informatiky UK 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

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

 

Bod č. 1: Otvorenie a schválenie programu 

Predseda otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných členov komisie, prítomných členov vedenia, 

a riaditeľa CIT UK. Prítomných členov bolo 6, dvaja sa ospravedlnili a jeden ostal neospravedlnený, 

pozvaní hostia podľa prezenčnej listiny. V úvode prebehlo hlasovanie o programe. 

Hlasovanie č. 1 o programe: 6 za, 0 proti, 0 zdržal sa, kvórum 4. Program bol schválený. 

 

 

Bod č. 2: Návrh postupu zabezpečenia konzistentnej vizuálnej reprezentácie značky UK 

Pán prorektor Masaryk v krátkosti oboznámil komisiu s aktuálnym stavom vizuálnej reprezentácie 

značky UK. Informoval. že je pripravený dizajnový manuál a podľa plánu bol proces realizácie 

rozdelený do dvoch fáz. V prvej prekreslenie log jednotlivých fakúlt a univerzity a druhá fáza mala byť 

implementačná, v rámci ktorej chceli nakresliť aj logá ďalších súčasti ako sú jedáleň, botanická záhrada 
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a iné. 

Zmena, ktorá momentálne nastala, sa týka druhej fázy procesu, teda zabezpečenia grafických log, ktoré 

bude pripravovať interný člen tímu (nová grafička). 

Predseda komisie poďakoval za vstup a ocenil, že v materiáloch bol už aj návrh dizajnového manuálu 

a spýtal sa na jeho dokončenie v takej  ucelenej podobe,  v akej by súčasti vedeli s ním pracovať. 

Prorektor doc. R. Masaryk odpovedal, že šablóny dokumentov ešte budú pripravené, väčšinou ako 

hlavičky dokumentov. Webové stránky budú vedené samostatne. Čo sa týka obehu dokumentov, 

prípravu pasportizácie vedie Martina Mášiková a súčasťou  bude aj jasné stanovenie pravidiel, kde sa 

budú používať logá a kde znaky. Interná grafička bude ďalej komunikovať s jednotlivými súčasťami 

návrhy a zmeny. 

Mgr. P. Kopáč doplnil informáciu, že  pre tím v rámci rebrandingu pôjde o distribúciu materiálov. Tu je 

snaha urobiť to čo najelegantnejšie, takže v rámci doménových strojov vedia dodať šablóny priamo do 

MS Word. Aby to bolo možné použiť aj mimo univerzitnej siete, je možnosť dať to do zdieľaného 

OneDrive disku. 

Ďalej sa na pána prorektora obrátil s prosbou, , či  pri príprave materiálov interne „in-House“,  je 

možné požiadať o logo pre CIT pre jednotnú komunikáciu. 

Prorektor  uviedol,  že to bude riešené v najbližšej dobe. 

 

Predseda komisie následne otvoril rozpravu. Otázky a odpovede nasledujú v poradí,  ako zazneli. 

 

P. Tudík sa opýtal, aký jazyk sa bude používať v logách? Či to bude len v angličtine alebo aj 

v slovenčine, a poprípade v latinčine? 

Pán prorektor doc. R. Masaryk odpovedal, žena komunikáciu v národnom kontexte budeme používať 

slovenčinu, v medzinárodnom angličtinu. Latinčinu neplánujeme, aj z dôvodu, že UK vznikla ako 

univerzita, kde sa učilo a učí v slovenčine.  

Predseda komisie doc. Greguš sa informoval ohľadom časového horizontu uvedenia novej vizualizácie 

Prorektor doc. R. Masaryk pripomenul, že v tomto smere je jednoznačné stanovisko pána rektora, ktoré  

za záväzný termín používania novej  symboliky v  elektronickej aj písomnej komunikácii považuje 

september 

 

Následne sa predseda komisie doc. Greguš opýtal, ako sa zaistí jednotný prechod na nový vizuál? 

Prorektor doc. R. Masaryk uviedol, že za najdôležitejší budú v tomto smere tajomníci fakúlt, a taktiež 

určení prodekani, ktorí budú  komunikačnými partnermi tejto agendy. Taktiež informovala o tom, že 

v súčasnosti sa plánuje komunikovať všetko  s vedúcimi jednotlivých oddelení na rektoráte. 

Komunikácia smerom k jednotlivým zamestnancom bude  realizovaná postupne cez  jednotlivé úrovne: 

z najvyššej úrovne univerzity na fakulty, ďalej na ústavy a potom na oddelenia. Týmto úrovniam bude 

zodpovedať aj hlavičkový papier tak, aby zamestnanci mali k dispozícii šablóny. No od septembra to 

ešte v takejto podobe nebude.  

 

Predseda komisie doc. Greguš sa ešte informoval o tom, akým spôsobom  sa  „odchytí“ všetka 

komunikácia a nahradí novým typom a tiež, aká je početnosť tímu, ktorý to má zabezpečiť? 

Prorektor doc. R. Masaryk odpovedal, že  tím má zhruba desať ľudí, z toho jedna členka je grafička. 

Využije sa aj sieť ľudí na fakultách, s ktorými sú v úzkom kontakte. Predpokladá,  že do septembra 

budeme mať na univerzite 80% podchytenej komunikácie. Zmeny týkajúce sa elektronickej 

komunikácie sa budú robiť v spolupráci s CIT UK, pričom dodal, že nechcú však zmeniť všetky 

systémy, len hlavné, ako je AIS a univerzitný web. 

Predseda komisie doc. Greguš sa ešte zaujímal o to, aký je v súčasnosti stav komunikácie s fakultami? 

Pripomenul, že  v minulosti odpoveď fakúlt bola dosť negatívna (napríklad FMFI) 

Prorektor doc. R. Masaryk odpovedal, že situácia na statných 12 fakultách je prehľadná, že všetci 

dekani a fakultné akademické senáty o tom diskutovali a všetky ich návrhy boli konsenzuálne 

zapracované. Naposledy sa riešila napríklad situácia na  FTVŠ, keďže logo bolo podobné ako  na 

Masarykovej univerzite, takže chceli zmenu. Čo sa týka FMFI, prorektor uviedol, že zachytil  istú 
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nespokojnosť,  ale vedenie FMFI, teda dekan,  rozhodol a táto otázku považuje za uzavretú. 

Opätovne sa predseda komisie doc. Greguš opýtal, či sa tomu dá rozumieť tak, že  FMFI súhlasí 

s novým logom? 

Prorektor Masaryk odpovedal kladne, presnejšie, že dostal takú informáciu, že  pán dekan to prijal.  

Ďalej informoval, že opätovne požiadal o možnosť vystúpiť v akademickom senáte FMFI a že sa stále 

počíta s možnosťou ešte zapracovať prípadné zmeny z ich strany. 

Predsedu komisie doc. Greguša ešte zaujímala otázka, ktorá súvisela s tým, že logá musia byť 

zachytené aj v Štatúte UK, a preto sa opýtal, v akom štádiu prípravy je zmena Štatútu? 

Prorektor doc. Masaryk uviedol, že existuje koncept zmeny, ale zatiaľ nevie, kedy má byť predložený 

do AS na schválenie. 

 

Diskusia ďalej prebiehala o niektorých detailoch  schvaľovacieho procesu ohľadom novej vizualizácie. 

O slovo sa prihlásila predsedníčka AS UK  prof. Plašienková, ktorá podotkla, že materiál predložený do 

senátu sa schvaľovať nebude, je určený len na prerokovanie, tak to bolo dohodnuté s pánom 

prorektorom Masarykom. Prorektor informáciu potvrdil. 

Po ďalšej diskusii predseda ukončil rozpravu k tomuto bodu,  žiadne uznesenie nebolo navrhnuté. 

 

Bod č. 3:       Verejné obstarávanie na hlasovacie zariadenie pre potrebu UK 

Predseda komisie v krátkosti informoval o krátkom stretnutí s pánom Mgr. Dufalom, PhD., kvestorkou 

a predsedom volebnej komisie AS UK Mgr. Froncom. Informoval o otázkach, ktoré na stretnutí riešili, 

a to problematiku tajnej voľby. Následne udelil slovo pánovi Dufalovi, aby informoval o zadaní 

verejného obstarávania na hlasovacie zariadenia. 

Pán Dufala informoval o zadaní, ktoré predstavuje nákup elektronických hlasovacích zariadení pre 

potrebu Akademického senátu, prípadne pre potreby aj iných orgánov, ako je napríklad Vedeckáj rada 

UK. V spolupráci s CIT UK je už pripravený technický opis. Taktiež po diskusii s predsedom volebnej 

komisie a predstavení prezentácie, ktorú pripravil, je možné lepšie zadefinovať funkcionalitu zariadení, 

ktoré treba doplniť. 

Po tejto informácii predseda komisie doc. Greguš otvoril rozpravu. 

Riaditeľ CIT-u Mgr. Kopáč podotkol, že pôvodná motivácia pre nákup elektronických hlasovacích 

zariadení bola pre potreby Vedeckej rady UK na skrátenie času na hlasovanie. 

Viacerí členovia komisie vyslovili názor, že tajné hlasovania najmä v personálnych otázkach by mali 

zostať v papierovej forme. Do diskusie sa zapojil aj prorektor doc. D. Olejár a potvrdil, že napriek 

detailnému rozpracovaniu konceptu použitia elektronických hlasovacích zariadení, na trhu nie je 

zariadenie, ktoré by spĺňalo parametre pre ekvivalentnosť tajného hlasovania pomocou papierových 

hlasovacích lístkov. 

Po ďalšej diskusii predseda uzavrel rozpravu. V tomto bode nebolo podané žiadne uznesenie. 

 

Bod č. 4: Informácia o rámcovom pláne rozvojových činnosti na rok 2021 za odbor informatiky 

UK 

Predseda komisie požiadal pána prorektora Olejára o informáciu k plánu rozvojových činností. 

Pán prorektor doc. D. Olejár informoval, že nedávno bola schvaľovaná dlhodobá koncepcia informatiky, 

v ktorej bolo aj spomenuté, že každý rok budú predkladané rozvojové úlohy, ktoré by bolo treba riešiť. 

Hlavná myšlienka je, že pred tvorbou rozpočtu vedenie prerokuje rozvojové projekty, aby rozhodlo, 

ktoré z nich sa budú riešiť a dostanú tak finančné krytie. 

Informáciu následne doplnil riaditeľ CIT-u Mgr. Kopáč. Podotkol že informácie k rozvojovým 

projektom môžu byť detailne prediskutované v komisii, ale do pléna senátu v rámci schvaľovania 

metodiky by to mala byť len ako príloha. Nasledovalo krátke predstavenie, čo je v dokumente a ako je 

koncipovaný, t. j. cca 60 rozvojových úloh, rozdelených do kvartálov. Taktiež vysvetlil spôsob 
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sledovania plnenia a definície ukončenia úlohy.  

V ďalšom priblížil štyri najväčšie úlohy aktuálneho roku. Ako prvé hovoril o zavedení repozitára do 

ostrej prevádzky, potom aj (v súvislosti s akademickou knižnicou)  so súvisiacou úlohou na výmenu 

knižničného systému. Problematika knižničného systému spočíva v ukončení podpory aktuálneho 

softvéru a previazanosti na procesy napríklad habilitačných konaní. Ďalšia veľká úloha je registratúra, 

čo predstavuje veľkú zmenu pre celú organizáciu. Asi najkritickejšia úloha z veľkých úloh je 

informačná bezpečnosť, keďže je to kritická úloha zasahujúca komfort používateľov a taktiež si 

vyžaduje vyššiu kapacitu ľudí. Chýbajú traja ľudia do tímu tak, aby táto úloha bola pokrytá uspokojivo. 

Pán riaditeľ ešte hovoril o realizovanej úlohe DMS – dynamického nákupného systému, ktorá bola 

realizovaná na konci minulého roku. 

Po úvodnej informácii predseda komisie doc. Greguš otvoril rozpravu. 

Do diskusie sa zapojili viacerí členovia, a týkala sa technických detailov, organizačných detailov 

a informácii o plánoch, či už na prerokovanie na komisii pre rozvoj a IT AS UK alebo schvaľovania do 

pléna akademického senátu. 

Po vyčerpaní otázok a témy predseda ukončil rozpravu. V tomto bode taktiež nebolo navrhnuté žiadne 

uznesenie. 

 

 

Bod č. 5: Rôzne 

V tomto bode nezazneli žiadne návrhy na diskusiu, takže predseda ho uzavrel. 

 

Bod č. 6: Záver 

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

plodné diskusie a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  11:30 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 

 


