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Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

dňa 06. 10. 2021 – online cez MS Teams 

Začiatok zasadnutia: 11:00 hod. 

Prítomní: (podľa zoznamu na prezenčnej listine) 

 

Návrh programu zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Informácie o stave a plánoch v oblasti IKT na UK (informuje: prorektor UK                           

pre informačné technológie doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.) 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

Zasadnutie viedol podpredseda komisie Mgr. Askar Gafurov. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

 

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

komisie, prorektora pre informačné technológie a hostí. Konštatoval, že zo šiestich členov je 5 

prítomných, a teda že komisia je uznášaniaschopná. Z neprítomných sa 1 člen komisie vopred 

ospravedlnil. 

 

Bod č. 2: Schválenie programu 

 

Predsedajúci vyzval členov komisie na úpravu alebo doplnenie programu zasadnutia. Nakoľko 

žiadne pripomienky nezazneli, predsedajúci dal hlasovať o programe zasadnutia v pôvodnom 

znení. 

 

Hlasovanie č. 1 o programe zasadnutia: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 5 3 5 0 0 schválené 

 

Program bol schválený. 
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Bod č. 3: Informácie o stave a plánoch v oblasti IKT na UK 

 

Predsedajúci udelil úvodné slovo prorektorovi doc. RNDr. Michalovi Gregušovi, PhD.  

 

Prorektor Greguš pomenoval ako svoje hlavné oblasti záujmu AIS2, informačnú bezpečnosť              

a vzdelávacie systémy Moodle a MS Teams. V oblasti AIS2 sa pracuje na lepšej komunikácii 

s vývojovým tímom v Košiciach. V oblasti informačnej bezpečnosti došlo k prijatiu ďalšieho 

odborníka do tímu. V správe Moodle taktiež došlo k zvýšeniu personálnych kapacít. 

 

Vedenie udelilo prorektorovi dve úlohy: analýza ubytovacieho procesu a zlepšenie 

komunikácie s vývojovým tímom AIS2. 

 

(11:08 sa k zasadnutiu pripojil člen komisie Ondrej Baranec. Počet prítomných členov sa týmto 

zvýšil na 6, kvórum sa zvýšilo na 4) 

 

doc. Pardubská: Aké ciele chceme dosiahnuť zlepšením komunikácie s vývojovým tímom 

AIS2? 

prorektor Greguš: Kľúčovou oblasťou je príprava vnútorného systému kvality (VSK). Treba 

na to patrične pripraviť aj akademický informačný systém. 

 

doc. Pardubská: Čo sa plánuje meniť na ubytovacom procese? 

prorektor Greguš: Je to komplexný proces, a treba zvážiť, či je to v súčasnosti najlepší spôsob. 

Ako príklad, nie je možné skompletizovať poradovník ubytovaných, kým nie sú dodané všetky 

známky, keďže poradie závisí aj od nich. 

dr. Janáček: Ukázalo sa to ako problém počas pandémie, keď sa umožnilo uzatvárať semester 

neskôr než pred tým. 

 

dr. Janáček: Viete o výhradách k návrhu elektronických výplatných pások z oblasti počítačovej 

bezpečnosti? 

prorektor Greguš: Som informovaný o výhradách. Projekt výplatných pások je v gescii pani 

kvestorky. Informoval som ju o výhradách, momentálne sa hľadá uspokojivé riešenie. 

 

Mgr. Gafurov: V akom stave je Marquet? Aké sú plány? 

prorektor Greguš: Problémov Marquetu je veľa: písanie nediskriminačných opisov predmetov 

zákaziek, súčinnosť dodávateľov, pochopenie procesov zo strany zamestnancov, personálne 

kapacity, legislatíva, koordinácia so správcami na fakultnej úrovni a prodekanmi pre IT. 

Komunikujeme o problémoch a snažíme sa ich riešiť. 

 

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

rozpravu a navrhol nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK berie na vedomie informácie o stave a 

plánoch v oblasti IKT na UK od prorektora pre informačné technológie doc. RNDr. Michala 

Greguša, PhD. 
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Hlasovanie č. 2 o uznesení č. 1: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 6 4 6 0 0 schválené 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 4: Rôzne 

 

Dr. Janáček navrhol zavolať na najbližšie zasadnutie komisie prorektora UK pre vonkajšie 

vzťahy doc. PhDr. Radomira Masaryka, PhD. pre otázky súvisiace s novou vizuálnou identitou 

Univerzity. Dr. Janáček vyslovil obavy o kvalite technického prevedenia vizuálnej identity             

a súlade niektorých požiadaviek novej vizuálnej identity s Autorským zákonom.  

 

Bod č. 5: Záver 

 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedajúci poďakoval prítomným členom a hosťom                 

za účasť, plodné diskusie a ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia: 11:38 hod. 

 

Zapísal a overil: 

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

 

 

 

 

 

……...………………………………………………… 

 

Mgr. Askar Gafurov          

podpredseda Komisie pre rozvoj a IT AS UK 
 

  
 


