ZÁPISNICA
zo zasadnutia Predsedníctva združenia EUNIS-SK

Termín konania: 17. 2. 2017, od 9.00 hod. do 16. hod.
Miesto konania: Kaštieľ Mojmírovce
Prítomní:
RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Ing. Jozef Koricina
doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.
Ing. Jozef Kšiňan
Ing. Vladimír Pisarský – prítomný pomocou prenosu cez Skype

Zasadnutie Predsedníctva združenia EUNIS SK (ďalej len „P-EUNIS“) oficiálne
otvorila jeho prezidentka, RNDr. Darina Tóthová, PhD. Pripomenula hlavné body
plánovaného zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Kompletizácia zápisov z posledných zasadnutí VV a VZ.
Kontrola plnenia úloh z Valného zhromaždenia združenia.
Plán hlavných úloh na rok 2017 – konkretizácia, termíny, určenie zodpovednosti.
Kontrola úhrady členských príspevkov.
Ročenka EUNIS-SK.
Príprava konferencie a podujatí z príležitosti 20. výročia založenia združenia EUNISSK.
8. Informácia o aktivitách.
9. Rôzne
- Metodické odporúčanie CKM – EUNIS
- Problematika SIVVP
- Ochrana osobných údajov k Office 365
- K pracovnej skupine Bezpečnosť IS
- ...
10. Záver rokovania.

K bodu 2): Z časových dôvodov sme tento bod presunuli na ďalšie zasadnutie
K bodu 3):
Uznesenia z Valného zhromaždenia zo dňa 9. 11. 2016:
- Rozpracovať Plán činnosti – v bode 4-9
- Zvolať prac. skupinu pre SIVVP – v bode 4
- Vykonať prípravu na potrebné úpravy Stanov združenia
- Prejsť Stanovy Združenia EUNIS-SK a do konca mesiaca napísať pripomienky na
adresu Predsedníctva – všetci členovia Predsedníctva.

- Členské príspevky – v bode 4
- Opätovne podať návrh na riešenie zaradenia informatikov – na najbližšom stretnutí na
MŠVVaŠ SR.
- Návrh na spätné zavedenie účelovej dotácie na prevádzku IKT na VŠ
K bodu 4):
- SIVVP
- Zorganizovať, resp. podieľať sa na organizácii pracovných seminárov:
- seminár SIT – zv86i5 ako redkonferen4n[ aktivitu konferencie UNINFOS 2017
- seminár k vybraným produktom Microsoftu, školenia
- seminár v spolupráci so spoločnosťou Itelligence Slovakia o Student Lifecycle
Management
- ďalší seminár k Portálu VŠ a súvisiacim projektom- odporúčame
- ďalšie podľa návrhov a potrieb VŠ
doc. Šujanský informoval o stave projektu SIVVP, kde nastali dva podnety:
1. Riešiť udržiavacie poplatky 2016 a 2017 (cca 300 000,- €). Urgencia štyroch univerzít
(TUKE, ZA, UMB a STU) schválená na poplatky.
2. Má sa vytvoriť konzorcium, ktoré by riadilo a navrhovalo ďalšie opatrenia na
životaschopnosť projektu.
Zvolať pracovnú skupinu SIVVP - stretnutie na úrovni ministerstva, aby sa rozhodlo, čo
ďalej a aké sú predstavy štyroch univerzít – či potrebujú s niečím pomôcť pri ďalšej
prevádzke SIVVP....
Záver k bodu 4: zvolať štyroch reprezentantov zainteresovaných univerzít (prostredníctvom
rektorov), dohodnúť ďalší postup v smerovaní pre ministerstvo.
Uznesenie k bodu 4: doc. Šujanský napíše výzvu na stretnutie pracovnej skupiny, termín do
konca mesiaca.
K bodu 5): Členské príspevky EUNIS-SK zaplatili za rok 2017 všetci okrem UKF
a Microsoft (aj rok 2016).
Záver k bodu 5: Preveriť ešte platbu spoločnosti Microsoft za rok 2016.
Uznesenie k bodu 5: RNDr. Tóthová upozorní obe spoločnosti na nezaplatenie príspevku,
termín do konca mesiaca.
K bodu 6): Predsedníctvo EUNIS-SK rozhodlo o vydaní Ročenky. Na prípravu Ročenky je
nutné osloviť riaditeľov centier IKT o poskytnutí údajov (článku) o svojej univerzite.
Spomenúť (vyhodnotiť) najlepšie projekty realizované na VŠ za 20 rokov. Okrem stavu IKT
na slovenských VŠ (výsledky prieskumu) a zaujímavým projektom, resp. aktivitám VŠ, bude
Ročenka venovaná 20. výročiu založenia EUNIS-SK, t.j. aj histórii EUNIS-SK.

Záver k bodu 6: Napísať mail a požiadať riaditeľov centier IKT a členov VZ o informácie
o univerzitách, ktoré sa použijú na prípravu Ročenky.
Uznesenie bodu 6:
Ing. Koricina navrhne zoznam údajov o centrách IKT a požiada
mailom riaditeľov o poskytnutie informácií čo najskôr.
RNDr. Tóthová osloví členov VZ o napísanie článkov do Ročenky.
K bodu 7): Príprava konferencie Informačné technológie na vysokých školách, slávnostného
Valného zhromaždenia EUNIS-SK. Termín 18. a 19. mája 2017 v Mojmírovciach. Pripraviť,
navrhnúť logo k 20. výročiu EUNISu. Overiť – navrhnúť – vybrať „grafické listy“ k výročiu.
K oceňovaniu sa pokúsiť získať pamätné medaily (dať vytvoriť). Dohodnúť hudobný žáner
(v Mojmírovciach je cimbalová skupina, nejakú sólistku alebo dve po prípade aj DJ). Skúsiť
navrhnúť program osláv 20. výročia. Osloviť podporujúcich členov a spoločnosti, ktoré majú
programy pre VŠ o prípravu vystúpenia, ale osloviť ich aj ohľadom ďalšej spolupráce
s EUNIS-SK.
Záver k bodu 7: Naďalej si mailmi vymieňať návrhy a upresňovať jednotlivé body prípravy
výročnej konferencie.
Uznesenie k bodu 7:
roll-up v Trnave.

Logo k 20. výročiu zabezpečí Ing. Koricina a zistí cenové ponuky na
Grafické listy, medaily zabezpečí RNDr. Tóthová.
Podporujúcich členov a spoločnosti, ktoré majú programy pre VŠ

osloví RNDr. Tothová.

K bodu 8):
- V mesiaci december sa na základe záujmu VŠ zrealizovali školenia k produktom Office
365, ktoré finančne pre členov EUNIS-SK zabezpečilo MŠVVaŠ SR.
Školenia sa uskutočnili na Žilinskej univerzite (7), Prešovskej univerzite (7), SPU v Nitre
(4) a EU v Bratislave (3).
K bodu 9): Rôzne
-

Metodické odporúčanie CKM – EUNIS – informoval Ing. Koricina:
Klub riaditeľov centier IKT zaslal CKM SYTS pripomienky k návrhu, ktorý bol
spracovaný po stanovisku Úradu na ochranu osobných údajov. Pripomienky boli z UK
(Mgr. Peter Miazdra), no CKM SYTS zatiaľ na ne nereagovalo.

-

Naplánovať stretnutie zástupcov EUNISu + MŠVVaŠ = odmeňovanie informatikov.
Pokračovať v návrhoch na legislatívne ošetrenie zaradení informatikov do platovej
stupnice učiteľských a vedecko-výskumných pracovníkov.

-

Pisarský – informoval už o dávnejšej iniciatíve na univerzite, kde za účelom zlepšenia
odmeňovania informatikov sa zvažovalo aj o poskytovaní platených služieb pre
zamestnancov a študentov pri súkromných počítačoch nad rámec pracovných povinností
(doplnkové financovanie pracovníkov IT). Bohužiaľ sa táto cesta ukázala ako
nerealizovateľná, lebo aj keď by bol záujem o tieto služby za nízke ceny, je to možne
robiť len cez podnikateľskú činnosť a ceny sa musia prispôsobiť bežnému štandardu na
trhu (rovnaké podmienky aj pre iné podnikateľské subjekty) – v takom prípade to už
nebolo finančne zaujímavé pre klientov a tento zámer sa neuskutočnil.

-

Navrhnúť MŠVVaŠ opätovnú spoluprácu pri tvorbe dôležitých materiálov týkajúcich sa
IKT. V rámci tejto spolupráce chcel EUNIS-SK docieliť, aby sa dôležité materiály
týkajúce sa IKT pred ich zaslaním na VŠ konzultovali s odborníkmi združenia EUNISSK.

-

Pokračovať v riešení rozvojových projektov, ktorých hlavným riešiteľom je EUNIS-SK.
Naďalej prezentovať výsledky prostredníctvom stránky združenia EUNIS-SK.

-

Iniciovať malé rozvojové projekty.

-

Skúsiť pripraviť na ďalší akademický rok súťaž – cena EUNISu za diplomovú prácu na
tému IKT.

-

K pracovnej skupine Bezpečnosť IS treba nájsť osobu, ktorá bude koordinovať jej
činnosť.

K bodu 10): Na záver prezidentka združenia poďakovala prítomným za účasť, popriala
všetkým príjemný víkend a rokovanie ukončila.

V Mojmírovciach, dňa 17.2.2017
Zapísal: Ing. Jozef Kšiňan
Overovatelia: Ing. Jozef Koricina, Ing. Vladimír Pisarský

