EUNIS Slovensko – Združenie pre univerzitné informačné systémy
Centrum informačných technológií, Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
tel./fax: +421 37 641 4129, +421 37 6511 589
e-mail: office@eunis.sk URL: http://www.eunis.sk/

Správa z rokovania zástupcov EUNIS Slovensko na MŠVVaŠ SR

Dátum rokovania: 24. 10. 2014
Miesto rokovania: MŠVVaŠ SR, sekcia informatiky, Stromová 1, Bratislava
Účastníci rokovania: Ing. Martin Janáček, generálny riaditeľ sekcie informatiky,
Ing. Zuzana Turóciová, sekcia informatiky,
Mgr. Martin Horňák, sekcia informatiky, odbor centrálneho
informačného systému,
RNDr. Darina Tothová, PhD, prezidentka združenia EUNIS-SK.
Obsah rokovania
1) Predstavenie združenia EUNIS Slovensko a popis jeho aktuálnych aktivít
Zástupkyňa EUNIS-SK predstavila novému generálnemu riaditeľovi sekcie informatiky
poslanie a hlavné ciele združenia, popísala jeho aktuálne aktivity a problémy.
Aktuálne aktivity:
a) Príprava workshopu pre manažmenty vysokých škôl a konferencie UNINFOS 2014.
b) Pokračovanie v riešení projektov začatých v minulom období v spolupráci s MŠVVaŠ
SR (Portál VŠ, CRŠ2, ePrihláška, grantové schémy (KEGA), CRZ, Infraštruktúra pre
vysokovýkonné počítanie).
c) Predloženie návrhov na rozvoj nových modulov Portálu VŠ (Databáza E-vzdelávacích
kurzov a Celoživotné vzdelávanie (spojenie modulov do jedného na návrh
predchádzajúceho vedenia sekcie informatiky), Register tém záverečných prác
zadaných externými zadávateľmi).
d) Riešenie čiastkových úloh a problémov v rámci pracovných skupín –pracovná skupina
k preukazu študenta rieši pripomienky k súčasnému stavu v tejto oblasti na VŠ.
Problémy:
a) Financovanie prevádzky IKT (najmä údržba, podpora a licencie) získaných v rámci
projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – snaha EUNIS-SK o definovanie osobitnej
položky v dotačných tabuľkách na podporu a údržbu IKT,
b) Dlhodobé finančné podhodnotenie zamestnancov centier IKT na VŠ (finančné
ohodnotenie je dlhodobo neriešené), nezodpovedá ich pracovným výkonom,
odbornosti a je hlboko pod ohodnotením v komerčnej sfére.
2) Strategické zámery sekcie informatiky
Koncepcia informatizácie rezortu školstva je predstavená v materiáli Koncepcia
informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020, ktorú malo na
pripomienkovanie a pripomienkovalo aj združenie EUNIS-SK.
Koncepcia sa
roypracováva do akčných plánov, ktoré združenie tiež dostane na pripomienkovanie.

Predpoklady budúcej spolupráce
Obe strany deklarovali záujem spolupracovať, vzájomne sa informovať a pripomienkovať
dôležité dokumenty, ktoré sa dotýkajú informačných systémov a komunikačných
technológií v rezorte MŠVVaŠ SR a na vysokých školách.
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