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__________________________________________________________________________________ 

 

Zápisnica zo 7. mimoriadneho zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

dňa 24. 03. 2021 online cez MS Teams 

 

 

 

Začiatok zasadnutia: 10:30 hod. 

 

 

Prítomní: podľa zoznamu na prezenčnej listine 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(upravený po schválení na zasadnutí) 

1. Otvorenie 

2. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity 

Komenského v Bratislave na rok 2021 - návrh 

3. 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. V úvode prebehla krátka diskusia o programe, ktorú predseda bez predlžovania 

uzavrel a dal hlasovať o programe tak ako bol v pozvánke na zasadnutie komisie. 

Hlasovanie č. 1 o programe: 4 za, 1 proti, 0 zdržal sa, kvórum 3. Program bol schválený. 

 

 

Bod č. 2: Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam 

Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021 - návrh 

Predseda komisie požiadal pani kvestorku o predstavenie materiálu a udelil jej slovo.  

Pani sa ujal slova a ako prvé uviedla že univerzita z vyčlenených peňazí od ministerstva tento rok 

nedopadla až tak zle, mínusy boli štipendiá, ubytovanie a kliniky. Taktiež na tovary a služby sme dostali 

o štyristo tisíc menej, ale nie je to katastrofa. Ďalej prešla v návrhu metodiky k tabuľke 8 tovary a služby. 

Na prevádzku IT systémov je vyčlenených šesťstopäťdesiat tisíc eur, je to o dvadsaťpäť tisíc menej ako 

minulý rok ale zároveň by sa vyčlenilo z nerozdelených peňazí určených na rozvoj dvestodeväťdesiat 

tisíc na rozvojové projekty. Návrh je zatiaľ ponechať nerozdelené s tým že ak ich do 31.októbra CIT UK 
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nevyčerpá, tak budú rozdelené a vrátené fakultám. Vedenie už videlo plán rozvojových úloh, ktoré by 

z toho mohli byť financované. Sú to projekty prospešné pre všetky fakulty ako repozitár, kamerový 

systém, databáza pre CePIT, revitalizácia knižnice a iné. Stále je otázne aká časť z plánu bude v tomto 

roku financovaná. 

 

Pán riaditeľ Kopáč doplnil pani kvestorku že vďaka revitalizácii sú menšie náklady na prevádzku, čo je 

dobrý predpoklad. Ďalej uviedol že aj peniaze na prevádzku šesťstopäťdesiat a aj nealokované peniaze z 

rozvojového fondu tých dvesto deväťdesiat tisíc sú len tovary a služby, v nich nie sú mzdové náklady, čo 

je dôležité k tomu povedať je fakt, že vznikom každej novej služby rastú aj mzdové nákladu na ľudí. 

 

Nasledovala reakcia pani kvestorky, že mzdové náklady CITu sú súčasťou predzátvorkových peňazí – 

rektorátnych mzdových nákladov a tie plánujú tento rok zvýšiť o stopäťdesiat tisíc eur, z ktorých 

päťdesiat tisíc bude určených pre CIT. 

 

Po vystúpení pani kvestorky a riaditeľa Kopáča predseda otvoril diskusiu a nasledovali otázky 

prítomných členov: 

Gafurov: Komisia už v minulosti poukazovala a navrhovala rektorátu umožnenie CFS – CIT voľnejšie 

narábať s mzdovými prostriedkami. Ako je to s odmeňovaním zamestnancov CIT, deje sa nejaká zmena 

v tejto oblasti, v súvislosti s metodikou?  

 

Kvestorka: Pán riaditeľ má k dispozícii balík peňazí, ktorým disponuje sám a CIT má aj financie z iných 

zdrojov, ktoré pán riaditeľ môže takto využiť. S pánom riaditeľom to bolo vydiskutované. 

 

Kopáč: Doplnil, že to bolo diskutované už minulé leto a nastavenie bolo najprv na pol roka tak aby sa 

zmestil do vtedy navrhnutej sumy. Trochu je problém že to teraz nie je možne priebežne kontrolovať 

a upravovať, pretože to nie je evidované v účtovnom systéme pod separátnou jednotkou a teda čerpanie 

je len odhad. Napríklad pre zistenie mzdy zamestnanca je nutné dávať individuálny dotaz na mzdové 

oddelenie keďže je to celé v položke rektorátu, a navyše mzdu zamestnanca ovplyvňujú viaceré faktory 

ako platové triedy a stupne, dovolenka, a iné, a teda to nie sú triviálne výpočty, a sledovanie čerpania 

tým pádom nie je možné robiť priebežne.  

 

Greguš: Máte na CITe zamestnanca, ktorý sa tejto finančnej otázke venuje z účtovného hľadiska? 

 

Kopáč: Túto agendu rieši on ako riaditeľ, nakoľko ide o veľmi citlivé údaje. Zároveň má pripravenú 

automatizáciu ako to sledovať priebežne. 

 

Kvestorka: Poznamenal že si myslí že na tovary a služby na CITe majú vyčlenenú osobu, ktorá to sleduje. 

Čo sa týka čerpania miezd, sa dá sledovať cez stredisko, aj sa sleduje a je k tomu možné vytvoriť výstup, 

nie je problém to sledovať. 

Kopáč: Poznamenal že sú tam detaily vzhľadom na brigádnikov a zamestnancov na dohodu.  

Kvestorka: Odpovedala že si môžu k tomu ešte sadnúť a bude to ešte prehľadnejšie. 

 

Greguš: Ako je to s vykazovaním rozvojových projektov, z pohľadu času zamestnancov? Musí to byť 

evidované aj zo strany miezd. Dochádza ku reflexii pri počtoch odpracovaných hodín a odmeňovaní? Je 

v tejto veci konsenzus medzi CFS a rektorátom? 
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Kopáč: Navrhol aby bolo zorganizované samostatné zasadnutie k rozvojovému plánu, ktorý je už mesiac 

hotový, len prebiehali interné diskusie na úrovni vedenia a kde môžeme tieto otázky prediskutovať. 

 

Greguš: Sú z pohľadu CFS a riaditeľa CITu peniaze vyčlenené v metodike dostatočné? 

Kopáč: Áno, na tovary a služby je to postačujúce. Nealokované peniaze na projekty sú tiež vhodne 

nastavené.  

Greguš: Sú v tom peniaze aj na knižnicu. Momentálne však knižnica patrí pod iného prorektora než CIT. 

Kopáč: Áno, vyše 100 000 eur určené na prístupy do databáz, bolo by to však dobré v budúcnosti 

zefektívniť. 

 

Pokračovali ešte doplnkové otázky: 

Greguš: Ako hodnotíte efektivitu dynamického nákupného systému? 

 

Kvestorka: Mali sme nižšie ceny tovarov. Samozrejme že boli aj problémy, na konci roka ostali 

prostriedky, ktoré sa nevyčerpali ale účel, že sa nakupuje lacnejšie bol splnený. 

 

Kopáč: Vidíme tri benefity DNS. Prvý je že nakupujme za rozumné ceny, dokonca niekedy aj lacnejšie, 

reálny dopad je asi 15% nižšie náklady z celkového obnosu. Ďalej že to že pri nákupe človek prakticky 

hneď vidí akú vec a za akú cenu nakupuje, rieši sa to práve rámcovou zmluvou. 

A nakoniec že DNS zabezpečil dobrú kontrolu že nie sme v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.  

 

Greguš: Bolo veľa sťažností k DNS, ktoré ako viem sa postupne odstraňovali, otázka je či pokračujú tieto 

sťažnosti a/alebo je už väčšina odstránená? 

Kvestorka: Nemyslí si, že by teraz bolo veľa problémov. 

Kopáč: Sťažnosti boli, sú a budú, ale primárnym zdrojom sťažností v danom momente je do veľkej miery 

nepochopenie že grantové peniaze sú štátne peniaze, a preto sa veci musia obstarávať verejne. Na 

objednávku môžu prísť doplňujúce otázky, môže sa naopak nikto neprihlásiť a to predlžuje čas na 

obstaranie a dodanie. Taktiež trvá pandémia a chaos svetového hospodárstva (výpadky továrni v Číne, 

chýbajúce čipy, vykupovanie techniky cryptominermi). 

 

Predseda vyzval na sformulovanie uznesenia k prerokovanému bodu. Uznesenie  vypracoval Mgr. Daňko 

a doplnil Mgr. Gafurov. 

Na záver sa ešte rozprúdila krátka diskusia a po vyčerpaní témy predseda ukončil diskusiu a po súhlase 

členov komisie s navrhnutým uznesením navrhol o ňom hlasovať.  

 

Uznesenie č. 1.: 

Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK prerokovala časť návrhu Metodiky rozpisu dotácie 

zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021, 

vzťahujúcej sa na  informačne a komunikačné technológie Univerzity Komenského v Bratislavy. Komisia 

pre rozvoj a informačné technológie AS UK odporúča predmetnú  časť návrhu Metodiky rozpisu dotácie 

zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021 na 

schválenie AS UK. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 5 3 5 0 0 schválené 

 

 

Bod č. 3: Záver 

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

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 

 


