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         Bratislava 16. 6. 2022 

 

Zápisnica z 14. zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

dňa 08.06.2022 – online cez MS Teams 

Začiatok zasadnutia: 15:00 hod. 

Prítomní: (podľa zoznamu na prezenčnej listine) 

 

Program zasadnutia podľa pozvánky: 

1. Otvorenie 

2. Účtovná závierka a výročná správa o činnosti UK VEDA, s.r.o. za rok 2021 

3. Informácie o aktuálnom dianí v oblasti IT na UK (informuje prorektor pre informačné 

technológie doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. a riaditeľ CIT UK Ing. Pavel Beňo, PhD.) 

4. Rôzne 

5. 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 desiatich členov je 6 prítomných, a teda že Komisia je 

uznášaniaschopná.  

Z neprítomných sa 3 členovia komisie vopred ospravedlnili. 

 

Predseda vyzval členov Komisie na úpravu alebo doplnenie programu zasadnutia. Nakoľko 

žiadne pripomienky nezazneli, predseda ukončil rozpravu k tomuto bodu.  

 

 

Bod č. 2: Účtovná závierka a výročná správa o činnosti UK VEDA, s.r.o. za rok 2021 

Predseda oznamil Komisii, že prorektorka pre majetok a investície doc. JUDr. Jana 

Duračinská, PhD. sa ospravedlnila zo zasadnutia kvôli pedagogickým povinnostiam. Členky 

a členovia Komisie mali možnosť zaslať jej svoje pripomienky k materiálom. Doc. Pardubská 
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zaslala niekoľko technických pripomienok a jednu otvorenú otázku ohľadom konkrétnych 

predstáv o spôsoboch navýšenia príjmov v budúcom období.  

 

Prorektorka Duračinská v mailovej komunikácii akceptovala technické pripomienky. 

Odpoveď prorektorky Ďuračinskej na otvorenú otázku doc. Pardubskej je uvedená v celom 

znení: 

 

Čo sa týka poslednej otázky k vyhľadávaniu príležitostí, malo by ísť o činnosti, ktoré si 

nevyžadujú vstupné náklady a bude ich možné aj personálne zabezpečiť. Ešte by som k danej 

téme rada doplnila, že skutočne sa počas pandemických rokov potvrdil význam fungovania 

spoločnosti a jej nezastupiteľnosť, pretože bez UK Veda by nebolo možné zabezpečiť predaj a 

distribúciu učebníc študentom, pričom bolo súčasne možné flexibilne reagovať na dopyt  

cez dotlač výtlačkov. Spoločnosť predstavuje platformu, ktorá je súčasne využiteľná na účel,  

na ktorý bola založená a je pre taký prípad k dispozícii. 

 

Prorektorka Duračinská taktiež vyjadrila záujem zúčastniť sa ďalšieho zasadnutia KRIT AS UK 

v prípade, že by Komisia mala dodatočnú diskusiu k týmto materiálom. 

 

Do diskusie k tomuto bodu sa nikto neprihlásil, preto predseda ukončil rozpravu. 

 

Po skončení diskusie Komisia prijala (konsenzuálne) nasledovné uznesenia:  

 

Uznesenie č. 1: Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK prerokovala účtovnú 
závierku UK VEDA, s.r.o. za rok 2021  a odporúča Akademickému senátu ju schváliť. 

 

Uznesenie č. 2: Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK prerokovala Výročnú 
správu o činnosti UK VEDA, s.r.o. za rok 2021. 

 

 

Bod č. 3: Informácie o aktuálnom dianí v oblasti IT na UK 

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

Gregušovi, PhD. 

 

Prorektor Greguš informoval Komisiu o viacerých rozbehnutých projektoch v rámci IT, o.i.: 

● Rezervačný systém pre ubytovanie študentov bude dodaný externou firmou, verejné 

obstarávanie by malo v dohľadnej dobe skončiť. 
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● Marquet je naplnený tovarmi, momentálne sa pripravuje ďalšie doplnenie  

(na kvartálnej baze). Zákazky z väčším počtom kusov sa štiepia na menšie aby sa 

zaručila plynulá dostupnosť tovarov a aby sa vedelo predísť prípadným problémom  

s dodaným tovarom a/alebo dodávateľom. 

● CDO sa plánuje obnoviť použitím nenávratného finančného príspevku z Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRII), podklady pre žiadosť sú už 

vypracované. 

● Projekt pokrytia internátov v Mlynskej doline Wi-Fi sa chystá do súťaže. Peniaze naň 

(z Ministerstva financií) by mali byť minuté do konca tohto roka. 

● V rámci projektu internacionalizácie sa pripravujú učebne pre hybridnú výučbu. 

Momentálne prebieha zber informácií z fakúlt.  

● Sú dokončené turnikety v starej budove UK na Šafárikovom námestí. Počas promócií 

sa pravdepodobne budú vydávať QR kódy pre hostí. 

 

Ďalej prorektor Greguš oznámil, že: 

● Vedenie UK sa zaoberá Plánom obnovy a možnosťami sa zapojiť do jeho výziev. 

● Na FMFI momentálne prebieha rekonštrukcia v rámci projektu ACCORD. S tým 

súvisiace výpadky elektriny majú dopad na fungovanie CITu a aj niektorých služieb, 

nakoľko časť serverov sa nachádza na FMFI. 

● Skončila skúšobná doba riaditeľa CITu. 

 

Riaditeľ CITu Ing. Pavel Beňo, PhD. doplnil, že situácia s elektrinou na FMFI sa bude riešiť  

v najbližšom čase. 

 

Ďalej prebehla krátka diskusia medzi prorektorom Gregušom, riaditeľom Beňom a  

doc. Pardubskou. V rámci diskusie sa zistili o.i. nasledovné skutočnosti: 

● predpokladaná hodnota zákazky pri rezervačnom systéme pre ubytovanie je okolo 70 

tisíc eur 

● do konca ďalšieho mesiaca by malo byť známe, či UK dostane peniaze na CDO z MIRII  

● turniketový systém na Šafárikovom námestí udržiava zoznam príchodov a odchodov 

v nejakom časovom rozsahu. 

 

Po skončení diskusie Komisia prijala (konsenzuálne) nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 3: Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK berie na vedomie 
ústné informácie o  o aktuálnom dianí v oblasti IT na UK. 
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Bod č. 4: Rôzne 

Predseda Komisie poďakoval členkám a členom Komisie za spoluprácu, nakoľko išlo o jeho 

posledné riadne zasadnutie v postavení predsedu.  

 

Bod č. 5: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedajúci poďakoval prítomným členom a hosťom  

za účasť i plodné diskusie a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 15:45 hod. 

 

Zapísal a overil: 

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

 

 

 

........……...………………………………………………… 

Mgr. Askar Gafurov          

       predseda Komisie pre rozvoj a IT AS UK 

 


