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         Bratislava, 14. 12. 2021 

Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

dňa 1. 12. 2021 – online cez MS Teams 

Začiatok zasadnutia: 15:00 hod. 

Prítomní: (podľa zoznamu na prezenčnej listine) 

 

Program zasadnutia podľa pozvánky: 

1. Otvorenie 

2. Voľba podpredsedu Komisie 

3. Informácie o súčasnom stave, problémoch a perspektívach rozvoja nefakultnej 

súčasti UK UVZ Richňava (informujú kvestorka Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

 a vedúca Magdaléna Ivaničová) 

4. Informácie o súčasnom stave, problémoch a perspektívach rozvoja nefakultnej 

súčasti UK Psychologická poradňa UK (informujú prorektorka pre vzdelávanie  

a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. a poverená zastupovaním vedúceho 

Mgr. Barbora Kiczková, PhD.) 

5. Informácie o súčasnom stave, problémoch a perspektívach rozvoja nefakultnej 

súčasti UK Vydavateľstvo UK (informujú prorektor pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. 

Radomír Masaryk, PhD. a riaditeľka Mgr. Agáta Jurášková) 

6. Technické prevedenie dizajn-manualu UK (informuje prorektor pre vonkajšie vzťahy 

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.) 

7. Informácie o aktuálnom dianí v oblasti IT na UK (informujú prorektor pre informačné 

technológie doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. a riaditeľ Mgr. Peter Kopáč) 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Zasadnutie viedol predseda Komisie Mgr. Askar Gafurov. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Predseda Mgr. Askar Gafurov otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných členov 

Komisie a hostí. Konštatoval, že z deviatich členov je 6 prítomných, a teda že Komisia je 

uznášaniaschopná. Z neprítomných sa 1 člen komisie vopred ospravedlnil. 
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Predseda vyzval členov Komisie na úpravu alebo doplnenie programu zasadnutia. 

 

Predseda navrhol vypustiť z programu zasadnutia bod č. 2 Voľba podpredsedu Komisie  

z dôvodu, že nebola doručená ani jedna kandidatúra. O návrhu zmeny programu zasadnutia 

Komisie dal predseda v zmysle čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK hlasovať. 

Hlasovanie č. 1: 6 ZA - 0 PROTI - 0 ZDRŽAL SA 

Návrh zmeny programu bol jednomyseľne schválený. 

Nakoľko žiadne pripomienky nezazneli, predseda ukončil rozprávu k tomuto bodu.  

 

V priebehu zasadnutia prebehlo viacero výmen v poradí bodov na návrhy jednotlivých 

pozvaných hosťov zasadnutia. Jednotlivé návrhy boli členmi Komisie konsenzuálne schválené. 

Výsledný program zasadnutia mal nasledovnú podobu: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácie o súčasnom stave, problémoch a perspektívach rozvoja nefakultnej 

súčasti UK Vydavateľstvo UK (informujú prorektor pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. 

Radomír Masaryk, PhD. a riaditeľka Mgr. Agáta Jurášková) 

3. Technické prevedenie dizajn-manualu UK (informuje prorektor pre vonkajšie vzťahy 

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.) 

4. Informácie o súčasnom stave, problémoch a perspektívach rozvoja nefakultnej 

súčasti UK Psychologická poradňa UK (informujú prorektorka pre vzdelávanie a 

sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. a poverená zastupovaním vedúceho Mgr. 

Barbora Kiczková, PhD.) 

5. Informácie o aktuálnom dianí v oblasti IT na UK (informujú prorektor pre informačné 

technológie doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. a riaditeľ Mgr. Peter Kopáč) 

6. Informácie o súčasnom stave, problémoch a perspektívach rozvoja nefakultnej 

súčasti UK UVZ Richňava (informujú kvestorka Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. a 

vedúca Magdaléna Ivaničová) 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

Bod č. 2: Informácie o súčasnom stave, problémoch a perspektívach rozvoja nefakultnej 

súčasti UK Vydavateľstvo UK 

Predseda udelil slovo riaditeľke Vydavateľstva UK Mgr. Agáte Juráškovej (prezentácia je 

dostupná na senátnom úložisku). 
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Riaditeľka Jurášková oboznámila členov Komisie so základnými faktami ohľadom 

Vydavateľstva UK: 

● 11 zamestnancov vo vydavateľstve + 8.5 úväzkov v polygrafickom stredisku 

● cca 220 titulov (učebnice, skriptá, zborníky, etc.) + 30 tlačovín (formuláre, vizitky, 

plagáty, etc.) ročne 

● cca 150 titulov plne vo vlastnej réžii 

● Vydavateľstvo dostáva objednávky len zvnútra Univerzity 

● Prevažne nízkonákladové tituly (100 až 200 ks), vyššie náklady pre LF, JLF a PdF 

● 85% titulov je v prvom vydaní (t.j. nových) 

● 27% publikácií elektronických (bez distribúcie, len zverejnených na webe fakulty), 

prevažne lekárske fakulty 

● Výroba študijných materiálov a niektorých zborníkov je financovaná z rozpočtu 

vydavateľstva (ak nebola dotovaná iným spôsobom) 

 

Riaditeľka Jurášková ďalej pomenovala nasledovné problémy v činnosti Vydavateľstva UK: 

● Personálna poddimenzovanosť vzhľadom na počet titulov, napr. Karolinum 

(vydavateľstvo Karlovej univerzity) má podľa oficiálnej stránky viac ako 30 

zamestnancov (https://karolinum.cz/kontakt) a ročne produkuje porovnateľne veľa 

titulov 

● Nízke finančné ohodnotenie neumožňuje zamestnávať profesionálov 

● Nedodržiavanie (z objektívnych dôvodov) autormi dohodnutých termínov  

● Slabý edičný manažment zo strany objednávateľov (napr. objednávajú na poslednú 

chvíľu) 

● Nevhodný stav budovy polygrafického strediska, či už z hľadiska zachovania drahých 

vysokotechnologických digitálnych strojov ale aj z hľadiska BOZP pri narábaní s 

chemikáliami. Budovu prirovnala k drevenému baraku (adresa: Staré grunty 55, 

Bratislava). 

 

Riaditeľka Jurášková ďalej informovala o dvoch aktuálnych projektoch: spustenie predaja 

elektronických publikácií a vytvorenie tzv. “VIP edície” výnimočných publikácií UK. 

V dlhodobom horizonte riaditeľka Jurášková vidí ako prioritu posilňovanie značky kvality 

Vydavateľstva UK. To zahŕňa dôslednejšiu kontrolu kvalitu na každej etape vydávania titulov. 

V tomto ohľade pani riaditeľka navrhuje inšpirovať sa metodikou Karolinum (Karlová 

univerzita): každá fakulta má edičnú radu, ktorou musí každá potenciálna publikácia prejsť. 

Ďalej pani riaditeľka plánuje vybudovať a udržiavať databázu overených recenzentov. 

Medzi ďalšie dlhodobé ciele pani riaditeľka radí rozšírenie kapacity polygrafického strediska. 

https://karolinum.cz/kontakt
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Po skončení prezentácie predseda otvoril diskusiu. 

Prof. Plašienková poďakovala riaditeľke Juráškovej za výpovednú prezentáciu. Vyjadrila 

podporu zámeru o zvýšenie personálnych kapacít a budovaní značky kvality vrátane 

vytvorenia databázy overených recenzentov. Riaditeľka Jurášková odpovedala, že návrh na 

zvýšenie personálnych kapacít išiel smerom na vedenie, čaká sa na výsledok. 

Ďalej prof. Plašienková a riaditeľka Jurášková mali krátku diskusiu o možnostiach zlepšenia 

distribúcie kníh ich konečným spotrebiteľom. 

Doc. Pardubská sa opýtala na charakter publikácií. Riaditeľka Jurášková odpovedala, že sa 

väčšinou tlačia učebnice a skriptá. 

Po tejto odpovedi už neboli žiadne ďalšie otázky od zúčastnených, preto predseda ukončil 

diskusiu a poďakoval riaditeľke Juráškovej za prezentáciu. 

 

Bod č. 3: Technické prevedenie dizajn-manualu UK 

Predseda udelil slovo prorektorovi pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomírovi Masarykovi, 

PhD. 

Prorektor Masaryk informoval, že zjednotenie vizuálnej identity prebehlo v dvoch fázach, 

pričom druhá fáza z dôvodu šetrenia financií v dôsledku pandémie bola vykonaná vlastnými 

silami Oddelenia pre vonkajšie vzťahy Rektorátu UK. Týmto manévrom univerzita minula  

na vizuál 19 tisíc eur namiesto 50 tisíc. Potreby finálnych šablón a ďalších podkladov sú 

orientované na potreby bežných používateľov. 

Prorektor Masaryk ďalej zdôraznil, že cieľom projektu nebolo nanútiť jednotný štýl 

komunikácie všetkým zamestnancom vo všetkých aspektoch ich činností, ale v prvom rade 

zjednotiť komunikáciu univerzity smerom k vonkajšiemu prostrediu (čo sú hlavne procesy  

z úrovne dekanátu). Ďalšie vizuálne nástroje (napr. podpis v e-mailoch či prezentácie pre 

PPT) nie sú povinné, sú len pomôckou a zamestnanci ich môžu, no nemusia využívať. 

Prorektor Masaryk ďalej povedal, že v prípade potreby jeho tím je ochotný pomôcť vytvoriť 

aj ďalšie šablóny pre zamestnancov, ak to bude v ich schopnostiach. 

Po skončení prezentácie predseda otvoril diskusiu. 

Dr. Janáček upozornil na chýbajúce vektorové verzie log a problémy, ktoré z toho vyplývajú, 

vrátane nevhodne vyrenderovaných hlavičiek šablón (rozličné DPI, striedavo zapnutý alebo 

vypnutý antialiasing). 
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Ďalej dr. Janáček upozornil na to, že licenčná zmluva fontu Corbel (odporúčaného na bežnú 

komunikáciu v design-manuáli UK) od Microsoft neumožňuje jeho použitie mimo produktov 

od Microsoft (t.j. napríklad AIS2 nemôže vytvárať dokumenty s takýmto fontom). 

Po dlhšej diskusii prorektor Masaryk navrhol osobitné stretnutie s dr. Janáčkom  

a prorektorom pre informačné technológie Gregušom pre detailné prejdenie si pripomienok. 

Prorektor Greguš aj dr. Janáček súhlasili s navrhnutým postupom. 

Predseda ukončil diskusiu k tomuto bodu a poďakoval prorektorovi Masarykovi za účasť na 

zasadnutí. 

 

Bod č. 4: Informácie o súčasnom stave, problémoch a perspektívach rozvoja nefakultnej 

súčasti UK Psychologická poradňa UK 

Predseda udelil slovo poverenej zastupovaním vedúceho Psychologickej poradne UK 

Mgr. Barbore Kiczkovej, PhD.  

Dr. Kiczková na úvod vyzvala prorektorku pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzanu 

Kovačičovú, PhD. na zhrnutie súčasného stavu. Prorektorka Kovačičová v krátkosti 

zareagovala, že vedenie UK vie o personálnej a finančnej poddimenzovanosti Poradne.  

 

Dr. Kiczková informovala členov Komisie o základných faktov o Psychologickej poradni UK: 

● bola založená v roku 1968 docentom Jozefom Koščom 

● unikátna je v tom, že pomoc je bezplatná (pre porovnanie, v Bratislave ceny začínajú 

od 40 eur) 

● unikátna je taktiež v tom, že nie je súčasťou katedry, ale rektorátu, čiže má 

zamestnancov na plný pracovný úväzok, čo je podľa dr. Kiczkovej pozitívne 

● klienti poradne majú viacero sedení (stretnutí) podľa potreby (niektorí klienti aj dva-

tri roky). Snahou je dať prvý termín vždy čo najskôr. 

● V súčasnosti v poradni sú 2 pracovníčky na plný úväzok (dr. Kiczková a dr. Ludrovská). 

Po zvýšení počtu nových klientov vedenie vyčlenilo peniaze na ďalších dvoch 

zamestnancov na polovičný úväzok. 

● V roku 2019 bolo cca 100 nových klientov, v roku 2020 až 250, v roku 2021 sa očakáva 

ešte viac. Možných faktorov je viac: pandémia, zvýšenie povedomia o Psychologickej 

poradni UK alebo aj zníženie stigmatizácie témy psychického zdravia v spoločnosti 

 

Od začiatku pandémie musela Psychologická poradňa prejsť do online režimu, kde pôsobí aj 

naďalej. Dr. Kiczková ďalej informovala, že dr. Ludrovská v súčasnosti vedie a dohliada na 

skupinu študentov starších ročníkov psychológie pre e-mailové poradenstvá.  
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Dr. Kiczková informovala o nasledovných perspektívach rozvoja: 

● otvoriť skupinové poradenstvá 

● otvoriť kariérne poradenstvá 

● poskytovať prednášky a workshopy 

● poskytovanie a supervízia dobrovoľnej praxe pre začínajúcich psychológov v 

spolupráci s občianskymi združeniami  

 

Medzi problémy, respektíve výzvy, dr. Kiczková zaradila nasledovné veci: 

● personálna poddimenzovanosť (nie je čas na ďalšie projekty) 

● finančná poddimenzovanosť. Zo slov dr. Kiczkovej vyplýva, že zamestnanci Poradne 

nie sú hodnotení ako odborní, ale ako administratívni zamestnanci. Z čoho potom 

vyplýva, že sa im nepočíta do platu ani vyšší stupeň vzdelania. 

● okrem študentov a zamestnancov UK si poradenstvo vyhľadávajú aj študenti STU, 

VŠVU a VŠMU. Doteraz Poradňa ich vždy prijala, v súčasnosti však musí prioritizovať 

študentov UK. 

 

Vzhľadom na to, že niektorí klienti potrebujú psychiatrické vyšetrenie, Dr. Kiczková navrhla 

Univerzite zazmluvniť psychiatra. 

Dr. Kiczková podotkla podporný postoj Vedenia UK, napríklad aj pri nájdení finančných 

prostriedkov na vzdelávacie kurzy pre zamestnancov Poradne. 

Prorektorka Kovačičová uviedla, že podpora zo strany AS UK môže pomôcť stavu a rozvoju 

Poradne. 

Po skončení prezentácie prebehla krátka diskusia ohľadom financovania Poradne medzi 

predsedom Gafurovom, dr. Kiczkovou a prorektorkou Kovačičovou. Pre dodržanie 

harmonogramu predseda ukončil diskusiu a navrhol zosumarizovať ďalšie otázky a podnety 

na dr. Kiczkovú a prebrať ich spolu na inom stretnutí. Predseda poďakoval dr. Kiczkovej a 

prorektorke Kovačičovej za prezentáciu a účasť na zasadnutí.  

 

Bod č. 5: Informácie o aktuálnom dianí v oblasti IT na UK 

 

Predseda udelil slovo prorektorovi pre informačné technológie doc. RNDr. Michalovi 

Gregušovi, PhD. 

Prorektor Greguš informoval o aktuálnom dianí v IT na UK: 

● CIT UK naďalej pracuje na vstupe do vývoja AISu 

● nový projekt spolu s prorektorkou Kovačičovou: vizualizácia dát o štúdiu 
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● nový projekt DISK: virtuálny hub s informáciami pre študentov ale aj pre Radu  

pre kvalitu 

● revízia ubytovacieho procesu je zatiaľ v hybernačnej fáze, treba súčinnosť 

prorektorky Kovačičovej a Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

● Marquet je v diskusnej fáze: na ostatnom zasadnutí Kolégia rektora boli pozvaní aj 

prodekani pre IT, diskusia napokon išla nad rámec IKT a zahrnula aj nákup 

chemických látok či špecifických zariadení. 

● Prebehlo stretnutie na Úrade pre verejné obstarávanie za účelom odstránenia 

niektorých prekážok vo verejnom obstarávaní pre UK ako najväčšiu (a teda aj veľkú) 

univerzitu, momentálne prebieha práca na návrhu spolu s ÚVO. 

● Elektronické výplatné pásky momentálne sú v gescii kvestorky. CIT je pripravený aj 

ďalej pomáhať so zabezpečením. 

● Momentálne prebieha penetračný test IT systémov Univerzity. Po zapojení 

posledných dvoch fakúlt do spoločného mailového systému CIT bude môcť 

zabezpečiť vyššiu úroveň bezpečnosti.  

● Vo výpovednej lehote sú riaditeľ CITu Mgr. Peter Kopáč a zodpovedná za správu 

Marquet. 

 

Riaditeľ Kopáč dodal, že sa dobrovoľne rozhodol ukončiť svoje pôsobenie na Univerzite ku 

koncu tohto kalendárneho roku so snahou, aby agenda zvereného mu úseku neutrpela. 

Po skončení prezentácie predseda otvoril diskusiu. 

Po otázke predsedu Gafurova prorektor Greguš informoval, že celkovo vo vypovednej lehote 

sú momentálne traja zamestnanci. Na druhej strane, v ostatnom období boli prijatí noví 

ľudia. 

Doc. Pardubská sa opýtala na detaily plánovanej spolupráce CITu a vývojového tímu AIS2. 

Prorektor Greguš odpovedal, že detaily budú doriešené pri podpise zmluvy alebo 

memoranda. Za hlavný zisk považuje priamy prístup k vývoju funkcionalít a aplikácií  

a zlepšenie spolupráce s košickým tímom. Zabezpečenie tohto si berie prorektor Greguš ako 

osobnú úlohu. 

Doc. Pardubská upozornila na reputačné riziko spojenia mena Univerzity s AIS2. 

Prorektor Greguš odpovedal že si je rizika vedomý. 

Doc. Pardubská pripomenula, že Univerzita prišla o možnosť mať “svoj” AIS zrušením 

verejného obstarávania na začiatku pandémie.  

Prorektorka Kovačičová vyjadrila súhlas s daným tvrdením, a uviedla, že momentálne vidí iba 

dve možnosti pre Univerzitu: buď ostať pasívnym odberateľom, alebo skúsiť stať sa aktívnym 
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vývojárom AISu. Uviedla, že nemožnosť prístupu k databáze je veľmi náročná, a nebyť dr. 

Janáčka, nemali by sme skoro nič. 

Riaditeľ Kopáč taktiež potvrdil, že rozhodnutie o zrušení verejného obstarávania nás 

pripútalo na ďalších 5 až 10 rokov k AIS2. Ďalej uviedol, že košický vývojový tím je 

poddimenzovaný nielen finančne, ale najmä odborne. Čiže, ak získame možnosť meniť veci 

v systéme, máme byť ako univerzita pripravení zabezpečiť tieto kapacity, finančné aj 

odborné. To však je dlhodobý problém pre Univerzitu.  

Pre úspešný vývoj softvéru v takom prostredí programátor potrebuje buď kompletnú 

dokumentáciu (analýzu) akademického systému, alebo ten akademický systém musí 

dokonale poznať sám. Je veľmi náročné zohnať a udržať takých ľudí. Univerzita mala a má v 

súčasnosti problémy so zabezpečením oveľa bazálnejších potrieb než vlastný softvérový 

vývoj.  

Riaditeľ Kopáč preto odporučil Komisii venovať tejto situácii zvýšenú pozornosť. 

Prebehla ďalšia diskusia medzi riaditeľom Kopáčom, prorektormi Kovačičovou a Gregušom, 

doc. Pardubskou a dr. Janáčkom ohľadom skúseností pri spolupráci s košickým vývojovým 

tímom. Dr. Janáček aj doc. Pardubská aj v zmysle svojich doterajších skúseností presadzovali 

opatrný postoj voči prípadnej spolupráci a s tým súvisiacim “poskytnutím” mena Univerzity 

košickému vývojovému tímu. 

Na konci diskusie sa člen komisie Filin spýtal riaditeľa Kopáča, či je možné v najbližšom čase 

čakať iOS aplikáciu pre AIS. Pán riaditeľ odpovedal, že asi nie, nakoľko vývojári zvolili postup 

vývoja, ktorý neumožňuje vyvíjať pre viaceré platformy naraz. Čiže na vývoj iOS aplikácie by 

museli mať nový tím a robili by ho viac-menej od nuly. 

Po tejto odpovedi už neboli žiadne ďalšie otázky od zúčastnených, preto predseda ukončil 

diskusiu a poďakoval prorektorovi Gregušovi a riaditeľovi Kopáčovi za účasť na zasadnutí. 

 

Bod č. 6: Informácie o súčasnom stave, problémoch a perspektívach rozvoja nefakultnej 

súčasti UK UVZ Richňava 

Predseda udelil úvodné slovo kvestorke Ing. Ingrid Kútnej Želonkovej, PhD. 

Kvestorka Želonková informovala o rekonštrukcii UVZ Richňava: 

● Komplexná rekonštrukcia bola schválená v roku 2020 

● Prebehlo verejné obstarávanie, na jar sa začala rekonštrukcia 

● Rekonštrukcia prebieha v dvoch etapách, v prvej sa robí nová strecha, nové kúrenie 

(tepelné čerpadlá), opláštenie, steny, nové okná (okrem prístavby). Všetky izby by 

mali mať sociálne zariadenia. 
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● Pôvodný termín konca prác bol október, je to hotové až k 30. novembra, momentálne 

sa rozbieha preberacie konanie prvej fázy 

● BOZP technik upozornil na nedostatky, takže ešte prebehnú nejaké dodatočné práce 

● Nábytok sa zabezpečuje v súčinnosti so správou internátov Mlyny 

 

Po skončení prezentácie predseda otvoril diskusiu. Do diskusie sa zapojila prorektorka 

Kovačičová s otázkou ohľadom metód vykurovania. Po odpovedi kvestorky Želonkovej na 

túto otázku žiadne ďalšie príspevky do diskusie nezazneli. Predseda preto ukončil diskusiu k 

tomuto bodu a poďakoval kvestorke Želonkovej za účasť na zasadnutí. 

 

Bod č. 7: Rôzne 

V bode Rôzne predseda informoval o postupe po tomto zasadnutí, a to konkrétne o záujme 

zozbierať od členov Komisie ďalšie podnety k jednotlivým súčastiam Univerzity a tlmočiť ich 

zodpovedným vedúcim zamestnancom UK. 

Predseda ďalej informoval o zámere osloviť s obdobnými otázkami o súčasnom stave a 

rozvoji aj ďalšie nefakultné súčasti UK, menovite Akademickú knižnicu, Univerzitný park a 

Botanickú záhradu. 

Predsedníčka AS UK prof. Plašienková vyjadrila poďakovanie predsedovi Komisie Gafurovovi 

za zorganizovanie tohto zasadnutia.  

Mgr. Gafurov ďalej poďakoval členom Komisie za to, že ho navrhli a zvolili ako predsedu tejto 

Komisie. Ďalej privítal troch novozvolených členov Denisa Filina, doc. RNDr. Danu 

Pardubskú, CSc. a prof. RNDr. Petra Štarchoňa, PhD. 

Mgr. Daňko v mene členov Komisie poďakoval riaditeľovi CIT UK Mgr. Petrovi Kopáčovi za 

dlhé roky práce na zveľaďovaní IT na Univerzite. Ďalší členovia Komisie a prítomní hostia sa 

pridali k poďakovaniu. Riaditeľ Kopáč taktiež poďakoval starým a súčasným členom Komisie 

za roky spolupráce.  

 

Bod č. 8: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedajúci poďakoval prítomným členom a hosťom za 

účasť i plodné diskusie a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 17:17 hod. 

 

Zapísal a overil: 

Mgr. Askar Gafurov (predseda Komisie pre rozvoj a IT AS UK) 
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……...………………………………………………… 

 

Mgr. Askar Gafurov          

       predseda Komisie pre rozvoj a IT AS UK 

 


