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           20.04.2022 

Zápisnica z 13. zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

dňa 13. 04. 2022 – online cez MS Teams 

Začiatok zasadnutia: 12:00 hod. 

Prítomní: (podľa zoznamu na prezenčnej listine) 

 

Program zasadnutia podľa pozvánky: 

1. Otvorenie 

2. Návrh Výročnej správy o činnosti UK za rok 2021 (informuje prorektorka pre kvalitu prof. MUDr. 

Viera Štvrtinová, PhD.) 

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 sú prítomní štyria, a teda že Komisia nie je 

uznášaniaschopná. Z neprítomných sa 2 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: Návrh Výročnej správy o činnosti UK za rok 2021 

Predseda udelil úvodné slovo prorektorke pre kvalitu prof. MUDr. Viere Štvrtinovej, PhD. 

 

Prorektorka Štvrtinová v krátkosti zhrnula najpodstatnejšie časti návrhu Výročnej správy  o činnosti 

UK za rok 2021. 

 

Počas prezentácie sa na zasadnutie pridali ďalší členovia Komisie, čím sa počet prítomných členov zvýšil 

na 8, a teda sa Komisia stala uznášaniaschopná. 

 

Po ukončení prezentácia predseda otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
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doc. D. Pardubská: Považujem údaj o priemernom veku uchádzačov o titul profesora za dôležitejší než 

priemerný vek profesorov na UK. 

 

prorektorka Štvrtinová: Plne súhlasím. Čo sa týka priemerného veku uchádzačov, v roku 2020 to bolo 

48 rokov. Žiaľ, údaj o priemernom veku je dôležitý, lebo sa SAAVŠ veľmi kriticky pozerá  

na zamestnancov s vekom nad 70 rokov. 

 

doc. Pardubská: Koľko akreditovaných programov bolo naozaj nových?   

 

prorektorka Štvrtinová: Boli buď nové, alebo vznikli spojením existujúcich. Napríklad, na LF UK sa 

akreditovali tri úplné nové doktorandské programy. 

 

doc. Pardubská: V prílohe 8 o činnostiach CIT UK sa spomínajú aktivity ohľadom AIS2. Aké aktivity to 

boli? Ďalej, prečo nebolo požiadavkám UK na systém SAP vyhovené? Ďalej, na viacerých miestach sa 

spomína pozastavenie rozbehnutých aktivít v súvislosti s odchodom zamestnancov CIT. Nakoľko 

vážne sú tieto projekty? 

 

prorektor Greguš: Minulý rok bola vízia vstúpiť do vývoja a spravovania AIS2. Kľúčovou osobou od CIT 

UK je dr. Robert Novotný, ktorý je momentálne predsedom Implementačnej rady konzorcia AIS2. 

Zapojení do procesov sú aj ďalší zamestnanci CIT UK. Jedným z projektov v rámci konzorcia sú 

systémy na podporu vnútorného systému zabezpečovania kvality UK. 

 

Poznámka o SAP vo Výročnej správe sa týka prevzatia agendy elektronických výplatných pások 

finančným oddelením Rektorátu UK. 

 

Otázku o dopade odchodu zamestnancov zodpoviem v ďalšom bode zasadnutia. 

 

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

 

Po skončení diskusie Komisia prijala (konsenzuálne) nasledovné uznesenie:  

Uznesenie č. 1: Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK prerokovala návrh Výročnej 
správy o činnosti UK za rok 2021 a odporúča Akademickému senátu UK ho schváliť.  

 

 

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. 
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prorektor Gregus: Najviac ľudí odišlo z Referátu rozvoja CIT UK. Momentálne činnosti tohto referátu 

nie sú pokryté. Snažíme sa doplniť ľudí, máme nového riaditeľa dr. Roberta Beňu, prijali sme dvoch 

ďalších ľudí a udržali ďalších pred odchodom. Momentálne je to priorita číslo jedna. 

 

Od novembra správu nákupného systému Marquet prevzal nový zamestnanec. Momentálne 

prebieha transformácia komunikačných kanálov medzi fakultami, ich technickými hodnotiteľmi a 

CITom. Máme dohodnutý aj nástup ďalšej zamestnankyne. 

 

Druhým dôležitým projektom je elektronický systém ubytovania. Našli sme človeka na pozíciu 

zodpovednej osoby za ubytovací proces, patrí pod úsek prorektorky pre vzdelávanie a sociálne veci. 

Na CITe zostáva technické zabezpečenie procesu. 

 

Ďalšou vecou je CDO (Centrálna databáza osôb). Tento systém slúži na spravovanie identít študentov 

a zamestnancov, takže je nosným informačným systémom Univerzity. Problémom je, že systém 

funguje od roku 2002, a je na hranici svojej životnosti. Momentálne hľadáme spôsoby ako ho vymeniť, 

napríklad cez nejaký eurofondový projekt. 

 

Niektoré systémy náhodne prestávajú fungovať. Napríklad, momentálne prestal fungovať systém na 

správu grantov a nevieme prečo.  

 

Inak, väčšina vecí funguje. Môžeme sa pochváliť rozbehnutím projektu OVERSI, ktorý umožňuje 

overenie dokumentov. E-learning systém funguje dobre. Rovnako dobre sú na tom aj projekty 

RedCAP a CLARA. Máme aj rozbehnuté nové projekty, ako napríklad Wi-Fi zabezpečenie na Mlynoch 

UK. 

 

riaditeľ Beňo: CDO je priorita číslo jedna. Náš predpoklad je, že do konca roku 2023 bude plne 

nahradený. Jedná sa o kontá celej univerzity, vrátane ľudí ktorí tu už nie sú. Je tam momentálne okolo 

211 tisíc záznamov.  

 

Nevieme zatiaľ, prečo systém na správu grantov nefunguje. Zvyšné systémy považujeme za funkčné.  

 

Riešime situáciu s ľudskými zdrojmi na Referáte rozvoja. Momentálne je v dezolátnom stave, treba 

ho budovať v podstate odznovu. 

 

Po ukončení prezentácia predseda otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nakoľko neboli žiadne ďalšie 

otázky od zúčastnených, predseda ukončil rozpravu. 

 

Po skončení diskusie Komisia prijala (konsenzuálne) nasledovné uznesenie:  

Uznesenie č. 2: Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK berie na vedomie ústné 
informácie o súčasnom stave IT na UK od prorektora pre informačné technológie doc. RNDr. 
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Michala Greguša, PhD. a riaditeľa CIT UK Ing. Pavla Beňa, PhD. 

 

 

Bod č. 4: Rôzne 

Do tohto bodu nezazneli žiadne príspevky, preto predseda ukončil rozpravu. 

 

 

Bod č. 5: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedajúci poďakoval prítomným členom a hosťom za účasť i 

plodné diskusie a ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia: 13:07 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 

 


