ZÁPISNICA
z rokovania Predsedníctva združenia EUNIS Slovensko
Termín rokovania: 19.11.2020 od 9:00 hod.
Miesto rokovania: online prostredníctvom MS Teams s vytvorením videozáznamu –
organizátor mítingu RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Prítomní členovia Predsedníctva EUNIS-SK: RNDr. Darina Tóthová, PhD., Mgr. Peter
Kopáč, Mgr. Jozef Siláči, Ing. Jozef Koricina
Pozvaný hosť: Ing. Vladimír Pisarský (od 10:00 hod.)
Témy a priebeh rokovania
1) Príprava zasadnutí orgánov združenia EUNIS-SK
a) Riadne zasadnutie Výkonného výboru EUNIS-SK (ďalej aj „VV“) sa uskutoční
v prvý deň konferencie UNINFOS 2020 o 18:00 hod. online prostredníctvom
MS Teams. Na zabezpečenie volieb orgánov združenia boli navrhnutí dvaja
členovia volebnej komisie – Ing. Peter Franko (TU v Trenčíne) a Ing. Jana
Námešová (TU vo Zvolene). Prezidentka združenia im oznámi nomináciu do
volebnej komisie a zistí, či nehodlajú kandidovať v aktuálnych voľbách na
zasadnutí VV. Zasadnutie Valného zhromaždenia EUNIS-SK (ďalej aj „VZ“) sa
uskutoční 3.12.2020 o 16:00 hod. online prostredníctvom MS Teams.
b) Členovia Predsedníctva prerokovali možnosti tajného elektronického hlasovania
do orgánom združenia na zasadnutí Valného zhromaždenia. Navrhli využiť
dostupné nástroje softvérového balíka MS Office365, čiže vytvorenie tímu
z členov Predsedníctva v MS Teams a prípravu hlasovacích formulárov v MS
Forms. Členovia Predsedníctva združenia sa dohodli, že otestujú proces
hlasovania a prezentáciu jeho výsledkov na svojom najbližšom online zasadnutí
pred konaním zasadnutia VV.
c) Prezidentka združenia referovala o aktivitách EUNIS-SK od posledného VZ,
ktoré budú súčasťou správy o činnosti na zasadnutí Valného zhromaždenia
EUNIS-SK. Ide o nasledovné aktivity:
1.
o Spoluúčasť na organizovaní medzinárodnej vedeckej online konferencie
Medzinárodné vedecké dni, na ktorej sa zúčastnilo 6 pedagógov
a informatikov zo 4 VŠ;
o Zorganizovanie webinára so spoločnosťou exe, s.r.o. s názvom „IT
v praxi“;
o Spolupráca so spoločnosťou Microsoft pri organizovaní webinárov
a odborných školení o využívaní nástrojov e-vzdelávania pre pedagógov
VŠ;
o Rokovanie zástupcov Predsedníctva EUNIS-SK s generálnym riaditeľom
sekcie informatiky na MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom bolo intenzívnejšia
spolupráca oboch subjektov pri rozvoji IKT v rezorte školstva;
o Pod vedením prof. Ing. Karola Matiaška, PhD. sa uskutočnilo online
zasadnutie pracovnej skupiny EUNIS-SK s Ing. Petrom Kucerom

2
z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
k možnostiam vytvárania akademického cloudu. Následne sa začala emailová diskusia o technických podmienkach využívania existujúcich
služieb privátneho vládneho cloudu.
2) Príprava konferencie UNINFOS 2020
K rokovaniu Predsedníctva EUNIS-SK sa pripojil Ing. Vladimír Pisarský,
predseda organizačného výboru konferencie UNINFOS 2020.
a) Konferencia UNINFOS 2020 bude dostupná online v prostredí MS Teams iba
pre registrovaných účastníkov, pričom registrácia bude možná do 2.12.2020;
b) Predpokladá sa účasť 150-200 účastníkov, čo zodpovedá limitom systému MS
Teams;
c) Potvrdenými sponzormi konferencie sú Microsoft a TransData, prebieha
rokovanie so spoločnosťou ORACLE. Všetkým sponzorom a podporujúcim
členom združenia bude ponúknutá možnosť prezentácií na workshopovom
webinári v úvodný deň konferencie;
d) Mgr. Jozef Siláči informoval o záujme CVTI SR pristúpiť k Slovenskej
akademickej federácii identít (safeID), aby ako poskytovateľ služieb
zabezpečoval prístup k plateným knižničným informačným zdrojom. Vzhľadom
na túto skutočnosť navrhol pozvanie kompetentných zástupcov CVTI SR na
konferenciu UNINFOS 2020;
e) Prezidentka združenia zašle do 20.11.2020 pozvánky členom VV a VZ
združenia EUNIS-SK na zasadnutie orgánov združenia a vyzve k zasielaniu
návrhov kandidátov na prezidenta, viceprezidenta a členov Predsedníctva
EUNIS-SK;
f) Prezidentka združenia zabezpečí zaslanie požiadaviek na úhradu členských
poplatkov za rok 2020.
Ďalšie zasadnutie Predsedníctva EUNIS-SK. sa uskutoční 27.11.2020 o 9:00 hod. online
prostredníctvom MS Teams.

V Trnave dňa 20.11.2020
Zapísal: Ing. Jozef Koricina
Schválil: RNDr. Darina Tóthová, PhD., prezidentka združenia EUNIS Slovensko

