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Na úvod... 

Vážená akademická obec Univerzity Komenského, 
keď sme prvýkrát informovali o potrebe vypracovať strategickú 

štúdiu pre integrovaný informačný a komunikačný systém (HKS) UK, 
uviedli sme, že pre budúce úspešné fungovanie našej univerzity j e  
nevyhnutné, aby si definovala svoje potreby a ciele pre prichádzajúce 
obdobie informačnej spoločnosti. 

Pri tejto príležitosti si nemôžem však odpustiť konštatovanie, že kým 
v r .  1991 - 1992 bola naša univerzita v oblasti počítačových sietí a j  
v rámci bývalej federácie na čelnom mieste, dnes sa nielen ona, ale a j  
takmer všetky ostatné vysoké školy na Slovensku začínajú v oblasti 
používania informačných technológií rýchlo prepadávať do hlbín zao
stalosti. O to dôležitejšie bolo rozhodnutie Kolégia rektora a A S  UK o 
začatí projektu HKS a vypracovaní strategickej štúdie v októbri minu
lého roku, pretože modernizácia univerzitného informačného a komu
nikačného systému by mala vyniesť našu univerzitu opäť medzi 
popredne inštitúcie z hľadiska využívania potenciálu moderných infor
mačných technológií a tak upevniť j e j  postavenie najvýznamnejšej 
slovenskej a dobrej európskej univerzity. 

V týchto dňoch sa práce na strategickej štúdii skončili a univerzita 
má k dispozícii 275-stranový materiál, ktorý analyzuje j e j  súčasný stav, 
deklaruje niektoré z j e j  hlavných cieľov do budúcnosti a navrhuje, ako 
by j e j  mohli pri ich dosahovaní pomôcť informačné technológie. Táto 
štúdia bola dňa 17. júna 1998 predložená Predsedníctvu A S  UK ako aj  
všetkým členom Vedenia UK a odoslaná dekanom fakúlt UK. Dneš
ným mimoriadnym monotématickým číslom Našej Univerzity sa 
obraciame na celú akademickú obec a predkladáme vám podstatnú časť 
tohoto dokumentu na verejnú diskusiu. 

Na prácach, ktoré viedli k vypracovaniu štúdie, sa podieľalo viac ako 
50 ľudí, ďalších niekoľko desiatok členov univerzitnej komunity 
prispelo svojimi názormi a postrehmi. Práce trvali viac ako pol roka a v 
ich rámci bolo vytvorených 99 prípravných dokumentov obsahujúcich 
stovky strán textu a obrázkov. Štúdia odráža postoje a pohľad časti 
akademickej obce na fungovanie univerzity a na možnosti informač
ného systému podporiť dosahovanie j e j  cieľov. Priebeh prác na štúdii 
bol kontrolovaný nielen Kolégiom rektora UK, ale a j  Akademickým 
senátom UK, keďže všetkých „kontrolných dní" sa zúčastňovali aj  
zástupcovia senátu v kolégiu i na poradách rektora. 

Je nevyhnutné zdôrazniť, že štúdia nie j e  o tom, kde, v ktorej 
pracovni, na ktorom stole bude umiestnený aký hardvér. Štúdia j e  o 
tom, ako univerzita funguje a predstavuje teda určitý' atlas činností 
univerzity v celej svojej  rozmanitosti. Hlavným výstupom štúdie j e  
návrh ďalšieho postupu pri budovaní integrovaného informačného a 
komunikačného systému, ktorý' j e  podľa autorov štúdie z hľadiska 
potrieb, finančných možností, kvality a výkonu pre našu univerzitu 
najvhodnejší. Je uvedený na 12 stranách v časti 6 štúdie a v plnom 
znení ho zverejňujeme aj  v tomto čísle nášho mesačníka. 

Štúdia obsahuje a j  výsledky anonymnej ankety medzi členmi Kolégia 
rektora UK a Akademického senátu UK o stave v oblasti informačných 
technológii na našej univerzite. Tieto výsledky dokumentujú, že niet 
zásadných rozdielov v nazeraní týchto dvoch orgánov na najdôležitej
šie problémy, ktoré nás v tejto oblasti trápia. 

Konkrétne otázky, ktoré stoja pred vami a pred všetkými declznymi 
orgánmi univerzity sú: sme rozhodnuli štúdiu prijať a jej závery 
implementoval' do života našej univerzity alebo štúdiu berieme na 

vedomie a projekt tvorby integrovaného informačného a komunikačné
ho systému sa zastavuje ? 

Akademický senát, kolégium rektora i celá akademická obec UK stojí 
v súčasností pred historickou úlohou: rozhodnúť nielen o ďalšom 
rozvoji UK v oblasti informačných technológií, ale predovšetkým o 
ďalšej  konkurenceschopnosti našej Alma mater, j e j  kvalite, otvore
nosti svetu, schopnosti vidieť ďalej ako len do zajtra večera. Nezabud
nite preto, prosím, že na vašich pleciach spočíva veľká zodpovednosť. 
Predpokladám tiež, že vaše pozitívne vyjadrenie môže ovplyvniť, 
dúfam tiež pozitívne, aj  macošský" postoj štátnej správy k rozvoju infor
mačných technológií na vysokých školách v Slovenskej republike. 

Nezabudnite, prosím, tiež na to, že každá inštitúcia, ktorá sa chce 
rozvíjať, musí mať motivačné plány a vízie. A tieto by mali byť  
dostatočne závažné, zároveň však v reálnom časovom horizonte usku
točniteľné. Jednou z takých vízií, ktorá sa stáva nevyhnutnosťou pre 
našu univerzitu v j e j  snahe po najvyššej  kvalite a z toho vyplývajúceho 
uznávania našich diplomov v Európe a v o  svete, j e  otvoriť j u  zvnútra 
pre našich študentov. Ukazuje sa, že veľmi dôležitým, ak nie prio
ritným nástrojom na splnenie tohoto cieľa j e  zavedenie nových 
informačných technológií do života našej Alma mater. Ale nielen 
otvorenie sa univerzity zvnútra, ale a j  j e j  otvorenie sa svetu sa už dnes 
nedá urobiť bez toho, aby sme nevyužívali moderné informačné 
technológie. Stačí spomenúť len Internet, virtuálně knižnice, dištančné 
vzdelávanie, telekonferencie, elektronické komunikácie. 

Dnes j e  však rozhodujúce jedno: ako sa k tomuto projektu postaví 
akademická obec univerzity. A tak, ako nemohli projekt Apollo -
pristátie človeka na Mesiaci - realizovať dvaja, traja, tisíc ani stotisíc 
Američanov, ale celý národ musel priložiť ruku k dielu, tak ani vybu
dovanie nového informačného a komunikačného systému sa nedá 
urobiť bez súhlasu a podpory - i keď často len podpory morálnej -
celej akademickej obce našej Alma mater. Preto pripájame k tomuto 
mimoriadnemu číslu Našej Univerzity dotazník, aby sme a j  vás požia
dali o váš  názor. Je to ten istý dotazník, ktorý už zodpovedalo Kolé
gium rektora UK a členovia AS UK, doplnený o vyššieuvedené kľúčo
vé  otázky. Prosím vás, aby ste si našli trochu času a podelili sa s nami o 
vaše názory. 

Záverom s a  chcem poďakovať všetkým tým. ktorí sa tohoto projektu 
doposiaľ zúčastnili - za pomoc a odvedenu prácu. Osobitné poďakova
nie však patri doc. RNDr. Petrovi Mederlymu, CSc., a jeho celouniver-
zitnému teamu, ktorí túto ťažkú, priekopnícku a v slovenskom vyso
kom školstve jedinečnú úlohu realizovali. 

Celkom na koniec som si nechal konštatovanie, že najviac ma 
potešila dobrá názorová zhoda v kľúčových otázkach medzi kolégiom 
a senátom. A keby toto poznanie malo byť  jediným výsledkom 
strategickej štúdie, j e  to v dnešnej rozdelenej spoločnosti veľká vec a 
pre budúcnosť univerzity dobrý' signál. Tak to napokon konštatovala vo 
svojom záverečnom hodnotení Asociácia európskych univerzit (CRE) 
prostredníctvom svojej  evalvačnej komisie dňa 28. mája 199S: 
Univerzita Komenského j e  veľmi dobrou univerzitou spĺňajúcou 
európske štandardy. 

V Bratislave, 17. júna 1998 
Prof Ferdinand Devínsky 

rektor Univerzitv Komenského 



Čo nájdete v tomto čísle 

Toto mimoriadne číslo Našej Univerzity chce oboznámiť univerzitnú 
komunitu s hlavnými myšlienkami a závermi Strategickej štúdie pre 
Integrovaný informačný a komunikačný systém Univerzity 
Komenského (IIKS UK). Štúdia definuje východiská a základný smer 
pre projekt zásadnej modernizácie univerzitného informačného a 
komunikačného systému spojenej s podstatnými zmenami v celej 
oblasti používania informačných technológii na našej univerzite. 

Ako bolo spomínané v úvodnom článku rektora UK, štúdia má 275 
strán a toto číslo, hoci podstatne rozšírené, j u  nemôže obsiahnuť celú. 
Snažili sme sa však doňho zaradiť všetky informácie potrebné pre 
rozhodnutie o základnej otázke: implementoval' závery štúdie alebo 
projekt IIKS zastaviť. 

Kľúčovou časťou štúdie j e  časť 6 s názvom Návrh ďalšieho postupu, 
alebo ktorou cestou sa vybrať. Celý zvyšok štúdie j e  vlastne prípravou 
na sformulovanie tejto časti. Časť 6 uvádzame v plnom znení. 
Prakticky bez skrátenia sú uvedené a j  Súhrnná informácia. Úvod a časti 
1, 2 a 4. Podstatne sme museli skrátiť dve najrozsiahlejšie časti štúdie, 
a to časti 3 a 5. (Zachovali sme však pôvodné číslovanie odsekov, preto 
čísla odsekov nenasledujú na niektorých miestach za sebou.) Z časti 3 s 
názvom Analýza činnosti univerzity alebo kde sme. kam smerujeme a 
ako nám môže pomôcť IIKS, ktorá zaberá v štúdii 86 strán, sme vybrali 
skrátené verzie odsekov venovaných oblastiam vzdelávania, správy 
finančných zdrojov, používania informačných technológii a chodu 
knižníc. Tieto boli totiž deklarované ako oblasti, ktoré by mali byť  v 
prvom rade podporované inovovaným informačným systémom a 
závery z týchto odsekov sa preto premietli do časti 6. Ešte viac sme 

museli krátiť časť 5 s názvom Technologická časť alebo na čom a pod 
čím bude bežať IIKS. Z pôvodných 120 strán sme vybrali hlavné 
myšlienky, ktoré viedli k návrhu postupu v oblasti základných služieb 
HKS a infraštruktúry. 

Úplne sme vynechali len prílohy s výnimkou tých, ktoré obsahujú 
zoznam pracovníkov, ktorí sa podieľali na prácach na strategickej 
štúdii a zoznam dokumentov vytvorených počas prác. Ostatné prílohy 
obsahujú zoznam použitej literatúry a niektoré štatistické údaje o pou
žívaní elektronickej pošty a W W W .  Nezaradili sme ani výsledky anke
ty o stave v oblasti IT medzi členmi Kolégia rektora a A S  UK. 
Pripájame však dotazník z tejto ankety a prosíme o jeho vyplnenie a 
zaslanie na adresu doc. Peter Mederly, Výpočtové centrum MFK UK, 
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava. V prvom jesennom čísle Našej 
Univerzity by sme chceli uviesť vyhodnotenie vašich odpovedí a 
porovnať ich s názormi vedúcich akademických funkcionárov našej 
univerzity. 

Na záver sa chceme ako vedúci kolektívu pre vypracovanie 
strategickej štúdie poďakovať všetkým svojim spolupracovníkom ako i 
ostatným členom univerzitnej komunity, ktorí prispeli k vypracovaniu 
strategickej štúdie a vysloviť nádej, že úsilie, ktoré vynaložili, pomôže 
našej univerzite pri dosahovaní j e j  cieľov. 

Doc. Peter Mederly, vedúci tímu pre vypracovanie strategickej štúdie 
Mgr. Pavol Mederly, zástupca vedúceho tímu pre vypracovanie 

strategickej štúdie 

Strategická štúdia pre Integrovaný informačný a komunikačný systém 
Univerzity Komenského 

(Záverečná správa) 

Súhrnná informácia 

Počítače sa pre potreby vedy, vzdelávania a riadenia na Univerzite 
Komenského používajú už veľmi dlho. Dôležitým medzníkom sa stal 
rok 1991, kedy sa začala budovať univerzitná počítačová sieť a na j e j  
základe univerzitný informačný a komunikačný systém (1KS UK). Na 
jeseň roku 1997, vzhľadom na rýchly pokrok informačných technológií 
a vzrastajúce nároky na informačné zdroje, rozhodol rektor UK, so 
súhlasom Vedenia UK, Kolégia rektora UK a Akademického senátu 
UK, že sa na univerzite začne riešiť projekt zameraný na inováciu 
tohoto systému pod názvom Integrovaný informačný a komunikačný 
systém UK (IIKS UK). 

Ako prvý krok bola spracovaná úvodná štúdia. Konštatovalo sa v nej, 
že ide o mimoriadne náročný projekt, ktorého úspech závisí od 
mnohých faktorov. Pre budúcnosť univerzity však má kľúčový 
význam. V úvodnej štúdii sa ďalej identifikovali najdôležitejšie faktory 
pre úspech projektu. Tiež z nej vyplynulo, že ako prvý krok j e  
nevyhnutné vypracovať celkovú stratégiu nového informačného 
systému, teda prejsť etapou strategického plánovania. 

Etapa strategického plánovania j e  potrebná na to, aby vyvíjaný 
integrovaný informačný systém skutočne pomáhal univerzite pri 
dosahovaní j e j  cieľov, ako i na to, aby jeho jednotlivé časti vytvárali 
integrovaný celok. V etape strategického plánovania sa realizuje tiež 
analýza súčasného stavu univerzity, j e j  problémov a obmedzení, ako i 
inventarizácia existujúcich plánov budúceho smerovania. Všetky tieto 
prvky určujú totiž prostredie, v ktorom sa má nový informačný systém 
vyvíjať, a preto ich treba pri práci na informačnom systéme zohľadniť. 

Prvým krokom etapy strategického plánovania bola samotná úvodná 
štúdia. Pripravila pôdu pre druhý krok - strategickú štúdiu. Práce na 
strategickej štúdii začali v novembri 1997 a trvali do júna 1998. 

V strategickej štúdii sa analyzuje súčasná a vo vybraných oblastiach 
aj  predpokladaná budúca činnosť univerzity a možnosti informačného 
systému pre j e j  podporu. V jednotlivých častiach štúdie sú analyzované 
rôzne oblasti činnosti univerzity a možnosti ich podpory informačným 
systémom. Štúdia sa podrobne zaoberá a j  technologickými stránkami 
pripravovaného integrovaného informačného a komunikačného 
systému. V štúdii sa spravidla rozoberajú viaceré alternatívy ďalšieho 
postupu, z ktorých j e d n a j e  následne odporúčaná. 

Hlavným výstupom strategickej štúdie j e  návrh ďalšieho postupu pri 
budovaní IIKS UK. Tento návrh j e  vlastne zhrnutím postupov 
odporúčaných v jednotlivých oblastiach. 

Na základe predloženej strategickej šludie musia zodpovedné otgán> 
univerzity v prvom rade rozhodnúť, či sa v projekte IIKS ma 
pokračovať. V prípade kladnej odpovede sa musia vyjadriť, či 
schvaľujú návrh ďalšieho postupu uvedeny v Studu, pripadne ake 
zmeny v ňom požadujú. 

Po schválení návrhu bude spracovaný podrobný plán z neho 
vyplývajúcich úloh. Plán bude obsahovať zodpovedné osoby, termíny, 
potrebné personálne, finančné a technické prostriedky a organizačné 
opatrenia. 

Všeobecné a dlhodobé princípy z úvodnej štúdie a strategickej štúdie 
tvoriace celkovú stratégiu univerzity v oblasti 1S budú zapracované do 
vytváraného strategického a rozvojového plánu UK. 

Túto časť zakončíme stručnou charakteristikou návrhu ďalšieho 
postupu pri budovaní HKS UK, ktorý j e  hlavným výstupom 
strategickej štúdie. Jeho úplné znenie j e  v časti 6. 

Návrh j e  členený do nasledujúcich oblasti v súlade so zvolenými 
prioritami: 

1. Prístup k informáciám pre vedu a vzdelávanie 
2. Vnútorné otvorenie univerzity pre študentov 
3. Zavedenie moderného informačného systému v oblasti riadenia, 
správy financií a ľudských zdrojov 
4. Oblasť používania informačných technológií 
Na záver uvádzame rozpis finančných prostriedkov na krytie projektu 

v roku 1998 s výh ľadom na roky 1999 a 2000. 
Nasleduje charakteristika návrhu postupu v jednotlivých oblastiach 

1. Prístup k informáciám pre vedu a vzdelávanie 
A k o  prioritná úloha sa v rámci IIKS začne riešiť problém prístupu 

akademickej komunity k informáciám pre vedu a vzdelávanie známy a j  
pod menom vytvorenie virtuálnej knižnice. Vytvoria sa technické a 
organizačné podmienky pre pristúp do svetových databáz odborných 
informácií a publikácií, ako a j  na sprístupnenie odborných databáz, 
ktoré sú k dispozícii na CD-ROM, v univerzitnej sieti. Na báze 
niektorého z komerčných knižničných informačných systémov 
vybratého vo verejnej súťaži, sa bude riešiť vytvorenie on-linc katalógu 
knižníc UK a automatizácie ďalších knižničných služieb. 

Pre realizáciu týchto úloh sa vytvorí špecializovaný tím. Ten v 
spolupráci s fakultami vyberie externé databá/y prístupné 
prostredníctvom Internetu, ktoré sú zaujímavé pre jednotlivé časti 
univerzitnej komunity, zistí podmienky prístupu k nim a opflť v 
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spolupráci s fakultami navrhne spôsob finančného zabezpečenia 
prístupu a predloží ho odpovedajúcim orgánom. Podobne bude 
postupovať a j  pri databázach na CD-ROM, ktoré by mali b y ť  
sprístupnené v univerzitnej sieti. 

Tím ďalej  vypracuje rámcový projekt automatizácie štandardných 
knižničných prác a podmienok súťaže pre potrebné technické a 
programové vybavenie. Následne bude vypísaná verejná súťaž. Po 
výbere dodávateľa sa  v spolupráci s ním spresní projekt a vypracuje 
postup implementácie systému. Následne sa  uskutočni dodávka a 
implementácia systému. 

V rámci tejto priority sa pre zvýšenie prístupu študentov k 
informáciám vytvorí v budove univerzity na Šafárikovom námestí nová 
univerzitná počítačová miestnosť so  stálou službou s čo najdlhšou 
prevádzkovou dobou. Zriadenie a prevádzkovanie miestnosti bude mať 
na starosti V C  UK. 

2. Vnútorné otvorenie univerzity pre študentov 
Vnútorné otvorenie univerzity pre študentov j e  jednou z j e j  

súčasných priorít. V rámci projektu HKS sa zaistí vybudovanie 
informačného systému v oblastí vzdelávania. Vlastným prácam na 
informačnom systéme však musí predchádzať návrh systému, ktorým 
príde k otvoreniu univerzity ako takému. Zrejme pôjde o niektorú z 
modifikácií kreditového systému s implementáciou ECTS (European 
Credit Transfer System) do podmienok našej univerzity. 

Prechod na nový systém štúdia si bude vyžadovať vytvorenie nového 
informačného systému v tejto oblasti. A j  keď nevylučujeme ani 
možnosť vlastného vývoja,  optimálnejšia sa zdá možnosť nákupu 
hotového systému. Veľké skúsenosti našich odborníkov v tejto oblasti 
navrhujeme využiť  na dopĺňanie resp. úpravy systému na podmienky 
UK. 

3. Zuvetlenie moderného informačného systému v oblasti riadenia, 
správy financií a ľudských zdrojov 

Efektívny systém riadenia j e  popri kvalitnej vede a vzdelávaní tretím 
nevyhnutným predpokladom úspešného pôsobenia univerzity. Preto sa 
ďalšou z priorít stalo zavedenie moderného informačného systému do 
tejto oblasti so špeciálnym dôrazom na správu financií a ľudských 
zdrojov. 

Podobne, ako vo vzdelávacej oblasti, musí však a j  tu zavádzaniu 
informačného systému predchádzať presnejšie sformulovanie 
vnútrouniverzitných pravidiel, najmä v oblasti financií. Situáciu navyše 
komplikuje skutočnosť, žc sa očakáva zmena spôsobu hospodárenia, čo 
môže mať podstatný vplyv na spôsob práce s financiami, a teda a j  na 
odpovedajúci informačný systém. 

Informačný systém pre správu financií a ľudských zdrojov sa bude 
vytvárať na báze niektorého z komerčných systémov vybratého vo 
verejnej súťaži. 

Pre zavádzanie informačného systému do oblasti správy financií ako i 
do oblasti ľudských zdrojov sa vytvoria špecializované tímy (pre každú 
oblasť jeden tím). Tieto tímy navrhnú upresnenia univerzitných 
pravidiel v o  svojej  oblasti, sformulujú požiadavky, ktoré by mali 
odpovedajúce systémy spiňať a pripravia podmienky verejnej súťaže. 
Po rozhodnutí odpovedajúcich orgánov o vyčlenení financií bude 
následne vypísaná verejná súťaž. Po výbere dodávateľa resp. 
dodávateľov sa v spolupráci s nimi spresní projekt a vypracuje postup 
implementácie systému. Následne sa uskutoční dodávka a 
implementácia systému. 

4. Oblasť poulívania informačných technológii 
Oblasť informačných technológií j e  základom, na ktorom stojí celý 

projekt 11 KS. Závery štúdie pre túto oblasť zahŕňajú jednak 
technologické otázky týkajúce sa  základných služieb, infraštruktúry, 
bezpečnosti a prostredia pre v ý v o j  HKS, ako a j  otázky nemajúce 
technologický charakter, ako sú personálne zabezpečenie, 
financovanie, riadenie a prevádzkové pravidlá, pravidlá pre prácu s 
informáciami a všeobecné pravidlá pre používanie počítačovej siete 
UK. 

Základné sluiby l/KS 

Elektronická pošta 
Súčasný systém elektronickej pošty sa prebuduje tak, aby ponúkal 

používateľom celú škálu existujúcich služieb. Táto prestavba 
elektronickej pošty si bude vyžadovať úpravy tak na úrovni univerzity, 
ako aj  na úrovni súčastí. Pôjde v prvom rade o odstránenie nedostatkov 
v dodržiavaní dohodnutého systému elektronických adries, aktualizáciu 
adresárovej služby, postupný prechod na nový softvér pre elektronickú 

poštu, vypracovanie prevádzkových pravidiel a zavedenie elektronickej 
pošty do rutinného používania pre riadenie. 

Prístup ku všeobecným informáciám (systém WWW) 
Zlepšenie prístupu ku všeobecným informáciám bolo stanované ako 

jedna z priorít pre projekt HKS. Existujúci univerzitný systém W W W  
sa  preto pozdvihne na podstatne vyššiu úroveň. Budú vypracované 
pravidlá týkajúce sa obsahu i formy univerzitných a fakultných 
webovských stránok, realizáciu týchto stránok a ich udržiavanie Po 
rozbehnutí rutinnej prevádzky systému W W W  sa na univerzitnej 
úrovni zastaví ďalšia prevádzka systému INFO. 

Elektronické konferencie 
Zavedú sa elektronické konferencie, ako jedna zo štandardných 

služieb počítačových sietí, do rutinnej prevádzky garantovanej 
univerzitou. 

Kancelárske systémy 
A k o  štandard pre univerzitu v oblasti kancelárskych systémov sa 

vyberie balík Microsoft Office.  Vypracujú sa pravidlá pre používanie 
jeho jednotlivých modulov riešiace a j  otázku vzájomnej výmeny 
dokumentov. V skúšobnej prevádzke sa odskúša groupware umožňu
júci tok elektronických dokumentov. 

Infraštruktúra HKS 

Komunikačná infrastruktura (univerzitná sieť) 
Univerzitná sieť j e  kľúčovým prvkom informačného systému. V 

dôsledku veľkej  rozptýlenosti jednotlivých súčasti univerzity j e  rieše
nie problému výkonnej a rýchlej univerzitnej siete podstatne ťažií 
problém ako na iných vysokých školách, ktoré sú sústredené na jednom 
mieste. To stavia našu univerzitu do nevýhodného postavenia. Nižšia 
výkonnosť siete totiž vylučuje používanie niektorých druhov sieťových 
služieb a predstavuje obmedzenie pre používanie ďalších Z tohoto 
dôvodu sa navrhuje ešte v tomto roku podstatne zlepšiť stav kostry 
univerzitnej siete spájajúcej súčasti univerzity. 

Modernizácia siete prebehne v troch etapách. V prvej sa vyriešia 
niektoré aktuálne problémy. Zvýši sa rýchlosť spojenia areálov na 
Šafárikovom námestí a v Mlynskej doline. Toto spojenie predstavovalo 
doteraz úzke hrdlo celej siete Prepojením sieti FAFUK a FMUK sa 
obe tieto fakulty napoja priamo tak na Šafárikovo námestie ako aj  do 
Mlynskej doliny. Tým okrem zlepšenia situácie pre FAFUK vznikne a j  
záložné prepojenie Šafárikovho r.amestia a Mlynskej doliny. Ďalej sa 
zvýši  rýchlosť linky na CMBFUK a vytvorením pevného spoieme 
medzi EBFUK a uzlom na Šafárikovom námestí sa pripojí do 
univerzitnej siete a j  posledná z j e j  fakúlt. 

V druhej etape, ktorá by sa mala tiež realizovať do konca tohoto roku 
pôjde v prvom rade o podstatné zrýchlenie prepojenia Šafárikovho 
námestia a Mlynskej doliny vlastným bezdrôtovým spojom. Toto spolu 
s novými routrami bude tvoriť základ podstatného zrýchlenia kostry 
siele. V tejto etape sa  ešte zvýši prenosová rýchlosť medzi LFUK a 
uzlom na Šafárikovom námestí vlastným bezdrôtovým spojením. 

V tretej etape sa zvýšia rýchlosti ostávajúcich vetiev kostry 
univerzitnej siete. To si bude vyžadovať a j  inštaláciu ďaišieho nového 
routra na LFUK. 

Osobné počítače 
Štandardnou platformou v oblasti osobných počítačov pre najbližiie 

obdobie budú počítače PC pracujúce pod operačným systémom 
Windows 95/98 alebo Windows NT. Bude potrebné sledovať a 
prakticky sa oboznamovať a j  s novými technológiami v tejto oblasti 
ako sú počítače NctPC, Citrix WinFrame resp. Microsoft Hydra, 
riešenia založené na jazyku Java a sieťových počítačoch a so  
systémami na vzdialenú administráciu počítačov PC. 

Každej fakulte sa odporúča zaviesť do praxe opatrenia smerujuce k 
ochrane údajov, ako sú zálohovanie a ochrana pred virusmi. 

Servery 
Univerzitným štandardom pre servery bude operačnv svstém 

Windows NT. Neznamená to. žc fakulty musia používať len tento 
systém, ale musia zabezpečiť úroveň služieb (napríklad elektronickú 
poštu, W W W )  požadovanú prijatými univerzitnými štandardami 

Doterajší operačný systém OpenVMS sa  bude používať na 
zabezpečenie služieb na centrálnej úrovni dovtedy, к л т  nebude 
overené icii spoľahliví fungovanie pod Windows NT. 

Otázky bezpečnosti 
Vypracuje sa bezpečnostný zámer HKS UK Jeho súčasťou bude aj  

popis ďalšieho konkrétneho postupu v oblasti bezpečnosti 
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Prostredie pre vývoj IIKS 
Čo sa týka architektúry aplikácií, bude s a  uprednostňovať riešenie s 

centrálnym uložením údajov. Používatelia k nim budú pristupovať 
pomocou siete. Súčasti, ktoré nemajú kvaliúié s ieťové pripojenie, budú 
mať  údaje uložené na svojich počítačoch. U používateľského rozhrania 
s a  u ťunkcii pre nepravidelných používateľov bude presadzovať 
technológia W W W .  U ľunkcií pre používateľov, ktorí budú so 
systémom pracovať denne, sa  bude za kritérium pre výber  rozhrania 
pokladať j e h o  efektívnosť. 

V oblasti databázových systémov s a  bude smerovať k niektorému z o  
známych komerčných databázových systémov prevádzkovaných v 
prostredí Windows NT. 

Pri rozhodovaní o zaradení aplikácie do  systému HKS sa bude 
dôsledne vyhodnocovať, či v požadovanej miere spĺňa stanovené 
požiadavky v oblasti použiteľnosti, spoľahlivosti, udržiavateľnosti a 
efektívnosti. 

Personálne zabezpečenie 
Personálne zabezpečenie oblasti IT na univerzite j e  nedostatočné a 

riešenie tohoto problému j e  jednou z najdôležitejších otázok pri v ý v o j i  
HKS. 

Vzhľadom k veľkému rozdielu trhovej ceny práce odborníka v 
oblasti 1T a štandardnej úrovne odmeňovania na univerzite bude 
univerzita pre kľúčových pracovníkov v oblasti IT poskytovať 
kompenzácie. Kompenzácie budú poskytované len v rámci platnej 
legislatívy. Okrem finančných kompenzácií s a  budú používať a j  
kompenzácie vedúce k podpore profesionálneho rastu resp. vytvoreniu 
čo najlepších pracovných podmienok v oblasti technického vybavenia.  

Pre oblasť IT univerzita v rámci platnej legislatívy vytvorí špeciálnu 
štruktúru pracovných zaradení. Na univerzite bude vypracovaný pre 
všetky činnosti v oblasti IT systém prevádzkových pravidiel s j a sne  
definovanými právami a povinnosťami zodpovedných pracovníkov. 

Oblasť  IT j e  deklarovaná ako jedna z prioritných, pričom budú prijaté 
dlhodobejšie opatrenia na j e j  podporu. 

Pri získavaní pracovníkov s a  bude univerzita orientovať na rôzne 
skupiny ľudí so schopnosťami v oblasti ÍT vrátane učiteľov a 
vedeckých pracovníkov, ktorí sú popri svojich hlavných pracovných 
povinnostiach ochotní formou ďalšieho pracovného vzťahu pracovať 
pre univerzitu v oblasti IT. Univerzita s a  bude snažiť z ískať  čo najskôr 
jedného top manažera pre riadiacu prácu v technologickej oblasti. 

Financovanie 
Z centrálnych prostriedkov, teda z prostriedkov oddelených z 

rozpočtu univerzity pred j e h o  delením na súčasti, s a  budú financovať 
modernizácia kostry univerzitnej siete a náklady na j e j  prevádzku. 
Ďalej sa  budú z týchto prostriedkov hradiť náklady na nákup nových 
aplikácií určenýcii pre všetky súčasti. Prípadné špeciálne úpravy 
aplikácií požadované súčasťou si bude súčasť hradiť sama. 

Bude definovaná škála služieb, na ktorých pokrytie dostane V C  UK 
prostriedky z rozpočtu. Budú medzi nimi služby týkajúce s a  prevádzky 
kostry univerzitnej siete i s lužby súvisiace s novými aplikáciami. V C  
UK rozšíri svoju ponuku a j  o niektoré špeciálne služby, ktoré si bude 
možné u neho objednať z a  úhradu. 

Riadenie a prevádzkové pravidlá 
Pre HKS bude spracovaný prevádzkový poriadok. Žiadna časť  HKS 

sa  nesmie uviesť do prevádzky b e z  toho, aby bola pre ňu spracovaná 
odpovedajúca časť  v prevádzkovom poriadku. 

Univerzita bude mať spracovanú riadiacu schému a j  pre ďalší  rozvoj 
HKS. 

V blízkej budúcnosti musí univerzita uvažovať o zriadení funkcie 
prorektora pre oblasť IT. 

Každá súčasť si musí vytvoriť  funkciu správcu informačného 
systému. U fakúlt by j u  mal vykonávať  výhľadovo zvláštny prodekan 
ustanovený pre oblasť informačných technológií. A k  fakulta takého 
prodekana nemá, tak správca j e j  informačného systému by mal m a ť  v 
oblasti IT kompetencie na úrovni prodekana. 

Univerzita pokladá z a  potrebné z v ý š i ť  počítačovú gramotnosť svojich 
pracovníkov. Preto vypracuje a bude realizovať plán pre zvýšenie 
počítačovej gramotnosti svojich riadiacich í administratívnych 
pracovníkov 

Pravidlá pre prácu s informáciami 
Vytvoria sa pravidlá pre prácu s informáciami. Tieto budú okrem 

iného určovať, ktoré informácie budú zachytené v elektronickej 
podobe, prístupové práva, kto j e  za informáciu zodpovedný a kto bude 
vkladať infomáciu do informačného systému. 

VSeobecné pravidlá pre pouilvanie počítačovej siete UK 
Po schválení v Kolégiu rektora UK budú formou prikážu rektora 

vydané všeobecné pravidlá používania počítačovej siete UK. Návrh ich 
znenia j e  v časti 4 odsek 5.1. 

KieSenie ďalších problémov v oblasti IT 
Odporúča sa, aby si každá fakulta na základe prijatej univerzitnej 

stratégie v oblasti IT spracovala svo ju  stratégiu. Je j  súčasťou bude a j  
definovanie prístupu fakulty k riešeniu problému personálneho zabez
pečenia, financovania, riadenia a prevádzkových pravidiel pre HKS a 
všeobecných pravidiel pre používanie počítačovej siete a počítačového 
vybavenia.  

Každá fakulta si ako súčasť svo jho  rozvojového plánu v oblasti IT 
vypracuje  a j  plán rozvoja s v o j e j  počítačovej siete a spracuje tiež plán 
pre zvýšenie možností prístupu študentov k počítačom. 

Univerzita sa  v rámci svojho strategického plánu bude zaoberať a j  
problémom zabezpečenia prístupu akademickej komunity k výkonným 
počítačovým prostriedkom pre náročné vedecké výpočty. 

Univerzita vstúpi do rokovania s firmou Microsoft Slovensko s 
cieľom pokúsiť sa  dohodnúť podmienky používania soflvcru tejto 
f irmy na UK. 

5. Finančné krytie navrhovaného postupu 
V rozpočte UK j e  pre projekt HKS na rok 1998 rezervovali) ch S.v 

milióna korún. Pri návrhu na ich použitie a než pri výhľadovom piane 
na finančné krytie projektu v rokoch 1999 a 2000 vychádzame / 
nasledujúcich argumentov: 

Zo stanovených priorít univerzity pre najbližšie obdobie v \ p l \ \ a  
úloha vybudovať  virtuálnu knižnicu, vytvoriť  informačný systém na 
podporu oblastí vzdelávania a zaviesť  moderný komplexný systém pre 
riadenie, správu financií a ľudské zdroje. Ďalej j e  tiež potrebne 
skvalitniť základné služby v oblasti informačných technológii 

Nevyhnutným predpokladom pre úspešné vyriešenie všelkvch 
uvedených úloh j e  výkonná univerzitná počítačová sieť V strategickej 
štúdii j e  podrobne vypracovaný návrh na j e j  modernizáciu a podstatne 
zvýšenie výkonnosti. Preto navrhujeme v rokoch 1998 a 1999 
investovať najviac prostriedkov do tejto modernizácie 

Z troch oblasti, ktoré boli stanovené ako prioritne. ,c na zavedenie 
nového informačného systému najlepšie pripravena oblasť kružníc 
Zlepšenie situácie v tejto oblasti j e  univerzitnou komunitou vnímané 
ako najpotrebnejšie.  ľrclo, podobne ako p n  univerzitnej JICII, 
navrhujeme a j  do tejto oblasti investovať najmä v prvých dvoch 
rokoch. 

Vnútorné otváranie univerzity pre študentov si už  v roku 1999 bude 
vyžadovať investície do informačného systému pre vzdelávanie. Tieto 
budú pokračovať a j  v roku 2000.  V roku 1998 sa navrhuje pre 
zlepšenie prístupu študentov k informáciám vyčleniť  prostriedky pre 
vybudovanie univerzitnej počítačovej učebne v budove na Šafárikovom 
námestí. 

Treťou zo zvolených priorít j e  komplexný moderný informačný 
systém v oblasti riadenia, správy financií a ľudských zdrojov. Pretože 
príprava j e h o  zavedenia si vyžiada istý čas, vyčleňujú sa  preň prvé 
prostriedky až  v roku 1999 s hlavnou investíciou v roku 2000. 

Pre rozvoj  základných služieb HKS (elektronická pošta, W W W )  sa  
navrhuje každoročne vyčleniť 200  tisíc korún na potrebné soílvérové a 
drobné hardvérové vybavenie.  

Nasledujúca tabuľka uvádza navrhované využitie prostriedkov 
rezervovaných v schválenom rozpise rozpočtu pre rok 1998. Údaje sú 
uvádzané v tisícoch korún. 

Tabuľka 1. Navrhovaný rozpis prostriedkov na rok 1998 

Oblasť/rok 1998 
Základné služby HKS 200 
Univerzitná sieť 4.700 
Virtuálna knižnica 3.500'  
Študijný systém 500 1  

Systém pre financie a ľudské zdroje 0 
Spolu 8.900 

' V tejto sume sú a j  prostriedky na nákup centrálneho servera pre 
vystavovanie CD-ROM databáz v sieti UK. 

1 Prostriedky vyčlenené na zriadenie univerzitnej počítačovej učebne 
pre študentov. 
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Strategickú štúdia pre Integrovaný informačný a komunikačný systém 
Univerzity Komenského 

(íáverečná správa) 

Motto: Nový informačný systém Univerzity Komenského nemá byť len skupinou jednotlivých programov vytváraných izolovane pod tlakom 
denných problémov, ale integrovaným informačným systémom, ktorý bude v rámci daných moinostl maximálne podporovať dnešné i budúce 
ciele našej univerzity. V dobe, keď sa informácie stávajú nujdvlclitejíim kapitálom, má byť základom nielen elektronického, ale i úzkeho 
funkčného prepojenia fakúlt a ostatných súčasti univerzity, a tak prispieť k jej vnútornému otvoreniu a zomknutiu. 

Úvod alebo o čom a načo je strategickú štúdia ЛKS 

Na jeseň roku 1991 sa vedenie UK rozhodlo, so všeobecnou 
podporou akademickej obce a s využitím a j  zahraničných finančných 
zdrojov, začať budovať informačný a komunikačný systém našej 
univerzity (IKS UK). Bolo to závažné rozhodnutie, ktorým sa naša 
Alma mater už pred 7 rokmi vydala na dlhú, prakticky nikdy 
nekončiacu cestu zavádzania informačných technológií na podporu 
dosahovania svojich cieľov. 

Ide o veľmi náročnú cestu a to najmenej z dvoch dôvodov. Prvým z 
nich je,  že ak informačný systém má plniť svoju úlohu, musí 
modelovať reálny svet. Pretože tento reálny svet sa mení, musí sa mu 
prispôsobovať aj  informačný systém. Preto nemožno nikdy dosiahnuť 
stav, kedy by sa o informačnom systéme dalo povedať, že j e  
dokončený, ale treba byť  vždy pripravený na jeho úpravy. 

Druhým dôvodom, ktorý podstatne komplikuje cestu k vybudovaniu 
informačného systému, j e  neuveriteľne prudký vývoj  informačných 
technológií, na ktorých budovanie informačného systému spočíva. Niet 
žiadnej inej oblasti ľudskej činnosti, kde s takou rýchlosťou vznikajú 
čoraz výkonnejšie technické prostriedky a nové nástroje a postupy 
umožnené týmito výkonnejšími prostriedkami. Následkom toho však 
existujúce informačné systémy morálne rýchlo zastarávajú, treba ich 
priebežne modernizovať. To si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. 
Vážnym problémom j e  a j  sledovanie zmien, ktorými prechádzajú 
informačné technológie, vyžadujúce si od pracovníkov neustále 
vzdelávanie sa. Profesionáli v oblasti informačných technológií sú 
preto veľmi žiadaní a ich praca je,  najma v podnikateľskej sfére, 
relatívne vysoko honorovaná. Ich nedostatok v univerzitnom prostredí 
predstavuje najvážnejší problém pri vývoji  univerzitných informačných 
systémov. 

Ak konštatujeme, že budovanie informačného systému j e  namáhavá a 
finančne a ľudsky náročná činnosť, potom prirodzene vzniká otázka, 
aké výhody pre univerzitu informačný systém prináša a či j e  
nevyhnutné ho na univerzite vôbec zavádzať. 

Obzrime sa preto dozadu a skúsme zhodnotiť, čo univerzite priniesol 
projekt 1KS odštartovaný v roku 1991. 

Ak sa pozrieme na túto otázku očami učiteľov, vedeckých 
pracovníkov a študentov, bude pravdepodobne ich prvá reakcia 
obsahovať dve slová: c-mail a Internet. V rámci projektu 1KS UK 
vznikla v prvom rade počítačová sieť UK, ktorá umožnila pracovníkom 
a študentom našej univerzity prístup k štandardným službám Internetu. 
Týmto sa mimoriadne rozšírili ich možnosti komunikácie s kolegami 
doma i v zahraničí, najmä prostredníctvom elektronickej pošty. V 
súčasnosti denne prichádza na našu univerzitu niekoľko tisíc správ zo 
sveta a tisícky správ do sveta z našej univerzity odchádza. Okrem 
elektronickej pošty poskytuje Internet a j  ďalšiu mimoriadne významnú 
službu - World Wide Web. Prostredníctvom tejto služby sa dajú 
získavať efektívnym spôsobom informácie z celého sveta. Internet a 
služby, ktoré poskytuje, j e  j a v ,  ktorý nemá v doterajšej histórii ľudstva 
obdobu. 

Projekt IKS UK priniesol veľa a j  pre pracovníkov zodpovedných za 
riadenie univerzity. Niektoré činnosti v ekonomickej oblasti, ako j e  
napríklad účtovníctvo alebo výpočet miezd, sa už dnes prakticky 
nedajú realizovať inak, ako prostredníctvom počítača. Na počítačoch 
beží aj  podstaúiá časť študijnej agendy. V oblasti vedeckej činnosti sa v 
rámci projektu 1KS UK vytvorila databáza publikačnej činnosti 
prístupná v univerzitnej sieti aj  v Internete. 

Toto sú výsledky projektu IKS UK, ktoré majú možnosť využívať 
pracovníci a študenti na všetkých fakultách UK. V rámci tohoto 
projektu vznikli a j  ďalšie systémy, napríklad systém pre distribúciu 
všeobecných informácií INFO, alebo systém pre operatívne sledovanie 
rozpočtu ĽIS. Tieto systémy vznikli na našej univerzite a boli všetkým 
j e j  súčastiam k dispozícii bezplatne. Napriek tomu sú však využívané 
iba málo. Týmto konštatovaním prechádzame od prínosov projektu 
IKS UK k problémom a nedostatkom v oblasti používania 

informačných technológií na našej univerzite1, ktoré viedli k návrhu 
inovácie súčasného 1KS UK. Inovovaný systém, ktorý by sa mal 
vytvoriť, dostal meno Integrovaný informačný a komunikačný systém 
UK(ilKS). 

Aké  sú teda hlavné dôvody, ktoré viedli k vzniku projektu HKS ? 
Týchto dôvodov j e  viacero a väčšina z nich súvisí so štandardným 
životným osudom každého informačného systému, o ktorom sme 
hovorili vyššie. 

V prvom rade život priniesol zvýšenie požiadaviek na informačné 
zdroje. Postupné rozširovanie a sprístupňovanie internetovských 
služieb čoraz širšiemu okruhu používateľov spôsobuje, že tí, čo 
Internet nepoužívajú, začínajú vo svojich odboroch zaostávať. A j  na 
našej univerzite narastá tlak na používanie internetovských služieb a 
existujúca technická infraštruklúra (najmä univerzitná sieť), ktorá pred 
2-3 rokmi ešte vyhovovala, už dnes nestačí. V porovnaní so svetom, 
ale aj  s niektorými slovenskými univerzitami, sa vo veľmi zlom svetle 
javí  situácia v oblasti elektronického prístupu k informáciám pre 
výučbu a vedecký výskum, ako sú zahraničné odborné databázy a 
knižničné zdroje, databázy typu Current Contents, ako aj  knižničné 
informácie v knižniciach UK. Akútnym nedostatkom rýchlych 
informácii potrebných pre riadenie trpí vedenie univerzity i vedenia 
vačš iny je j  súčastí. 

V druhom rade, za 7 rokov budovania 1KS UK sa podstatne zmenila 
aj  situácia v oblasti IT všeobecne. Objavili sa úplne nové nástroje a 
prostriedky, a to tak z hľadiska používateľa (napr. výkonné osobné 
počítače a pracovné stanice, grafické rozhrania na báze okien, 
integrované kancelárske systémy, systémy pre prezentačné účely), ako 
a j  z hľadiska pracovníkov zodpovedných za vývoj  a prevádzku 
informačných systémov (podstatne výkonnejšie servery a počítačové 
siete, nové vývojové nástroje, operačné systémy, sieťové operačné 
systémy, databázové systémy). Z tohoto hľadiska existujúce kompo
nenty 1KS UK postavené na technológiách spred 7 rokov už nespĺňajú 
niektoré požiadavky kladené dnes na softvérové systémy. So 
všeobecným rozvojom v oblasti IT sa zhoršila a j  situácia v personál
nom zabezpečení tejto oblasti na UK. V niektorých súčastiach j e  táto 
situácia natoľko kritická, že tieto súčasti nie sú schopné udržať v chode 
ani štandardné služby. 

V tejto situácii sa nové vedenie UK v roku 1997 rozhodlo začať 
proces inovácie systému IKS UK smerom k integrovanému systému 
spĺňajúcemu súčasné štandardy v oblasti 1T. Opieralo sa pritom o 
medzinárodné trendy vychádzajúce zo skutočnosti, že informácie sa v 
dnešnej dobe stali kapitálom, ktorý' veľmi významne ovplyvňuje prácu 
inštitúcie a bez ktorého bude chod univerzity v blízkej budúcnosti 
nepredstaviteľný. Na rozdiel od roku 1991. kedy sa pristupovalo k 
budovaniu systému prevažne systémom zdola nahor, bolo rozhodnuté 
budovať inovovaný systém prístupom zhora nadol a tak zaistiť jeho 
integritu a vzájomnú prepojenosť jeho jednotlivých zložiek. 

Prvou etapou pri takomto prístupe k budovaniu informačného 
systému j e  etapa strategického plánovania. Je nevyhnutne potrebná na 
to, aby vyvíjaný informačný' systém pomáhal univerzite pri dosahovaní 
j e j  cieľov, ako i na to, aby jeho jednotlivé časti vytvárali integrovaný 
celok. 

Pre postup v etape strategického plánovania bola zvolená britská 
metodika CCTA. Pri tomto výbere sa vychádzalo zo skutočnosti, že ide 
o metodiku používánu v britskej štátnej správe, ktorej nasadenie sa 
pripravuje a j  na Slovensku pre budovanie štátneho informačného 
systému. Ďalším dôvodom pre použitie tejto metodiky bolo. že niektorí 
pracovníci UK prešli školením orientovaným na túto metodiku, ktoré 
viedli odborníci z Veľkej  Británie. Podľa tejto metodiky začína 
strategické plánovanie vypracovaním úvodnej štúdie, ktorá priprav 

' V ďalšom budeme namiesto spojenia „oblasť používania 
informačných technológii" často používať skrátený názov „oblasť IT" 
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východiská pre druhu, kľúčovú fázu strategického plánovania -
vypracovanie strategickej štúdie. Po vypracovaní strategickej štúdie 
nasleduje fáza definovania stratégie, potom plánovanie j e j  
implementácie a konečne monitorovanie, ladenie a prípadná korekcia. 

Úvodná štúdia s názvom „Návrh postupu ďalšieho budovania 
Informačného a komunikačného systému Univerzity Komenského" 
bola spracovaná v druhej polovici roku 1997 a schválená Vedením UK 
dňa 13. októbra 1997 a Kolégiom rektora UK dňa 17. októbra 1997. 
Na j e j  základe bolo rozhodnuté začať s prácami na strategickej štúdii 
pre HKS. S prácami na strategickej štúdii sa začalo v novembri 1997 a 
trvali do poioviccjúna 1998. 

Tento materiál obsahuje záverečnú správu o druhom kroku etapy 
strategického plánovania Integrovaného informačného a komunikačné
ho systému UK - strategickú štúdiu. 

V rámci tohoto druhého kroku bolo vypracované väčšie množstvo 
dokumentov, ktoré tvorili podklady pre strategickú štúdiu. Strategická 
štúdia pozostáva z tohoto úvodu a 6 častí. Prvá časť obsahujú stručný 
popis priebehu prác, ktoré viedli k vypracovaniu strategickej štúdie. 
Druhá časť naznačuje, čo môžu od systému HKS očakávať jednotlivé 
kategórie jeho používateľov. V tretej časti j e  uvedená analýza súčas
ného stavu činnosti univerzity v jednotlivých oblastiach j e j  pôsobenia, 
očakávaný budúci v ý v o j  v týchto oblastiach a aké sú možnosti podpory 
tohoto vývoja  informačným systémom. V štvrtej časti sú preberané 
personálne, finančné a organizačné otázky súvisiace s HKS. Piata časť 
j e  venovaná najmä technologickým otázkam vrátane základných 
služieb, ako sú elektronická pošta a systém pre všeobecné informácie a 
problematike bezpečnosti. Konečne v šiestej, záverečnej časti sa  
sumarizujú závery štúdie a navrhuje ďalší postup. 

Časť 1 
Popis priebehu prác alebo ako vznikala strategická šti'u 

Práce na strategickej štúdii 11KS začali začiatkom novembra 1997. 
Stalo sa tak na základe rozhodnutia rektora po prerokovaní a schválení 
úvodnej štúdie k projektu HKS vo Vedení UK a Kolégiu rektora UK v 
októbri 1997 a následne a j  v A S  UK. Scenár prác na strategickej štúdii 
vychádzal z postupu uvedeného v úvodnej štúdii. Podľa tohoto scenára 
vypracovávanie strategickej Štúdie pozostávalo z 5 fáz: prípravnej fázy, 
fázy analýzy činnosti univerzity, fázy revízie existujúceho informačného 
systému, fázy identifikácie možnosti inovovaného informačného 
systému a fázy návrhu možných scenárov ďalšieho postupu. Tieto fázy 
nenasledovali striktne jedna za druhou, ale do značnej miery sa 
prekrývali. 

Na prácach sa podieľali pracovníci a študenti z viacerých súčastí UK. 
Práce boli riadené Komisiou pre informačný systém, ktorú ustanovil a 
viedol rektor. Zoznam všetkých pracovníkov zapojených do prác na 
štúdii j e  v Prílohe 1. 

V rámci prác na strategickej štúdii vznikali rôzne dokumenty, ktoré 
slúžili ako podklad pre vypracovanie tejto záverečnej správy tvoriacej 
vlastnú strategickú štúdiu. 

Práce, ktoré sa pri vypracovávaní strategickej štúdie vykonávali, 
možno rozdeliť podľa ich charakteru do dvoch hlavných skupín. V 
prvej skupine prevládala analýza prostredia a činnosti univerzity. Práce 
z druhej skupiny sa zaoberali skôr technologickými otázkami 
spojenými s prípravou nového informačného systému. Vychádzajúc z 
tejto skutočnosti sa vypracovávanie strategickej štúdie HKS od 
začiatku rozdelilo na dve časti: analytickú a technologickú. 

Práce v technologickej časti boli rozdelené do nasledujúcich oblastí: 
Základné služby IIKS 
• Elektronická pošta 
• Prístup k všeobecným informáciám (systémy W W W  a INFO) 
• Elektronické konferencie (text, audio, video) 
• Kancelárske systémy 
Infraštruktúra IIKS 
• Komunikačná infraštruktúra 
• Osobné počítače 
• Servery 
Otázky bezpečnosti 
Prostredie pre vývoj HKS 
Práce viedol Mgr. Pavol Mederly. Najväčšia pozornosť sa venovala 

oblastiam súvisiacim s nižšieuvedenými prioritami stanovenými Vede
ním UK a Kolégiom rektora UK. Konkrétne išlo o oblasti komunikač
nej infraštruktúry, elektronickej pošty, prístupu k všeobecným informá
ciám a bezpečnosti. V rámci konzultácií o technologických otázkach sa 
uskutočnila aj  návšteva vývojového oddelenia firmy Siemens vo 
Viedni. 

Na záver tohoto úvodu uvedieme niekoľko poznámok pre upresnenie 
používanej terminológie. 

• Naša univerzita sa skladá z fakúlt a ďalších súčastí. V štúdii sa 
venujeme prevažne situácii na fakultách, ako najdôležitejších 
súčastiach univerzity. Závery zo štúdie sa na ostatné súčasti 
vzťahujú primerane. 

• Keď použijeme v texte výraz „univerzita", neznamená to 
„rektorát", ale univerzitu ako cclok zahŕňajúci j e j  súčasti. Teda 
napríklad vyjadrenie „kvalifikovaní pracovníci v oblasti IT z 
univerzity odchádzajú na lepšie platené miesta" nehovorí, že 
odchádzajú pracovníci z rektorátu, ale z celej univerzity. Лк 
budeme mať na mysli iný význam slova univerzita, osobitne to 
zdôrazníme. 

• V súvislosti s rozhodnutiami, ktoré treba urobiť, hovoríme obvykle 
o „zodpovedajúcich orgánoch univerzity" alebo „rozhodovacích 
orgánoch univerzity" bez toho, aby sme ich bližšie špecifikovali 
Rozumejú sa nimi predovšetkým rektor, Vedenie UK, Kolégium 
rektora UK, dekani, vedenia fakúlt a kolégiá dekanov fakúlt, AS 
UK a A S  fakúlt, kvestor, riaditelia súčastí, atď. Predpokladáme, že 
určenie, ktorému orgánu prlslušl dané rozhodnutie urobiť, bude 
špecifikované Vedením UK resp. vedeniami súčasti pri 
implementácii stratégie, ak sa o tomto kroku definitívne rozhodne 

• Výrazom „centrálne prostriedky" budeme označovať prostriedky, 
ktoré sa z rozpočtu celej univerzity vyčlenia na dany účel pred jeho 
delením na súčasti. 

pre IIKS 

V analytickej časti bolo potrebné najprv rozbehnúť prípravnú fázu. 
ktorej hlavným cieľom bolo vypracovanie dokumentov popisujúcich 
celkovú situáciu univerzity, hlavné procesy, problémy a obmedzenia л 
očakávaný budúci vývoj.  Činnosť univerzity bola pre potrcb\ 
strategickej štúdie rozdelená do nasledujúcich oblasti 

Názov oblasti (anglický názov) Kód 
vzdelávacia (Education) ED 
vedecká (Research) RH 
vzťahy s verejnosťou (Public Relations) PR 
zahraničné vzťahy (International Relations) IR 
zabezpečenie vnútorného chodu: 

plánovanie a rozpočet (Planning and Budget) PB 
správa finančných zdrojov (Financies) FI 
personálne zabezpečenie (Human Resources) HR 
legislatívne zabezpečenie (Legislation) LE 
obstarávanie tovarov a služieb (Procurement) PC 
informačné technológie (Information Technology) IT 
prevádzka budov a zariadení (Facilities) FA 
chod knižníc (Libraries) LI 

podnikateľská činnosť (Entrepreneurial Activities) EA 
rozvoj (Development) DE 

Prvé práce začali v oblastiach vzdelávania, zahraničných vzťahov a 
chodu knižníc. Pretože vypracovávanie strategickej štúdie j e  úloha pie 
širší kolektív, bolo veľmi dôležité vytvoriť podmienky pre čo naj
efektívnejšiu koordináciu a komunikáciu. Preto sa v týchto prvých fá
zach venovalo zvýšené úsilie vypracovaniu usměrněni a štandardov pre 
prácu. Boli vypracované viaceré štandardizačné dokumenty a ako vzo
rový bol spracovaný popis oblasti zahraničných vzťahov. Následne bol 
na 13, januára 1998 zvolaný seminár všetkých členov tímu pre vypra
covanie strategickej štúdie, na ktorý boli pozvaní i ďalší pracovnici 
UK, ktorí by potenciálne mohli rozšíriť riešiteľský kolektív. Na 
seminári bolo celkovo prítomných 30 účastníkov. Bol prezentovaný 
súčasný stav projektu i upresnenia a štandardy pre ďalší postup pri 
vypracovávaní štúdie. 

Od seminára sa očakávalo, že sa podarí získať a j  nových spolupra
covníkov na pokrytie prác v oblastiach, ktoré dovtedy pokryté neboli. 
V tomto smere sa očakávania naplnili len čiastočne - do kolektívu 
pribudli noví spolupracovníci, ale menej, ako by bolo potrebné. Hlavný 
cieľ seminára sa však splnil - vypracovanie usmerňujúcich dokumentov 
umožnilo naplno rozbehnúť práce v analytickej časti 

Prvá fáza týchto prác spočívala vo vypracovávaní dokumentov s 
popisom činnosti univerzity v jednotlivých oblastiach Vychádzalo sa 
pritom z existujúcich dokumentov a z interview s pracovníkmi 
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univerzity i fakúlt pracujúcich v jednotlivých oblastiach. Takto 
postupne vznikali popisy pre jednotlivé oblasti. 

Ďalšou aktivitou bol seminár prodekanov zodpovedných z a  projekt 
na jednotlivých fakultách. Týchto prodekanov určili na základe dohody 
na Kolégiu rektora v októbri 1997 dekani. Na seminári boli najprv 
prezentované hlavné myšlienky úvodnej štúdie, ďalši  postup riešenia a 
úlohy pre zodpovedných prodekanov. Záverom tohoto seminára bolo 
oznámené, že sa  uskutoční návšteva vedúceho tímu doc. Mederlyho na 
všetkých fakultách s cieľom prediskutovať základný stav zabezpečenia 
využívania informačných technológií na jednotlivých fakultách. 
Úlohou prodekanov bolo tiež určiť a nahlásiť pracovníkov za jednotli
v é  oblasti, s ktorými môžu riešitelia projektu komunikovať. 

V prvom týždni februára 1998 dostali prodekani zodpovední za HKS 
zoznam otázok týkajúcich sa  používania informačných technológií na 
ich fakultách a v poslednom týždni februára sa  začali návštevy vedúce
ho tímu pre vypracovanie strategickej štúdie a j e h o  zástupcu na 
fakultách. Na týchto návštevách sa  zisťoval stav zabezpečenia využíva
nia informačných technológii a podmienky, ktoré jednotlivé fakulty v 
tomto smere majú vytvorené. Vedúci tímu po ukončení každého z 
rozhovorov spracoval z neho zápis a dal ho na autorizáciu zodpovedné
mu prodekanovi. Interview sa  uskutočnili na všetkých fakultách s 
výnimkou i'!FUK. a JLFUK. Údaje z týchto fakúlt boli poskytnuté v 
písomnej forme a boli pre daný účel postačujúce. 

Ďalším významným momentom pri prácach na strategickej štúdii 
bolo vytvorenie zvláštneho komunikačného kanála pre členov riešiteľ-
ského kolektívu využívajúceho prostriedky technológie W W W  s prísne 
kontrolovaným prístupom. Tento kanál umožnil prístup členov rieäiteľ-
ského kolektívu ku skladu dokumentov vytváraných v rámci strategic
kej  štúdie umožňujúci veľmi pružné šírenie vytvorených dokumentov a 
ďalších informácií medzi členmi ricšilcľskélio kolektívu. 

Stav prác na strategickej štúdii k 18.3.1998, hlavne v j e j  analytickej 
časti, bol predmetom rokovania Komisie pre IS. Rokovanie s a  
uskutočnilo v dňoch 20.-21.3.1998. 

Komisia prerokovala správu o stave prác na strategickej štúdii ku dňu 
18.3.1998, podrobne prediskutovala a pripomienkovala predložené 
dokumenty s popismi činnosti v jednotlivých oblastiach a prediskuto
vala tiež otázky súvisiace s cieľmi a prioritami univerzity, ktoré sú 
dôležité z hľadiska prác na strategickej štúdii. Komisia vychádzajúc z 
autocvaluačncj správ\ pre CRJi a poznatkov získaných z doterajšieho 
priebehu vypracovávania strategickej štúdie stanovila ako oblasti, 
ktorý ni treba venovať prvoradú pozornosť tieto: 

• prístup akademickej komunity k informáciám potrebným pre 
vzdelávací i výskumný proces. 

• prístup univerzitnej komunity k informáciám o UK a jej súčastiach, 
• vnútorné otvorenie univerzity pre študentov, 
• zavedenie moderného informačného systému v oblasti riadenia a 

správy financií a ľudských zdrojov, 
• zabezpečenie používania moderných informačných technológií, 
• získavame a najmä udržanie najkvalitnejších pracovníkov v 

jednotlivých oblastiach na univerzite. 
Stav prác na strategickej štúdii ku dňu 23.3.1998 bol a j  predmetom 

rokovania Kolégia rektora UK dňa 26. a 27.3.1998. Na tomto rokovaní 

Časť 2 
IIKS z pohľadu používateľov alebo načo to bude členom 

Táto časť  strategickej štúdie by  sa  dala nazvať a j  víziou l/KS z 
hľadiska používateľa. Popisujeme v nej, ako by  mohol IIKS po 
implementácii pomôcť jednotl ivým členom univerzitnej komunity pri 
vykonávaní ich denných povinností. Všetko, čo uvádzame, sa  dá reali
zovať  nástrojmi, ktoré sú už dnes ponúkané na trhu IT. A b y  s a  to stalo 
skutočnosťou a j  na našej univerzite, j e  potrebné tieto nástroje 
implementovat' do tvaru integrovaného informačného a komunikačné
ho systému 1.  

Upozornenie: cieľom popisovaných scenárov j e  ilustrovať, ako by  
mohol IIKS pomôcť pri jednotlivých pracovných činnostiach. Celková 
organizácia týchto činnosti (napríklad tvorba študijného plánu 
študenta) môže b y ť  iná, ako j e  to v príkladoch naznačené. 

1. IIKS a pedagóg 
V tejto časti predstavíme konkrétny príklad časti pracovného dňa 

pedagogického pracovníka našej univerzity, Po príchode do svo je j  

1 Pri tvorbe tejto časti sme čerpali námety a j  zo záverov projektu 
„Information Architecture and Process Innovation Project" riešenom v 
roku 1994 na University o f  Pittsburgh a ďalších relevantných 
dokumentov zo špičkových univerzít v rozvinutých krajinách. 

bolo konštatované, že prebiehajúce analýzy j a s n e  dokumentujú 
problémy, bez  riešenia ktorých zavedenie nového informačného 
systému nemá nádej na úspech. Napriek tomu, že oproti pôvodným 
predpokladom niektoré analytické práce vykazovali  časový sklz, bolo 
rozhodnuté dokončiť práce na strategickej štúdii v plánovanom termíne 
(a to a j  v prípade, ak s a  nestihnú dopracovať analytické práce v takom 
rozsahu, ako sa  pôvodne plánovalo) a navrhnúť alternatívy ďalšieho 
postupu. Hlavné problémové oblasti, v ktorých treba čo najskôr pri jať  
základné rozhodnutia, s a  totiž už  vykryštalizovali.  Taktiež sa  
jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností a jednomyseľne 
konštatovalo, že problémy okolo používania informačných technológií 
pre vzdelávanie, vedu i riadenie nie sú súčasti naSej univerzity v stave 
efektívne riešiť samostatne a j e d i n á  možnosť j e  pokúsiť sa  riešiť ich v o  
vzájomnej  spolupráci. 

Na tomto rokovaní bol tiež schválený dokument „Stanovenie cieľov a 
priorít univerzity" (Príloha 4). Pri diskusii o tomto dokumente sa  
zdôraznilo, ž e  ciele a priority UK budú v úplnej podobe definované v 
strategickom a rozvojovom pláne univerzity, na ktorom sa pracuje. 
Jeho vypracovanie si však vyžiada istý čas. A b y  neprišlo z tohoto 
dôvodu k zdržaniu prác na projekte IIKS, bol pre potreby tohoto 
projektu vypracovaný stručnejší dokument, ktorý obsahuje výhľadové 
ciele a priority univerzity v tých oblastiach, kde sa  najviac pociťuje 
potreba zavedenia resp. zlepšenia informačného systému. 

Vychádzajúc zo stavu prác ku koncu marca bol vedúcim tímu pre 
strategickú štúdiu vypracovaný a rektorom UK schválený upresnený 
plán postupu pri tvorbe strategickej štúdie IIKS, podľa ktorého sa  v 
ďalšom treba sústrediť najmä na analýzu v tých smeroch, ktoré súvisia 
so  zvolenými prioritami. Na tieto oblasti sa  potom sústredili ďalšie  
práce. 

Dňa 22.4.1998 sa  rektor a vedúci tímu pre vypracovanie strategickej 
štúdie stretli s členmi predsedníctva A S  UK a predsedami komisií A S  
UK. Doc. Mcderly predniesol stručnú správu o priebehu a stave prác na 
strategickej štúdii a predložil prítomným anonymný dotazník so  16 
otázkami týkajúcimi sa  prevažne stavu oblasti IT na našej univerzite 
dôležitými z hľadiska vypracovávania stratégie univerzity v tejto 
oblasti. Tento dotazník spolu s informáciou o priebehu prác na 
strategickej štúdii predložil doc. Mederly a j  členom celého A S  UK na 
j e h o  zasadaní 29.4.1998. O vyplnenie dotazníka požiadal a j  členov 
Vedenia UK na zasadaní 27.4.1998 a členov Kolégia rektora UK na 
zasadaní 4.5.1998. Do konca mája sa vrátilo 39  vyplnených dotazní
kov.  Názory prezentované v dotazníku boli brané do úvahy pri návrhu 
niektorých odporúčaní. 

O stave prác na strategickej štúdii referoval doc. Mederly na zasadaní 
Vedenia UK dňa 27.4.1998 a na Kolégiu rektora UK dňa 4.5.1998. 

K 30.4.1998 boli ukončené práce širšieho kolektívu na analýzach 
činnosti univerzity a vypracovávaní pôvodných dokumentov. V priebe
hu mája a v prve j  polovici júna s a  získané informácie spracovávali do  
tejto záverečnej správy končiacej návrhom ďalšieho postupu v projekte 
HKS UK. Táto správa bola 17. j ú n a  1998 predložená akademickým 
orgánom na úrovni univerzity i j e j  súčasti so žiadosťou o vyjadrenie sa  
k predloženému návrhu ďalšiemu postupu. 

u n iverzitn ej komun i ty 

pracovne sa  učiteľ prihlási do IIKS a zisti, že mu prišlo niekoľko 
nových elektronických správ a že v j e h o  elektronickom kalendári sa 
objavilo upozornenie. Klikne na upozornenie a zistí, že o hodinu má 
prísť za ním na konzultáciu ohľadne študijného plánu študent, ktorému 
j e  tútorom. 

Na začiatku svojho pracovného dňa na univerzite sa  učiteľ pozrie do 
elektronického zoznamu svojich úloh naplánovaných na dnešok. Zistí, 
žc ku svo je j  prednáške si potrebuje nechať v edičnom centre vy tlačiť 
pripravené študijné materiály. V okne „Služby" si vyberie  položku 
„Tlačové služby",  v ponúknutom formulári uvedie svo je  požiadavky, 
vrátane rozmerov a kvality papiera, druhu väzby  a výzoru titulnej 
strany, uvedie meno súboru s pripravenými materiálmi a takto 
pripravenú požiadavku stlačením príslušného tlačidla na formulári 
odošle do edičného centra. 

Do príchodu študenta pokračuje učiteľ v o  svo je j  práci na 
pripravovanom článku. Spustí textový procesor a otvorí dokument s 
článkom A k o  prechádza textom, ktorý napísal včera, zisťuje,  žc bude 
potrebovať ďalšiu literaturu k téme. ktorú v článku spracováva Na 
obrazovke svojho počítača otvorí okno „IIKS UK" a vyberie z neho 
položku „Katalóg virtuálnej knižnice UK". Na obrazovke sa objaví  
formulár, v ktorom môže uviesť  kľúčové slová, ktoré ma svstém \ 
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katalógu nájsť. Vloži svoju požiadavku a systém zobrazí tie publikácie, 
ktoré j u  spĺňajú. Po upresnení požiadavky nachádza to, čo hľadal a 
nechá si stlačením tlačidla poslať túto knihu, časopis alebo xerokópiu 
do svojej  pracovne. 

Následne si vyberie voľbu „CD-ROM" a opilť vloží svoju 
požiadavku s tým, že chce nájsť  články k danej téme. Nachádza tridsať 
položiek, z ktorých tri vyzerajú byť  užitočné. Pozrie si Články a uloží si 
ich na disk svojho počítača, aby si ich neskôr prečítal. 

Výber literatúry k svojmu článku zakončí prezretím zahraničných 
databáz zo svojho odboru, ku ktorým má prístup, výberom voľby 
„Zahraničné databázy" využívajúcej služby Internetu. 

Zaklopanie na dvere signalizuje, že prichádza očakávaný študent. 
Študent sa prišiel poradiť o zostavení svojho študijného plánu na 
budúci semester. Aby  splnil požiadavky predpísané fakultou, na ktorej 
študuje svoj hlavný odbor, potrebuje si zapísať jeden predmet a 
laboratórne cvičenia z tohoto odboru. Zároveň by si však pre svoje 
doprofilovanie chcel vybrať a j  prednášku o počítačových sieťach na 
Matcmaticko-fyzikálnej fakulte. Učiteľ vyberie voľbu „Registrácia" v 
okne „Systém ŠTUDENT". Na obrazovke sa objaví formulár 
požadujúci meno študenta alebo jeho  identifikačné číslo. Vyžiada si od 
študenta jeho číslo a vloží ho do systému. Objavia sa základné údaje o 
študentovi a tlačidlá umožňujúce zistiť ďalšie informácie a pripadne 
prihlásiť študenta na prednášky. 

Učiteľ vyberie voľbu „Prehľad študijných povinnosti", pretože 
potrebuje vedieť, čo študent doteraz absolvoval. Na obrazovke sa mu 
zobrazia požadované údaje. Prechádza zoznamom prednášok a vidí, že 
študent dosiahol slabší výsledok v jednom z hlavných predmetov 
svojho odboru. Preto mu pre ďalší semester odporučí absolvovať ďalší 
predmet z tejto oblasti. Vyberie voľbu „Výber prednášky", a zvolí 
odbor, ktorý má študent ako hlavný. Prejde do zoznamu prednášok 
ponúkaných fakultou v tomto odbore v nasledujúcom semestri. Jedna z 
nich sa mu zdá vhodná, dvojitým kliknutím si nechá zobraziť j e j  
podrobnejšiu charakteristiku a sylaby. Po dohovore so študentom sa 
rozhodnú, že práve túto prednášku zaradia do jeho študijného plánu na 
ďaší semester a preto stlačí tlačidlo „Registrácia". 

Na obrazovke sa objavi formulár pre prihlásenie sa na prednášku. 
Myšou doňho presunie vybranú položku z okna „Výber prednášky", 
čim študenta na vybranú prednášku prihlási. Následne prejde opäť do 
okna „Výber prednášky" a ako odbor zvoli „Informatika". Na 
obrazovke sa objaví ponuka prednášok z informatiky, z ktorých 
vyberie prednášku „Počítačové siete". Zistí, že pre ďalší semester su 
ešte na túto prednášku voľné miesta a študenta na ňu prihlási. Na záver 
vyberie voľbu „Poznámky tútora", kde má uložené poznámky z 
predchádzajúcich stretnutí a kam tiež vloží niekoľko slov k dnešnému 
stretnutiu. Rozlúči sa so študentom. 

Keď študent odíde, učiteľ sa rozhodne pozrieť na zoznam študentov 
navštevujúcich jednu z jeho prednášok. Zvoli si položku „Prednášky" a 
zo zoznamu prednášok si vyberie svoju. Zobrazia sa mu základné údaje 
o nej a tlačidlá, pomocou ktorých sú prístupné ďalšie, súvisiace 
informácie. Vyberie tlačidlo „Zoznam študentov" a na obrazovke sa 
mu objaví požadovaný zoznam. Rozhodne sa, že si ho uloží vo svojom 
tabuľkovom kalkulátore, aby si mohol viesť  evidenciu o známkach z 
písomiek, ktoré pripravuje. Štandardnými funkciami „Vyber" a 
„Kopíruj" prenesie tento zoznam do programu MS Excel a zároveň ho 
vytlačí na svojej  tlačiarni. 

2. IIKS a študent 
V tejto časti budeme sledovať jedného zo študentov UK. Študent má 

ako hlavný odbor svojho štúdia na Univerzite Komenského zapísanú 
Ekonomickú a finančnú matematiku na Matematicko-fyzikálnej 
fakulte. Je jeden z pracovných dni počas semestra a prichádza do školy. 
Do začiatku prednášky mu ostáva ešte 30 minút. Prichádza do 
mikropočítačovej miestnosti. Sadá si k počítaču a zadaním svojho hesla 
sa prihlasuje na konto, ktoré dostal automaticky pri zápise na začiatku 
štúdia. Systém mu ohlasuje niekoľko nových správ od kolegov. Žiadna 
z nich nie j e  označená ako súrna takže sa im v tejto chvíli nevenuje. 
Chce sa pozrieť, či sa v diskusnej skupine na tému basketbal neobjavili 
nové príspevky. Otvára si program Netscape Collabra a vidi, že v 
diskusnej skupine rec.sport.basketball j e  20 nových príspevkov. 
Zbežne si ich prezrie a najeden odpovie. 

15 minút pred začiatkom prednášky si chce oživiť obsah 
predchádzajúcej. Kliknutím na ikonu webovského prehliadača sa mu 
objavi fakultná domovská stránka. V svojich bookmarkoch si vyhľadá 
adresu so študijnými materiálmi k prednáške, ktoré pripravil pre 
študentov jeho prednášate!' a zbežne si prebehne obsah poslednej 
prednášky, odhlási sa zo systému a odchádza na prednášku. 

Prednáška sa týka systémov pre správu finančných zdrojov. 
Prednášajúci hovorí o princípoch týchto systémov. Materiály k 
prednáške má pripravené v elektronickej forme a premieta ich /. 
obrazovky počítača priamo na veľké plátno. Prednášané princípy 
ilustruje demo ukážkami najznámejších svetových systémov, ktoré sú k 
dispozícii na webovských stránkach ich dodávateľov, na ktoié 
pristupuje priamo prostredníctvom Internetu. Na záver prednášky 
zadáva domácu úlohu, ktorú majú študenti vypracovať v niektorej z 
mikropočítačových učebni, uložiť do vyhradeného priestoru na svo j  
disk a oznámiť j e j  splnenie elektronickou poštou svojmu pridelenému 
cvičiacemu, ktorý j u  následne skontroluje a oznámi im výsledok. 

Po prednáške sa študent znovu vracia do mikropočítačovej 
miestnosti, lebo si spomenul, že pre vypracovanie ročníkového 
projektu z histórie ekonomických teórií si potrebuje preštudovať 2 
staršie knihy. Po prihlásení sa na svoje  konto si v katalógu virtuálnej 
knižnice UK zistí, že potrebné knihy majú v knižnici Fakulty 
managementu. Jedna z nich j e  požičaná, takže si j u  môže iba 
rezervovať dopredu. Druhá j e  v knižnici. Prostredníctvom výpožičneho 
systému požiada o j e j  pripravenie na nasledujúci deň, keď sa plánuje 
po ňu zastaviť. 

Počas práce s virtuálnou knižnicou sa mu na obrazovke objavuje 
nová správa od Študijného prodekana Oznamuje v nej, že univerzita 
zakúpila pre svojich študentov práva na prijímanie série prednášok 
popredných odborníkov z informačných technológií vysielaných civ 
satelit v sieti ĽuroPACE 2000. Prednášky budú vysielané s použitím 
videokonferenčného sofivéru od začiatku budúceho semestra vždy s 
utorok od 10.00 do 11.30 a bude ich možné sledovať v multimcdiáliuj 
učebni v pavilóne Informatiky. Absolvovanie tejto série prednášok 
umožňuje po úspešnom vykonaní pripojených testov získať dva kreuiiv 
z oblasti informačných technológií. Do svojho elektronického 
kalendára si urobi poznámku, že si chce zapísať tento predmet na 
budúci semester do svojho študijného plánu. 

Večer by si študent chcel ísť zahrať basketbal, preto sa 
prostredníctvom webovej stránky Katedry telesnej výchovy a športu 
pozrie na rozvrh telocvične. Zisti, že pre basketbal su dnes v ča^ti B 
telocvične vyhradené hodiny od 21.00 do 23 00 Spokojný sa odhlasuje 
a odchádza na obed. 

3. HKS a vedecký pracovník 
Predstavme si teraz jedného z vedeckých pracovnikov filozofické, 

fakulty. Je nedeľa večer a chce sa pozrieť, čo ho v pondelok v prací 
čaká. Z domu sa do univerzitnej siete pripája pomocou modemu 
a vzhľadom na použitie modernej technológie na báze tenkých klientov 
má na svojom domácom počítači prakticky tie isté možnosti práce ako 
na počítači pripojenom priamo do fakultnej siete. 

Obrazovka počítača obsahuje množstvo okien usporiadaných podľa 
jeho požiadaviek. V okne so správami sú zobrazené jeho správy 
elektronickej pošty a tiež správy prijaté faxom. Sú usporiadané a 
označené farbou podľa priority. V okne pre organizovanie času j e  
zobrazený kalendár s plánovanými stretnutiami, ktoré sa majú v 
pondelok uskutočniť. Zaregistruje, že v pondelok má o deviatej ráno 
stretnutie so svojim výskumným tímom ohľadne stavu projektu 
zaoberajúceho sa otázkami keltského osídlenia v Podunajskej nížine 
Toto mu pripomenie, že potrebuje zistiť, v akom stave j e  objednávka 
na zariadenie, ktoré pre projekt objednal a ako vyzerá rozpočet 
projektu. Urobi si poznámku do okna s poznámkami Všimne si tiež, že 
jedna z položiek v okne so správami j e  červená a bliká, čo znamená, že 
j e  veľmi dôležitá. Hlavička správy obsahuje informáciu o tom, že 
správa j e  od kolegu pracujúceho na spoločnom projekte. Vyberie si 
správu, ktorá sa okamžite celá zobrazí. Obsahuje informáciu o lont, že 
kolega nemôže prísť na stretnutie o deviatej ráno, avšak údaje, ktoré od 
neho boli požadované, sú pripojené k správe. 

Po príchode do práce v pondelok ráno zapne počítač a prihlási sa do 
systému. Týmto jedným prihlásením získa možnosť prístupu 
ku všetkým informačným zdrojom, ku ktorým j e  oprávnený pristupo
vať. Na obrazovke sa objaví niekoľko okien. Jedným z nich j e  okno s 
poznámkami, ktoré mu pripomenie, že potrebuje skontrolovať 
objednávku a stav rozpočtu projektu Prejde do okna „HKS UK" a 
vyberie položku „Objednávanie". Objaví sa menu s niekoľkými 
položkami, z ktorých jedna j e  ./.istenie stavu objednávky". Vyberie si 
j u  a objaví sa ďalšie okno, tentokrát obsahujúce zoznam všetkých 
objednávok, ktoré inicioval, usporiadaných od najnovších po najstaršie. 
Pri každej objednávke j e  uvedený j e j  stav. Dvakrát klikne na 
objednávku, ktorá ho zaujíma, a na obrazovke sa objaví história 
relevantných udalostí, kde j e  uvedené, že objednávka bola podpísaná 
tajomníkom v piatok a ešte v ten deň bola odoslaná dodávateľovi. 
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Zatvorí toto okno a prejde opať do okna „HKS UK", z ktorého 
vyberie voľbu „Financie". Z ponúknutých možnosti si vyberie voľbu 
„Prehľad čerpania z fondu" a z ďalšej  ponuky vyberie fond 
zodpovedajúci jeho výskumnému projektu. Zobrazia sa mu základné 
informácie o celkovom množstve pridelených prostriedkov pre projekt, 
o doteraz čerpaných prostriedkoch, o prostriedkoch, ktoré sú v 
súčasnosti viazané a o tom, koľko prostriedkov ostáva. Za týmito 
informáciami nasleduje podrobný prehľad o tom, na aký účel boli 
jednotlivé prostriedky použité: zoznam objednávok, faktúr, cestovných 
príkazov, atď. Prenesie si základné informácie o stave rozpočtu do 
okna s poznámkami. 

Ďalej sa rozhodne preštudovať materiály, ktoré mu poslal 
elektronickou poštou jeho kolega. Otvorí v editore dokument, ktorý j e  
obsiahnutý v správe, ktorú včera dostal, tak, aby mohol doň robiť 
poznámky. Zisti, žc potrebuje vyhľadať v databáze na CD-ROM a v 
Internete dodatočné informácie k niekoľkým faktom spomínaným v 
dokumente. Vyberie preto z dokumentu niekoľko kľúčových slov a v 
inom okne otvorí službu „CD-ROM". Do formulára pre vyhľadávanie 
vloží tieto kľúčové slová. Z ponúknutých dokumentov sa dva zdajú byť 
relevantné, a tak ich vezme a uloží na svojom lokálnom disku. 

Ďalej otvorí svoj W W W  prehliadač a klikne na linku vedúcu na 
známy vyhľadávací server. Do ponúknutého formulára opäť skopíruje 
požadované kľúčové slová a v nasledujúcej chvíli má na obrazovke 
zoznam dokumentov z Internetu, ktoré požadované slová obsahujú. 
Opäť dva z nich vyzerajú byť  zaujímavé, a tak uloží linky na ne do 
okna z poznámkami. Po tom odide na schôdzu členov výskumného 
limu. 

Po návrate zo schôdze potrebuje objednať pre potreby projektu 
počítačový scanner. Z okna „11KS UK" vyberie položku 
„Objednávanie" a stlačí tlačidlo „Vloženie novej objednávky". 
Do ponúknutého formulára vyplní požadované údaje a stlačením 
tlačidla formulár odošle. Systém sa postará o to, aby sa tento formulár 
dostal k tajomníkovi fakulty, ktorý objednávku potvrdí. Následne j e  
objednávka buď vytlačená, podpísaná tajomníkom a poslaná 
dodávateľovi alebo j e  jednoducho poslaná dodávateľovi elektronickou 
cestou. 

Potom sa pozrie do svojho okna s kalendárom, čo ho dnes ešte čaká, 
a v okne s elektronickou poštou skontroluje, či nedostal nejaké nové 
správy. 

4. 11 KS a doktorandka 
Sledujme teraz jednu z doktorandiek na Pedagogickej fakulte. V 

sobotu poobede prichádza na svoju internátnu izbu. Večer ide s 
priateľmi do mesta, a tak má ešte niekoľko hodín času. Rozhodne sa 
pozrieť si svoju elektronickú poštu. Zapne svoj  počítač, ktorý j e  
pripojený pomocou lokálnej siete internátu do univerzitnej siete. Na 
obrazovke sa j e j  objaví rovnaké piostrcdic, aké má na svojom počítači 
na fakulte. Vidí, že má štyri nové správy. Dve sú od študentov z 
krúžku, ktorý cviči, tretia j e  zo študijného oddelenia a štvrtá od j e j  
školiteľa. 

Prvá správa j e  zúfalým volaním študenta o pomoc ohľadne vecí 
preberaných na poslednej prednáške. Rozhodne sa, že najlepšie bude, 
ak sa so študentom stretne osobne. Otvori svoj  elektronický kalendár, 
nájde niekoľko voľných termínov a presunie ich do pripravovanej 
odpovede študentovi. Túto potom pošle. Druhá správa j e  od iného 
študenta z toho istého krúžku, ktorý' má problémy s vypracovaním 
domácej úlohy číslo 3. Študentove otázky sú pomerne jasné a naša 
doktorandka na ne obratom odpovedá. 

Tretia správa j e  zo študijného oddelenia (toto vyzerá vážne). Dozvedá 
sa z nej, že katedra ponúkajúca jednu z prednášok, na ktorú sa pre 
budúci semester prihlásila, prednášku ruší. V správe j e  ponúknutých 
viacero možností s tým, že rozhodnúť sa je potrebné do dvoch týždňov. 
Môže sa prihlásiť na inú prednášku alebo počkať s prihlásením sa 
jeden semester. Rozhodne sa konzultovať ďalší postup so svojím 
školiteľom. 

Posledná správa j e  od školiteľa. Potrebuje pomoc pri príprave fólií na 
prednášku, ktorá bude o tri týždne. Predbežná verzia fólii j e  obsiahnutá 
v správe. Vezme j u  a uloží na svoj disk. Rozhodne sa pracovať na nej 
zajtra. 

5. HKS a akademický funkcionár 
Uveďme teraz príklad služieb, ktoré by HKS mohol poskytovať 

akademickému funkcionárovi, povedzme dekanovi niektorej z ľakúlt 
univerzity. Dekan prichádza ráno do svoje j  pracovne, zapne počítač 
a prihlási sa do systému. Na obrazovke sa mu objaví okno 
s kalendárom a okno s elektronickou poštou. Vidí, že dnes má prvé 
stretnutie plánované na 10:00 a týka sa sťažnosti jedného z 

pracovníkov fakulty na svoje  pracovné zaradenie. V okne 
s elektronickou poštou vidí, že má 15 nových správ. 5 z nich sú správy, 
ktoré mu poslali jednotlivci zvnútra a j  zvonku univerzity, 6 j e  
požiadaviek na schválenie, ktoré mu prišli v rámci štandardných agend 
fakulty. 4 sú faxové správy. Všetky tieto správy sú zoradené podľa 
dátumu príchodu a podľa priorít, ktoré sú založené na pravidlách 
určených dekanom. 

Okno so správami obsahuje základné údaje o každej správe: kto j e  
odosielateľom, kedy bola správa poslaná a vec, ktorej sa správa týka 
Správy sú podľa potreby zvýraznené a farebne odlíšené. Dekan si 
všimol správu od rektora, v ktorej ho žiada o poskytnutie doplňujúcich 
informácií k požiadavke fakulty na poskytnutie dodatočných 
finančných prostriedkov. Dekan posiela túto správu jednému zo svojich 
prodekanov s poznámkou, aby pripravil požadované podklady. Potom 
sa rozhodne vybaviť žiadosti čakajúce na schválenie Prvou j e  žiadosť 
o povolenie vypísať konkurz na voľné pracovné miesto na katedre od 
jedného z vedúcich katedier. Dekan súhlasí, a tak stlačí tlačidlo OK. 
Systém toto jeho schválenie zaznamená a potvrdenú žiadosť pošle 
personálnemu oddeleniu. Oznam o schválení systém pošle zároveň a j  
vedúcemu katedry. 

Dekan pokračuje v schvaľovaní ostatných žiadosti podobným 
spôsobom. V prípade, že potrebuje podrobnejšie informácie, resp. že 
žiadosť zamieta, pripojí k nej poznámku a stlačením príslušného 
tlačidla informuje systém, aby správu vrátil pôvodnému žiadateľovi. 

Napokon sa dekan rozhodne pripraviť na stretnutie o 10:00. Pozrie sa 
do elektronického kalendára na poznámky, ktoré si urobil, keď 
stretnutie naplánoval. Vidí, že sa musí oboznámiť s podrobnými 
údajmi o pracovníkovi, s ktorým sa má stretnúť. Z menu „HKS UK"  
vyberie položku „Personalistika" a z ponúknutého menu vyberie 
položku „Prehľad údajov o pracovníkoch". Vloží priezvisko 
pracovníka a systém zobrazí zoznam všetkých pracovníkov s týmto 
priezviskom. Dekan si z tohto zoznamu vyberie a zobrazia sa mu 
základné informácie o vybranom pracovníkovi spolu s tlačidlami 
umožňujúcimi zobrazenie podrobnejších údajov. 

Dekan si vyberie položku „Hodnotenie pracovníka" a dostane poža
dované údaje. Prezerá si ich a robí si poznámky do okna s poznámka
mi. Potom si vyberie položku „Pracovný postup" a pozerá si tieto 
údaje, opať robiac si poznámky. Nasleduje položka „Úpravy platu", 
ktorá zobrazí údaje o tom, aký bol doterajší vývo j  platu pracovníka 
spolu s prehľadným grafom. 

Dekan si uvedomuje, že vybavenie sťažnosti bude mať okrem vecnej 
stránky aj  stránku procedurálnu. Pamätá si, že fakulta urobila v 
príslušných predpisoch malé úpravy. Z okna „Všeobecné informácie" 
si vyberie položku „Vnútrofakultné predpisy". Zobrazí sa mu formulár, 
ktorý mu umožňuje zadať kľúčové slová viažuce sa k predpisu, ktorý' 
potrebuje. Po zadaní slova „sťažnosti" mu systém ponúkne zoznam 
vnútrofakultných predpisov týkajúcich sa agendy sťažností. Kliknutím 
si vyberie ten, ktorý potrebuje a po jeho zobrazení si prečíta z neho 
potrebné časti. 

Do času stretnutia mu ešte ostáva pár minút, využíva ich na získanie 
informácií o stave finančných prostriedkov, ktoré fakulta minula v 
tomto roku na zahraničné pracovné cesty. Z okna „Správa finančných 
zdrojov" si kliknutím vyberie položku ,.Zahraničné cesty" a v 
otvorenom okne sa mu zobrazí zoznam zahraničných ciest pracovníkov 
fakulty, na konci ktorého sú sumárne údaje o celkových prostriedkoch, 
ktoré boli na cesty vy naložené. Ale to mu už sekretárka oznamuje 
príchod ohláseného pracovníka. 
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Časť J 
Analýza činnosti UK alebo kde sme, kam smerujeme a ako nám môže pomôcť IIKS 

Táto časť1 obsahuje popis súčasného stavu UK a náčrt plánu j e j  
smerovania pre najbližšie roky vyplývajúcelio z existujúeieh dokumen
tov resp. rozhodnutí. Popis j e  realizovaný po jednotlivých hlavných 
oblastiach činnosti univerzity. 

Zdôraznime aj  na tomto mieste, že vytvorenie И KS nieje cieľom, ale 
prostriedkom, ktorý má pomôcť univerzite pri plnení j e j  poslania a 
cieľov. Hlavnou úlohou univerzity je,  v súlade s j e j  štatútom, poskyto
vať na základe tvorivého vedeckého bádania vysokoškolské doktorand
ské, doktorské, magisterské a bakalárske vzdelávanie a celoživotné 
vzdelávanie občanov. Inými slovami, základnou úlohou univerzity j e  
vedecký výskum a výučba. A b y  však univerzita mohla plniť túto svoju 
základnú úlohu, musí vykonávať a j  činnosť v ďalších oblastiach, ktoré 
podporujú plnenie základnej úlohy. 

V tejto časti postupne podrobnejšie popíšeme situáciu v jednotlivých 
oblastiach. Štruktúra tohoto popisu bude pre každú z oblastí rovnaká a 
bude obsahovať nasledujúce body: 

Súčasná situácia: 
* Celková charakteristika 
* Hlavné procesy 
* Podpora informačným systémom 
* Problémy a obmedzenia 
Budúci vývoj :  
* Existujúce plány 
* Návrh ďalšieho postupu 

1. Vzdelávanie 

1.1. Súčasná situácia 

L 1.1. Celková charakteristika 
Poskytovanie vzdelávania j e  jednou z dvoch hlavných úloh 

Univerzity Komenského. Univerzita Komenského j e  na Slovensku 
jedinou komplexne vybavenou klasickou univerzitou poskytujúcou 
vzdelanie v oblasti humanitných, lekárskych a prírodných vied. V 
súčasnosti študuje na j e j  12 fakultách vo všetkých formách štúdia 
25.000 študentov. Ročne prichádza na UK okolo 25.000 prihlášok na 
štúdium. Univerzita môže prijať približne 4.400 uchádzačov. Školu 
opúšťa ročne asi 3.200 absolventov. V pregraduáinom štúdiu možno na 
Univerzite Komenského študovať v 55 študijných odboroch a 165 
špecializáciách, v doktorandskom štúdiu v 134 odboroch. 

1.1.2. Hlavné procesy 
Pri určovaní hlavných procesov v oblasti vzdelávania sa pozeráme na 

univerzitu ako na objekt, ktorý' si vo  vnútri plánuje svoju činnosť a 
určitým spôsobom j u  prezentuje navonok. Do tohto objektu vstupujú 
(za určitých podmienok) záujemcovia o univerzitné vzdelanie a po jeho 
získaní/nezískaní ho opúšťajú. Pri takomto pohľade možno vyčleniť 
nasledujúce hlavné procesy univerzity: 
" Plánovanie a propagácia štúdia 
• Prijímanie na univerzitu 
• Stádium 
• Ukončenie štúdia a starostlivosť o absolventov 

Činnosti v oblasti vzdelávania spadajú prevažne do pôsobnosti fakúlt, 
na úrovni univerzity sa vykonávajú činnosti všeobecného a 
integračného charakteru. 

Plánovanie a propagácia štúdia 
Úlohou univerzity v procese plánovania j e :  
• schvaľovať študijné odbory navrhnuté fakultami 
• viesť o nich evidenciu a vydávať matričný list študijného odboru 
• koordinovať tvorbu sústavy študijných odborov 
• vytvárať systém variability a kompatibility štúdia na UK 
• zapájať sa do medzinárodných organizácií v oblasti vzdelávania 
• spolupracovať so zahraničnými vysokými školami pri 

zabezpečovaní čiastkových štúdií v zahraničí v spolupráci s 
prorektorom pre zahraničné vzťahy 

• koordinovať činnosť fakúlt pri realizácii všetkých foriem 
celoživotného vzdelávania občanov. 

Okrem toho si univerzita stanovila ďalšie úlohy: 

' Ako sme uviedli v úvode, tu uvádzaná časť 3 obsahuje v porovnaní 
s časťou 3 v strategickej štúdii len skrátené verzie odsekov venovaných 
oblastiam vzdelávania, správy finančných zdrojov, používania 
informačných technológií a chodu knižníc. Číslovanie odsekov 
ponechávame také, ako j e  v strategickej štúdii. 

" organizovať cclounivcižilné prednášky a vydávať publikáciu 
Studijný program cclounivci žitných prednášok 

• realizovať v rámci celoživotného vzdelávania program Univerzity 
tretieho veku (UTV) ako záujmové vzdelávanie starších ľudí, na 
ktorom sa okrem UK podieľajú a j  iné vysoké školy z Bratislavy. 

Na lakultncj úrovni sú v súvislosti so študijnými odbormi vytvárané 
študijné programy, ktoré vymedzujú obsah, rozsah a formy vzdelávania 
v danom odbore resp. špecializácii, pravidlá pre ukončenie semestra, 
ročníka alebo štúdia, podmienky pre vykonanie štátnej skúšky, pred
mety štátnej skúšky, termíny zadania diplomovej alebo záverečnej 
práce a pod. Študijné programy navrhujú fakulty a schvaľuje ich ve
decká rada fakulty. 

Do procesu plánovania j e  možné zaradiť ešte dve činnosti, ktoié 
časovo predchádzajú samotnú výučbu. Sú to tvorba harmonogramu 
štádia a tvorba rozvrhu. Obe činnosti sa dejú len na úrovni fakúlt, ale 
postihujú všetky fakulty bez výnimky. Zatiaľ čo tvorba harmonogramu 
nie j e  veľmi časovo náročná (pozri Časť Problémy a obmedzenia) pred
stavuje tvorba rozvrhu niekoľkodňovú prácu tímu kvalifikovaných pra
covníkov a v racionalizácii tejto činnosti sú značné rezervy. 

Proces propagácie štúdia sa podobne deje na úrovni univerzity a j  na 
úrovni fakúlt. Spočíva najma v poskytovaní informácii o možnostiach 
štúdia na UK verejnosti. 

Prijímanie na univerzitu 
Pod týmto procesom chápeme realizáciu takých krokov, ktoré sa mu

sia vykonať v zmysle zákona a kritérií schválených akademickými 
senátmi fakúlt. Výsledkom tejto činností j e  vstup uchádzača do 
prostredia univerzity. 
V rámci tohoto hlavného procesu sa môžu vyskytovať 3 prípady 
1. vstup uchádzačov o ucelené univerzitné vzdelanie na univerzitu 
2. prestup na univerzitu z inej vysokej školy alebo v rámci UK 
3. krátkodobý študijný pobyt na univerzite (semester, ročník) 

Štúdium 
Priebeh štúdia a organizáciu výučby určuje Statut fakulty v študijnom 

a skúšobnom poriadku. Všetky fakulty UK maju vypracované vlastné 
poriadky, ktoré sa navzájom menej alebo viac cxlhšuju Podobne ako v 
prípade prijímacieho ko/iania, j e  ťažisko vyučovacieho procesu na 
fakultách. 

Celkový počet študentov UK ku dňu 31.10.1997 bol 24.528. Tento 
počet sa podľa jednotlivých druhov štúdia delí takto: 

riadne štúdium denné 17800 (73 % )  
riadne štúdium diaľkové 2814 ( 1 1 % )  
mimoriadne štúdium 1333 ( 5 % )  
doktorandské štúdium 1941 ( 8 % )  
iné druhy štúdia 640 ( 3 % )  

V rámci hlavného procesu ,.štúdium" vidíme dva dominantné procesy: 
1. vyučovací proces, ktorého súčasťou j e :  
• zápis 
" vlastná výučba 
• kontrola štúdia a hodnotenie výsledkov 
" sledovanie kvality a kvantity pedagogického procesu 
2. nevvučbové (podporné) aktivity, medzí ktoré patria: 
• sociálna starostlivosť a poskytovanie štipendií 
• poskytovanie pôžičiek 
• ubytovanie a stravovanie študentov, zľavy na cestovnom 
" zdravotná starostlivosť 
" možnosti športovania 
" platby za štúdium. 

1.1.3. Podpora informačným systémom 
Podpora jednotlivých procesov (definovaných v predchádzajúcej 

časti) informačným systémom j e  na jednotlivých fakultách rôzna. 
Niektoré fakulty majú zabezpečenú takúto podporu u viacerých 
procesov (FAFUK, PRIFUK, PRAFUK), iné fakulty používajú 
informačný systém len na spracovanie niekoľkých procesov, pripadne 
iba prijímacieho konania. Výnimočné postavenie má MFFUK, u ktorej 
sú pokryté temer všetky procesy. 

Existujúci informačný systém oblasti vzdelávanie j e  budovaný od 
roku 1990, Väčšina fakúlt preberala viac alebo menej komponenty 
vytvorené na MFFUK. 

Dominantnou aplikáciou j e  aplikácia označovaná ako „Evidencia 
študentov", resp. „Priebeh Štúdia", ktorá zastrešuje (úplne alebo 
čiatočne) nasledovné procesy: 
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• zápis 
• vlastná výučba 
* kontrola štúdia a hodnotenie výs ledkov 
• ukončenie Štúdia 
Ďalšie aplikácie v prevádzke sú: 

štipendiá a sociálne dávky 
• ubytovanie 

* študentská anketa (hodnotenie učiteľov) 

1.1.4. ľrublciny a obmedzenia 
Hlavným problémom j e  s labé finančné zabezpečenie učiteľov a za

mestnancov a tiež nedostatočné finančné dotácie na chod a rozvoj škôl. 
Picmietnuté do oblasti vzdelávania to znamená odchod mladých, 
perspektívnych ludí z fakúlt na finančne atraktívnejšie miesta a tým 
pokles kvality pedagogického zboru na jedne j  strane a nemožnosť 
držať krok so svetovým trendom po stránke materiálového vybavenia 
škôl na strane druhej. 

Druhým globálnym problémom UK v oblasti vzdelávania j e  
nekompatibilita legislatívnych noriem (napr. štatútov), pravidiel a 
zásad, ktorými sa  štúdium na fakultách riadi. Dopad na niektoré kon
krétne oblasti sú uvedené ďalej .  

Plánovanie a propagácia štúdia: 
1. Do plánovania štúdia patrí a j  tvorba harmonogramu štúdia na 

nasledujúci školský rok. Zostavenie harmonogramu j e  v kompetencii 
fakulty a univerzita do tohto procesu nezasahuje a ani ho nekoordinuje. 
I loblémy nastávajú, ak sa na výučbe študijného odboru/špecializácie 
podieľajú dve fakulty a majú nerovnaké harmonogramy. Dôvodom 
rozdielnosti harmonogramov n i e j e  spravidla neochota fakúlt prispôso
bil sa, ale najmä skutočnosti zakotvené v štatútoch fakúlt (rôzna dĺžka 
semestra, skúškového obdobia, pedagogických praxi, existencia či ne-
existcncia zimných či jarných prázdnin a pod). Z tohto dôvodu by  bolo 
potrebné, aby sa  fakulty dohodli na spoločnom (hoci len rámcovom) 
harmonograme šlúdia. Vyžadovalo by si to zmeny v organizácií štúdia 
na fakultách a úpravy ich štalúlov. 

2 V súvislosti s celouniverziinými prednáškami (CUP) sa vyskytujú 
dva problémy: 

• lakultv majú blokovaný v d a k a  CUP jeden poldeň, čo 
spôsobuje ťažkosti pri tvorbe rozvrhu (pritom CUP sa 
zúčastóujc len asi 4 %  všetkých študentov) 
absolvovanie CUP nie j e  možné študentovi zarátať ako splnenú 
povinnosť, ak nie j e  zakončená skúškou. Predpísať skúšku z 
CUP naráža na ďalšie  problémy (napr. opravné termíny). Tento 
problém pretrváva na UK už  od zavedenia CUP v roku 1993/94. 

Prijímanie na univerzitu: 
Nejednotný systém hodnotenia prijímacích skúšok na jednotlivých 

fakultách vedie v prípade medzi fakultného štúdia k nutnosti 
transformovať, resp. normovat' uchádzačom dosiahnutý bodový zisk do 
škály fakulty, ktorá uchádzača prijíma. 

Vyučovací proces: 

1. Nie sú stanovené celouniverzitné pravidlá pre mobilitu študentov 
(a to ani medzi fakultami, ani smerom von z UK). 

2. Neexistuje jednotný systém štúdia a hodnotenia študentov. 
Ukončenie štúdia: 

PDO distribuuje tlačivá diplomov na fakulty, ktoré zabezpečia ich 
vyplnenie (spravidla si zaplatia ručné vypísanie potrebných údajov). 
Pracovníčky RUK potom kontrolujú na fakultách správnosť týchto 
údajov. Tento postup j e  relikt z obdobia pred zavedením používania 
počítačov. 

Obmedzenia platia a j  v existujúcich pravidlách pre vydávanie 
dokladov, narábanie s nimi a ich archiváciu: n i e j e  možná automatická 
náhrada „papierových" dokumentov inými médiami. 

Platby za štúdium: 

1. Často sa  vyskytne situácia, že fakulta nedokáže pokryť výučbu 
všetkých predmetov vlastnými zamestnancami. Rieši to b u ď  
uzatvorením zmluvy s externým učitelom alebo dohodou s i n o u  
fakultou o zabezpečení výučby.  V rámci UK platí nepísaná dohoda, že 
fakulty si navzájom neúčtujú za takéto služby. Tento úzus j e  v ostat
nom čase spochybňovaný, najmä ak ide o také formy štúdia, za ktoré 
lakulta požaduje od študentov hradenie nákladov. Nastávajú situácie, 
/.c dva ja  učitelia z fakulty A učia na fakulte B (napr. a j  ten istý 
piedmet), jeden grátis v rámci dohody fakúlt, druhý ako platený ex
ternista. Ešte vypuklejší  j e  prípad, ak učiteľ z fakulty A učí grátis 
skupinu samoplatcov, ktorí platia za výučbu fakulte B. 

2. Financovanie povinných pedagogických praxi (t.j. odmeny 
cvičným učitel om) nemá v rámci UK, ale ani v rámci rezortu školstva 
stanovený jednotný štatút. Tým, že platby za praxe sa  ncvyčleňujú 
v rozpočte ako samostatná kapitola, sú učiteľské fakulty relatívne zne
výhodnené. Jednorázové refundácie nákladov z o  strany M Š  nie sú 

systémovým riešením. Odlišnosti sú a j  v o  výške  odmeny, ktorú 
poskytujú fakulty cvičnému učiteľovi. 

Ďalšie obmedzenia vplýva júce  na prevádzku a rozvoj existujúcich 
programov systému ŠTUDENT: 

počítačová gramotnosť pracovníkov študijných oddelení nestíha 
držať krok s technologickým pokrokom aplikácií (napr. prechod 
z T602 na Word) 
databázový systém typu x-Base neposkytuje dostatočnú 
ochranu údajov 
nepracuje v používateľskom prostredí Windows 

• existujú len „ostré" verzie určené pre pracovníkov študijných 
oddelení, zodpovedných za údaje;  neexistuje verzia 
sprístupňujúca informácie (bez možnosti ich modifikácie) so  
selektívnymi právami prístupu k nim 
prispôsobovanie programu špecif ickým podmienkam fakúlt a 
j e h o  údržba j e  časovo náročná 

1.2. Budúci vývoj 

1.2.1. Existujúce plány 
Vychádzajúc z autoevalvačnej správy pre C R £  ako i z podnetov, 

ktoré sa získali v priebehu vypracovávania strategickej štúdie, bolo ako 
jedna z priorit stanovené a j  vnútorné otvorenie univerzity pre 
študentov. Pre realizáciu tejto priority bude potrebné v prvom rade 
vypracovať a pri jať  celkovú koncepciu systému štúdia založenú na 
kreditovom systéme. Po j e j  odsúhlasení bude potrebné vypracovať 
resp. dopracovať viaceré vnútrouniverzitné pravidlá a predpisy. 

1.2.2. Návrh ďalšieho postupu 
Je potrebné začať čo najskôr práce na novom systéme štúdia. Tento si 

bude vyžadovať  intenzívnu podporu informačným systémom. 
Informačný systém pre podporu štúdia by  bolo možné získať  buď 

úpravami existujúceho systému alebo vytvorením resp. zakúpením 
nového systému. 

Nevýhodou prvej  možnosti j e ,  že existujuci systém j e  
implementovaný staršou technológiou založenou na databázovom 
systéme x-base v prostredí MS-DOS, čo nie j e  v súlade s koncepciou 
HKS. Z toho dôvodu nepokladáme túto cestu za perspektivnu. 

Osláva teda vytvorenie nového systému. Tu sú dve možnosti: vlastný 
v ý v o j  v modernom prostredí resp. nakup systému. V prípade vlastného 
v ý v o j a  treba na základe skúsenosti s vý'vojom podobných systémov v 
zahraničí rátat s potrebnými kapacitami okolo 15-20 človekorokov 
Pokiaľ ide o nákup, na slovenskom trhu v súčasnosti n i e j e  k dispozícii 
systém, o ktorom by sa  dalo predpokladať, že by  nám vyhovoval.  V 
Čechách j e  situácia o niečo lepšia. Za  povšimnutie stojí najma systém 
používaný na Západočeskej univerzite v Plzni. 

Na základe uvedeného odporúčame orientovať sa  na vytvorenie 
nového systému zapadajúceho do celkovej koncepcie l l K s '  A j  k e ď  
nevylučujeme ani možnosť vlastného vývo ja ,  optimálnejšia sa  zdá 
možnost nákupu hotového systému. V e ľ k é  skúsenosti našich 
odborníkov v tejto oblasti navrhujeme v y u ž i ť  na dopĺňanie resp. 
úpravy systému na podmienky UK. 

6. Správa finančných zdrojov 
Úvodná poznámka: Pre vylúčenie možných nedorozumení 

vymedzme rozhranie medzi oblasťou správy finančných zdrojov a 
niektorými s ňou bezprostredne súvisiacimi oblasťami. 

Za rozhranie oblasti plánovania a rozpočtu a oblasti správy 
finančných zdrojov pokladáme na úrovni univerzity moment vy tvorenia 
(rozpisu) rozpočtu na j e j  súčasti a na úrovni súčastí moment vytvorenia 
(rozpisu) rozpočtu súčasti. Vytvorenie rozpisu rozpočtu je ulohou 
oblasti plánovania a rozpočtu. Úlohou oblasti správy finančných 
zdrojov j e  zabezpečenie technickej a administratívnej stránky 
využívania vytvoreného rozpočtu pre činnosť univerzity 

Za rozhranie oblasti obstarávania tovarov a služieb a oblasti spráxy 
finančných zdrojov pokladáme moment zaregistrovania faktury za 
zakúpený tovar alebo službu. Prácu s objednávkami teda zaradujeme 
do oblasti obstarávania tovarov a služieb. 

Vychádzajúc z rovnakého prístupu, j e  rozhraním medzi oblastou 
personálneho zabezpečenia činnosti unnerzity a oblasťou  sprán 
finančných zdrojov moment, k e ď  sú  priprav ené podklady pre vypočet 
miezd. Teda výpočet miezd resp. odmien v rámci dohôd patri už do 
oblasti správy finančných zdrojov, kým príprava podkladov pre tento 
výpočet, ako j e  napríklad uzatvorenie zmlúv s pracovníkmi, sledovanie 
dovoleniek, neplateného voľna a práceneschopnosti patri do oblasti 
personálneho zabezpečenia činnosti univerzity. 
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6. 1. Súčasná situácia 

6.1.1. Celková charakteristika 
Oblasť správy finančných zdrojov j e  základnou a kľúčovou oblasťou 

pre zabezpečenie vnútorného chodu univerzity. Jej  služby bezprostred
ne využívajú všetky ostatné oblasti činnosti univerzity. Hlavnou úlohou 
tejto oblasti j e  technicky a administrativně zabezpečiť prácu s finan
čnými zdrojmi nevyhnutnými pre jednotlivé činnosti na univerzite a 
poskytovať riadiacim pracovníkom údaje o stave finančných zdrojov. 

Univerzita ako rozpočtová organizácia j e  financovaná zo Štátneho 
rozpočtu. Pre svoju činnosť si však môže získavať a j  mimorozpočtové 
prostriedky a to jednak z podnikateľskej činnosti a jednak v o  forme 
darov. 

Pracovnici zodpovední za oblasť správy finančných zdrojov: 
Na úrovni univerzity zodpovedá rektorovi za oblasť správy financií 

kvestor. Pre otázky kontroly má univerzita ustanovenú funkciu 
hlavného kontrolóra. Činnosti v oblasti správy financií na úrovni uni
verzity i na úrovni rektorátu ako súčasti univerzity zabezpečuje 
ekonomicko-fmančné oddelenie. V súčasnosti však kľúčovú úlohu v 
tejto oblasti hrá a j  Výpočtové centrum UK, ktoré do istej miery 
nahrádza aj  úlohu metodika. 

Na úrovni fakúlt zodpovedajú dekanom za oblasť správy finančných 
zdrojov tajomníci. Činnosti v tejto oblasti zabezpečujú ekonomické 
oddelenia dekanátov. 

Veľa činností v oblasti správy finančných zdrojov j e  daných všeobec
ne závaznými právnymi predpismi, ako j e  napríklad zákon o rozpočto
vých pravidlách, zákon o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách a 
ďalšie. Z tohoto hľadiska môže univerzita ovplyvňovať svojimi vnútor
nými predpismi túto oblasť menej ako ostatné oblasti svoje j  činnosti. 
Na druhej strane sa ukazuje, že by bolo užitočné mať vypracovaný po
drobnejší výklad niektorých z týchto všeobecných predpisov zameraný 
na podmienky univerzity. 

6.1.2. Hlavné procesy 
Aktivity v oblasti správy finančných zdrojov možno rozdeliť do 

nasledujúcich hlavných procesov: 
• Vkladanie schváleného a upraveného rozpisu rozpočtu do 

informačného systému 
• Otváranie limitov rozpočtových prostriedkov 
• Vedenie analytického a syntetického účtovníctva 
• Tvorba účtovných výkazov pre MŠ SR, MF SR a štatistické 

orgány 

• Tvorba podkladov pre rozbory rozpočtového hospodárenia a 
správy o čerpaní rozpočtu 

• Tvorba podkladov pre vypracovanie požiadaviek na pridelenie 
rozpočtu 

• Poskytovanie preddavkov a zúčtovanie drobného nákupu 
• Poskytovanie preddavkov a zúčtovanie domácich i zahraničných 

pracovných ciest 
• Realizácia úhrad účastníckych poplatkov na konferencie, 

semináre a školenia doma i v zahraničí 
• Výpočet miezd, náhrad, rodinných prídavkov a nemocenských 

dávok a ich vyplatenie 
• Výpočet preddavkov dane a ich odvedenie a ročné zúčtovanie 

dane z príjmu 
• Výpočet odvodov do poistných fondov a realizácia odvodov 
• Tvorba štatistických výkazov z oblasti miezd a personalistiky 
• Výplata štipendií a sociálnych dávok študentom 
• Evidencia a odsúhlasovanie dodávateľských faktúr a kontrola ich 

uhrádzania 
• Evidencia odberateľských faktúr a kontrola ich uhrádzania 
• Styk s bankou 

• Realizácia výdavkov a príjmov cez pokladňu 
• Archivácia účtovných dokladov a ich skartácia 

6.1.3. Podpora informačným systémom 
Základným modulom pre podporu tejto oblasti j e  program 

ÚČTOVNÍCTVO. Priamo podporuje resp. dotýka sa viacerých 
procesov. Druhým zo základných modulov j e  program MZDY. 
Výplata šipendií j e  podporovaná systémom ŠTUDENT. 

Fungovanie podpory tejto oblasti informačným systémom j e  pre 
univerzitu kľúčové, pretože niektoré činnosti do nej patriace sa v 
dnešných podmienkach bez použitia počítačov už nedajú zabezpečiť. 

6.1.4. Problémy a obmedzenia 
Ako hlavné problémy v oblasti správy finančných zdrojov sa v 

súčasnosti na UK ukazujú: 

• Nedostatočné využívanie možností informačných technológií - v o  
väčšine súčastí univerzity sa používa len program pre účtovníctvo 
a výpočet miezd a a j  tieto nie v plnej miere. Dôsledkom tohoto 
stavu j e  skutočnosť, že vedenia univerzity a fakúlt v o  väčšine 
prípadov nemajú on-line informácie o stave hospodárenia. Okrem 
vytvorenia systému pre poskytovanie on-line informácii j e  
potrebné zabezpečiť a j  každodennú aktualizáciu v systéme 
účtovníctva, ktorá sa  v súčasnosti nie vždy realizuje 

• Neexistencia podrobnejšieho výkladu niektorých všeobecných 
finančných predpisov zameraného na podmienky univerzity. 

• Problémy s personálnym zabezpečením - a j  v tejto oblasti sú pre 
kvalifikovaných pracovníkov postatne lepšie podmienky v 
podnikateľskej sfére, a preto j e  problém ich získať resp. udržať na 
univerzite. 

6.2. Budúci vývoj 

6.2.1. Existujúce plány 
Univerzita nemá v súčasnosti vypracovaný dokument s podrobnejšie 

deklarovanými predstavami a cieľmi v oblasti správy finančných 
zdrojov ani strategický plán v tejto oblasti, ale vychádzajúc z 
autocvalvačncj správy pre CRE, ako i z podnetov, ktoré sa získali v 
priebehu vypracovávania strategickej štúdie, bolo ako jedna z priorit 
Kolégiom rektora dňa 27.3.1998 stanovené zavedenie moderného 
informačného systému pre oblasť správy financií a ľudských zdrojov 

Vytvoriť  kvalitný informačný systém v oblasti financií j e  veľmi 
rozsiahla úloha. Univerzita nemá kapacity, aby si takýto systém 
vyvinula vlastnými silami Preto j e  potrebné orientovať sa na komerčné 
systémy. 

Na t rhu je  dnes viacero systémov, ktoré bude treba pri vybere zvážiť 
Vypísaniu verejnej súťaže však bude musieť predchádzať vypracovanie 
špecifikácie systému. To sa zase bude odví jať  od systému práce s 
finančnými zdrojmi, ktorý si univerzita musí dodefinovať 

6.2.2. Návrh ďalšieho postupu 
Navrhujeme, aby sa ihneď po schválení ďalšieho postupu pri tvorbe 

HKS vytvoril na univerzite kolektív, ktorý b> začal pripravovať 
koncepciu prechodu na nový informačný systém v tejto oblasti Jc 
pritom potrebné si uvedomiť, že stanovenie požiadaviek na novy 
systém nemôže b y ť  celkom izolované od existujúcich systémov A j  гм 
základe skúseností z rozvinutých západmeh krajín sa ukazuje. ?c sa 
nedá rozumne predpokladať, že na trhu nájdeme systém, ktorý sa bude 
presne hodiť na náš spôsob organizácie práce. Na druhej strane systém 
si nemôžeme v y v í j a ť  sami. Takže východisko j e  navrhovať upresnenia 
v našej organizácii práce a j  so  znalosťou konkrétnych systémov. 
Pritom sa  treba orientovať na systémy, ktoré poskytujú čo najlepšiu 
garanciu kvality a trvácnosti. 

10. Oblasť informačných technológii 
Oblasť informačných technológii má z hľadiska spracovávania tejto 

strategickej štúdie špecifické postavenie v porovnaní s ostatnými 
oblasťami: strategická štúdia j e  totiž o tom, ako by sa dala oblasť IT 
využiť  pre podporu plnenia poslania univerzity a j e j  cieľov v 
jednotlivých oblastiach. 

Vzhľadom na túto špecifičnosť bude a j  štruktúra tejto časti čiastočne 
odlišná. Nebudeme v nej definovať hlavné procesy, ale sústredíme sa 
na charakteristiku celkovej situácie v oblasti IT a popis existujúcich 
obmedzení a problémov. Na záver uvedieme návrhy na postup v 
budúcnosti. 

Popis tejto oblasti vychádza z informácií získaných na súčastiach 
univerzity v rámci vykonaných interview. 

10.1. Súčasná situácia 

10.1.1. Celková charakteristika 
Popis súčasnej situácie v oblasti IT budeme štrukturovať podľa 

jednotlivých tém tak, ako sme Strukturovali naše interview o tejto 
oblasti na jednotlivých fakultách. Budeme sa teda postupne venovať 
nasledujúcim okruhom otázok týkajúcich sa oblasti IT: 
1 Plánovanie 
2. Personálne zabezpečenie 
3. Finančné zabezpečenie 
4. Zabezpečenie služieb externými dodávateľmi 
5. Fakultná sieť, počítače, operačné systémy 
6. Používanie počítačov vo výučbe 
7. Používanie počítačov vo vede 
S. Používanie počítačov pre kancelárske práce a v riadení fakulty 
9. Pravidlá v oblasti IT 
10. Problém legálnosti softvéru 
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Prehľad najdôležitejších údajov j e  v Tabuľke 3.5. Na žiadnej z fakúlt sa medzi pracoviskami za služby v oblasti IT 
neplatí. Jedine na 

Tabuľka 3.5. Prehľad najdôležitejších údajov o zabezpečení využívania informačných technológii na fakultách UK 

Fakulta Má Počet Centrálne Rozs. Počet Počet Počet PC Počet Využívanie  Super Pred Vedením 
plán obsad./vyhr. investované f a k .  PC a z PC v p r e  PC p r e  siete p r e  počítač met 0 deklaro
p r e  prac. miest kapitálové siete nich sieti Študentov admin. šírenie IT vané 
IT? pre  IT prostr iedky  

do IT v 
1997 

486+ oficiálnych 
informácií  

pravid lá  

LFUK nic 5,5/6 6 2 0  tis. U 160/50 100 25  a 6 
terminálov 

35 nie pov mc 

JLFUK nic 5/5 B 130/ 9 0  16 a 4 
terminály 

áno vol pripra
vujú 

l ;AI ;UK nic 3/3 A 1 56/94 74 20 27 áno áno pov mc 
PRAFUK ano 1,5/1,5 2 000 tis B 96/22 55 16 4 0  áno mc pov áno 
Fl FUK rozpr. 1,5/1,5 + 2 

C V S  
2.500 tis A 220/170 182 3 6  a 5 

terminálov 
28 áno nie vol áno 

PRIľUK rozpr 5/7 1.800 tis A 350/175 340 Okolo 35 57 áno áno pov áno 
MFFUK rozpr 20/28 500 tis A 550/360 400 70 a 20 50 áno áno pov áno rozpr 

terminálov 
FTVSUK nic 3.5/3,5 + 1 

C V S  
200 tis B 40/20 35  5 30 čiastočne nie pov nie 

PDľUK nic 3/3 B 150 120 17 4 0  áno nie vol nie 

liBFUK nic 0 200 tis N 1 1/6 3 7 nie mc vol mc 
CMBFUK nic 0 35  tis C 13/11 8 4 8 mc nie nie mc 
I'M U K rozpr 4/4 500 tis C 120/100 60 36 20 nie nie pov ano 

Plánovanie 
Jedným z príznakov, nakoľko si fakulta uvedomuje význam oblasti 

informačných technológii pre svoj chod j e  aj  skutočnosť, či tejto otázke 
venuje pozornosť vedenie fakulty. KonkréUic sme sa na fakultách pýta
li, či majú spracovaný a vedením fakulty schválený krátkodobý alebo 
dlhodobý plán v oblasti IT. Jednoznačne kladnú odpoveď sme na túto 
otázku dostali len na PRAFUK. Ďalšie 4 fakulty majú takýto plán viac-
menej rozpracovaný a ich vedenia sa problematikou 1T zaoberali 
častejšie. Vedenia ostatných fakúlt nemajú a v súčasností ani nepripra
vujú plán v oblasti IT a touto problematikou sa nezaoberajú, alebo za
oberajú len veľmi sporadicky. Na niektorých fakultách sme nadobudli 
dojem, že vedenia fakúlt nepociťujú vnútornú potrebu zmien v oblasti 
používania IT. 

Personálne zabezjtečenie 
Personálnemu zabezpečeniu a jeho problémom vo všeobecnosti sa v 

tejto štúdii venujeme špeciálne v časti 4. Na tomto mieste sa chceme 
zmieniť konkrétne o situácii v personálnom zabezpečení na fakultách. 

Pri zisťovaní situácie nás zaujímalo, či fakulta má nejaký centrálny 
útvar pre zabezpečenie služieb v oblasti IT (výpočtové centrum alebo 
podobný útvar), akým spôsobom j e  personálne zabezpečená prevádzka 
počítačov pre oblasť výčby, výskumu a riadenia, koľko má fakulta 
celkovo vyhradených pracovných miest špeciálne určených pre oblasť 
informačných technológií a či má určeného prodekana, ktorý 
zodpovedá dekanovi za oblasť IT. 

Samostatné útvary typu výpočtového centra majú len 3 fakulty 
(LFUK, PRIFUK, MFFUK). Na ďalších existuje buď malé oddelenie 
dekanátu, ktoré sa venuje IT, alebo j e  starostlivosť zverená niektorej z 
katedier, alebo sa o oblasť IT starajú len poverení jednotlivci. 

Prehľad celkového počtu miest explicitne vyhradených na jednotli
vých fakultách pre oblasť I T j c  uvedený v tabuľke. Z uvedeného jasne 
vyplýva, že väčšina fakúlt nemá vyhradený dostatočný počet 
špecializovaných miest ani na pokrytie základných služieb v oblasti IT. 
Na týchto fakultách sú buď s týmito službami vážne problémy, alebo 
ich improvizované zabezpečujú a j  učitelia a vedeckí pracovníci. 

Pri rozhovoroch na tému personálneho zabezpečenia sa ukázalo, že 
na fakultách sa pociťuje potreba vytvorenia popisu pracovných 
zaradení v tejto oblasti z úrovne univerzity. 

Na väčšine fakúlt má oblasť IT zahrnutú vo svojich povinnostiach 
viac alebo menej explicitne niektorý z prodekanov. Na žiadnej fakulte 
však táto oblasť nebola hlavnou oblasťou pôsobenia žiadneho 
prodekana. 

Finančné zabezpečenie 
Z oblasti finančného zabezpečenia sme sa zaujímali o to, či fakulta 

vyčleňuje zo svojho rozpočtu centrálne prostriedky pre oblasť 1 ľ ,  a tiež 
o to, či j c  na fakulte zavedený systém vnútorného účtovania medzi 
pracoviskami za služby v oblasti IT. 

Veľká väčšina fakúlt uviedla, že z rozpočtových prostriedkov, najmä 
kapitálových, nie j e  schopná vyčleniť vzhľadom na ich nedostatok 
žiadne pre oblasť IT. Orientačné investície do oblasti 11 v roku 1997 sú 
uvedené v tabuľke. Takmer všetky z nich boli realizované z 
mimorozpočtových prostriedkov. 

Tieto sa týkajú údržby aplikačného 
poskytovaného týmto útvarom. 

MFFUK pracoviská platia 
náklady na papier, ktorý 
spotrebujú pri tlačení na 
centrálnych tlačiarňach. 

Zabezpečenie slutieb 
externými dodávateľmi 

V tejto časti sme sa 
pýtali, čí si fakulty 
objednávajú niektoré 
služby v oblasti IT od 
externých dodávateľov. 
Jedinou štandardnou 
službou objednávanou 
zvonku boli opravy 
počítačov a inštalácia 
fakultných sietí. Vyskytli 
sa a j  objednávky na 
údržbu fakultnej siete. 

Všetky fakulty 
využívajú služby VC UK 

programového vybavenia 

Fakultná sieť, počítače, operačné systémy 
V časti venovanej technickému vybaveniu sme sa zaujímali o rozsah 

fakultnej siete a garantované sieťové služby, o počty počítačov, ktoré 
fakulta vlastni resp. má zapojené do fakultnej siete a o viaceré otázky 
súvisiace so softvérom používaným pre zabezpečenie elektronickej 
pošty, W W W  a niektoré ďalšie technické otázky Tiež nás zaujímalo, 
koľko počítačov j e  vyhradených pre študentov a koľko pre administra
tívne účely (tu sme započítavali a j  počítače určené sekretárkam praco
vísk). Prehľad hlavných údajov j e  v tabuľke. 

Pokiaľ ide o fakultné siete, iba na 4 fakultách sa dá povedať, že 
počítačová sieť j e  potenciálne k dispozícii takmer v každej miestnosti 
(v tabuľke označené ako A). Na 5 fakultách má každé pracovisko 
aspoň 1 prípojku do siete (B). Jedna fakulta (EBFUK) nemá zatiaľ 
žiadnu sieť a 2 fakulty (CMBFUK a FMUK) maju len menšiu lokálnu 
sieť (FMUK však už má pripravený projekt pre sieť pokryvajucu 
prakticky celú fakultu). 

Z prehľadu o počte počítačov vyplýva, že univerzita má celkove 
okolo 1.850 počítačov, z ktorých okolo 1.500 j e  zapojených v 
univerzitnej sieti. Alarmujúci j e  údaj o počte počítačov, ktorý1 j e  k 
dispozícii študentom - necelých 300. Väčšina z nich j e  pritom prístup
ná takmer výlučne iba pre rozvrhovaná výučbu. 

Z hľadiska počtu vyzerá pomerne dobre vybavenie administratívy 
počítačmi. Tu sú však isté problémy s tým, že dnes štandardný 
kancelársky softvér (MS Office) vyžaduje počítače s istými minimál
nymi parametrami, ktoré veľa z počítačov používaných v administrati
ve nedosahuje. 

Prehľad používaných operačných systémov j e  v časti 5. 

Pouílvanie počítačov vo výučbe 
Otázky v tejto časti sa zameriavali na to, či fakulta poskytuje 

študentom prednášky z 1T, či na fakulte existuju prednášky z 
neinformatických disciplín, ktoré v súčasnosti nevyhnutne potrebujú 
využívať počítače, a či študenti fakulty majú možnosť získať prístup do 
Internetu. 

Iba jedna fakulta (CMBFUK) v súčasnosti neposkytuje svojim 
študentom žiadnu prednášku z oblasti IT Naopak, na 7 fakultách každ\ 
študent prejde povinne aspoň jedným kurzom z oblasti IT Ostatne 
fakulty ponúkajú takéto prednášky ako voliteľné Na viacerých 
fakultách sa počítače používajú ako nevyhnutná pomôcka a j  pri 
niektorej neinformatickej prednáške. 

Získanie konta pre prístup do Internetu bolo na väčšine fakult 
deklarované ako bezproblémové. 

Poullvanie počítačov vo vede 
V tejto oblasti sme sa zaujímali o to. či si vedeck\ výskum na fakulte 

vyžaduje prístup k superpočítačem Tiež sme sa pytali, či učitelia з 
vedeckí pracovníci fakulty maju možnosť získať pristúp na Internet 

Na otázku o potrebe prístupu k superpočítačů odpovedali 
jednoznačne kladne 3 fakulty (FAFUK. PRIFUK a MFFUK) Ostatné 
odpovede boli záporné alebo neurčité resp žiadne 

Z PRIFUK. (od prof Urbana) prišlo v tejto súvislosti upozornenie. í c  
univerzita by sa mala zaoberať a j  riešením problému zabezpečenia 
počítačového vy bavenia pre náročné vedecké vy počty, pretože počítač 
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CONVEX, ktorý j e  na tieto účely v súčasnosti používaný, ukončí v 
budúcom roku prevádzku. 

Učitelia a vedeckí pracovníci nemajú vo všeobecnosti žiadne ťažkosti 
dostať konto pre prístup k Internetu, pokiaľ oň majú záujem. 

Používanie počítačov pre kancelárske práce a v riadení fakulty 
Tu sme sa pýtali, koľko administratívnych pracovníkov dekanátu 

pravidelne používa počítač, aký' koncelársky softvér sa používa na 
fakulte, či vedenie fakulty používa na šírenie niektorých informácií na 
pracoviská elektronickú poštu a aké aplikačné programy sa na fakulte 
používajú. Tiež sme sa pýtali na to, či si fakulta vyv í ja  vlastné 
aplikácie. 

Z odpovedí vyplynulo, že počítač pravidelne používa väčšina 
administratívnych pracovníkov dekanátov. Na dekanátoch sa 
štandardne používa T602 a MS Office. Elektronická pošta sa na šírenie 
informácii na pracoviská pravidelne používa na 8 fakultách. Pokiaľ ide 
o používané aplikácie, väčšina fakúlt používa len tie, ktoré poskytuje 
VC UK, teda Účtovníctvo, Mzdy, Majetok' resp. systém pre štúdijnú 
agendu vyvinutý na MFFUK. S výnimkou MFFUK si fakulty vlastné 
aplikácie prakticky nevyvíjajú. 

Pravidlá v oblasti IT a problém legálnosti používaného softvéru 
V poslednej časti sme sa pýtali, či má fakulta vypracované a vedením 

schválené pravidlá v oblasti používania IT (napríklad pravidlá správa
nia sa používateľa fakultnej počítačovej siete) a ako rieši fakulta 
problém legálnosti používaného softvéru. 

Vedením schválené pravidlá deklarovalo 5 fakúlt. 1 fakulta pravidlá 
pripravuje a 6 nemá žiadne vedením schválené pravidlá. 

Na väčšine fakúlt predstavuje úplné zabezpečenie legálnosti použí
vaného softvéru v súčasnosti prakticky neriešiteľný problém. 

10.1.2. Problémy a obmedzenia 
V tejto časti zhrnieme hlavné problémy a obmedzenia v oblasti IT na 

fakultách. Uvedieme ich po jednotlivých skupinách 

Prístup vedení fakúlt к ргоЫепшЧке používania IT 
Na viacerých fakultách sa problematike IT doteraz nevenovala 

dostatočná pozornosť. Vychádza to a j  zo skutočnosti, že tieto vedenia 
nepociťujú potrebu zmien v tejto oblasti, sú v podstate spokojné so 
súčasným stavom. 

Personálne zabezpečenie 
Personálne zabezpečenie oblasti IT j e  na väčšine fakúlt nedostatočné. 

Konkrétne problémy sú: 
• nedostatočný počet pracovných miest vyhradených pre oblasť 1T, 
• problémy so získavaním pracovníkov na existujúce pracovné 

miesta vzhľadom na veľký dopyt po takýchto pracovníkoch na 
trhu práce, 

• improvizované zabezpečovanie služieb v oblasti IT učiteľmi, 
prípadne vedeckými pracovníkmi, 

• chýbajúca definícia pracovných zaradení pre oblasť IT. 

Financovanie 
Hlavným problémom j e  nedostatok rozpočtových prostriedkov vo 

všeobecnosti a z toho vyplývajúce obmedzenia prostriedkov a j  pre 
oblasť IT. Minimálne prídely kapitálových rozpočtových prostriedkov 
prakticky znamenajú, žc jediné investície z centrálnej úrovne fakúlt do 
oblasti 1T sa realizujú z mimorozpočtových prostriedkov (na úrovni 
pracovísk sú to ešte a j  grantové prostriedky). A k  fakulta 
mimorozpočtové prostriedky nemá, nemôže do oblasti IT prakticky 
investovať. 

Pokrytie služieb v oblasti IT 
Väčšina fakúlt má veľké problémy a j  s pokrývaním základných 

služieb v oblasti IT (ako sú zabezpečenie prevádzky fakultnej siete a j e j  
základných služieb, základná pomoc používateľom) svojimi 
pracovníkmi. A k  sa vyskytne hocijaký zložitejší alebo špeciálny 
problém (napríklad netriviálnejšia porucha fakultnej siete), nastávajú s 
jeho vyriešením vážne problémy. Okrem už spomínaného nedostatku 
vlasúiých pracovníkov j e  jedným z dôvodov a j  skutočnosť, že VC UK 
neponúka (tiež hlavne pre nedostatok pracovníkov) súčastiam 
univerzity dostatočne širokú škálu služieb v oblasti IT. 

Fakultné počítačové siete 
Okrem už spomínaných problémov s personálnym zabezpečením 

prevádzky fakultných počítačových sietí majú niektoré fakulty problém 
a j  s nedostatočným pokrytím svojich pracovísk sieťou. Krajným 

1 Pre niektoré fakulty poskytuje VC UK a j  knižničný softvér -
hovoríme o ňom podrobnejšie v časti o chode knižníc. 

prípadom j e  neexistencia fakultnej siete ako takej. Tento problém sa 
vyskytuje na bohosloveckých fakultách a FMUK (táto fakulta však už 
má pripravený projekt pre fakultnú sieť). Špecifický j e  problém l.FUK, 
ktorej sieť pokrýva len ústavy fakulty, ale nie klinické pracoviská 
(ktorých j e  okolo 40). V menšej miere sa problém nepokrytia 
niektorých pracovísk vyskytuje a j  u l'DFUK. 

Prístup Študentov k počítačom 
Študenti na našej univerzite nemajú vo všeobecnosti dostatok 

možností pre prístup k počítačom. Svedčí o tom nielen nízky počet 
počítačov vyhradených pre študentov, ale a j  to, žc s jednou výnimkou 
(terminálové miestnosti na MFFUK) sú počítačové miestnosti pre 
študentov voľne prístupné len v značne obmedzených časových 
intervaloch. 

Používanie počítačov vo vetle 
A j  keď špecifické používanie počítačov vo vede a výučbe nepatrí do 

rámca projektov informačných a komunikačných systémov, 
upozorňujeme na tomto mieste na problém prístupu akademickej 
komunity našej univerzity k výkonnejším počítačom pre náročné 
vedecké výpočty. 

Používanie počítačov v administratíve 
Tu sa vo všeobecnosti presadzuje kancelársky sotvér MS Office 

Chýba však koordinácia ohľadne používania kompatibilných formátov 
a to nielen na úrovni univerzity, ale vo väčšine prípadov aj  vo vnutn 
jednotlivých fakúlt. 

Pravidlá pre používanie počítačovej siete a počítačového vybavenia 
Na viac ako polovici fakúlt, ako aj  na úrovni univerzity ako celku 

chýbajú vedeniami schválené pravidlá pie používanie počítačových 
sietí fakúl a ich počítačového vybavenia 

10.2. Budúci vývoj 

10.2.1. Existujúce plány 
V súčasnosti má univerzita zo všetkých svojich oblastí najkonkrétnej

šie deklarované svoje plány práve v oblasti II a na ich daJSom 
rozpracovávaní sa najintenzívnejšie pracuje 

Základné východiská sú zhrnuté v úvodnej študn pre 11K S schvilcncj 
Vedením UK a Kolégiom rektora UK v októbri 1997 Tlelo východiska 
sú rozpracovávané v tejto strategickej študn, ktorej ulohou je pripravil 
podrobne podklady pre definovanie strategie univerzity v oblasti 11. 

/0.2.2. Návrh ďalšieho postupu 
Ďalší postup v oblasti IT by mal vychádzať: 
• z dlhodobého plánu načrtnutého v úvodnej štúdii pre IIKS, 
• zo snahy odstrániť problémy identifikované v oblasti IT pri 

spracovávaní strategickej štúdie. 
Oblasťou IT sa ako základnou pre budovanie HKS zaoberáme na 

viacerých miestach tejto strategickej štúdie. Na tomto mieste uvedieme 
návrhy možných postupov na odstránenie problémov vymenovaných v 
časti 10.1.2. 
1. Vychádzajúc zo stratégie univerzity v oblasti IT si každá fakulta 

resp. súčasť vypracuje svoj  dlhodobý plán postupu v tejto oblasti 
2. Súčasťou stratégie budovania IIKS bude a j  definovanie prístupu 

univerzity k riešeniu problému personálneho zabezpečenia, 
financovania, riadenia a prevádzkových pravidiel pre IIKS a 
všeobecných pravidiel pre používanie počítačovej siete a 
počítačového vybavenia. V nadväznosti na tento prístup si každá 
fakulta a ďalšie súčasti ustanovia svoj  prístup k riešeniu 
odpovedajúcich problémov. 

3. Každá fakulta si ako súčasť svojho rozvojového plánu v oblasti 
IT vypracuje aj  plán rozvoja svojej  počítačovej siete 

4. Každá fakulta si spracuje plán pre zvýšenie možností prístupu 
študentov k počítačom. 

5. V budove univerzity na Šafárikovom námestí sa zriadi 
univerzitná mikropočítačová miestnosť s maximálnym rozsahom 
prevádzky, ktorú bude mať na starosti VC UK. Bude určená pre 
všetkých študentov univerzity. 

6. V rámci strategického plánu univerzity sa spracuje aj  časť 
venovaná zabezpečeniu prístupu akademickej komunity k 
výkonným počítačovým prostriedkom pre náročné vedecké 
výpočty. 

7. Vedenie UK vstúpi do rokovania s firmou Microsoft Slovensko s 
cieľom pokúsiť sa dohodnúť podmienky používania softvéru tejto 
firmy na UK. 
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П. Chod knilnlc 

11.1. Súčasná situácia 

11.1.1. Celková charakteristika 
Univerzita Komenského nemá v súčasnosti ústrednú knižnicu. Každá 

fakulta si buduje vlastnú knižnicu zohľadňujúc svo je  zameranie a 
špecifiká. Spolupráca medzi fakultnými knižnicami j e  voľne  koordino
vaná prostredníctvom Knižničnej rady UK, ktorá j e  poradným orgánom 
prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť. 

Na jednotlivých fakultách UK prechádzali knižnice rôznym v ý v o j o m  
a podliehali rôznym organizačným zmenám. V súčasnosti j e  na každej 
fakulte zväčša jedna ústredná a viaceré čiastkové (seminárne, 
katedrové) knižnice. Výnimkou j e  Prírodovedecká fakulta, ktorá má 
päť sekciových knižníc na úrovni ústredných. 

Hlavné kvantitatívne údaje charakterizujúce situáciu v oblasti knižníc 
boli v roku 1997 nasledujúce: 

Okrem základných služieb, medzi ktoré patrí poskytovanie absen
čných a prezenčných výpožičiek, pracovnici fakultných knižníc 
poskytujú bibliograficko-informačné služby, spracovávajú rešerše 
klasické i z rôznych databáz a svojich online katalógov. 

11.1.2. Hlavné procesy 
Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam hlavných procesov, vrátane 

ich podprocesov a niektorých čiastkových činností, ktoré sú potrebné 
pre komplexné pokrytie knižničnej agendy na úrovni fakulty. 

Por.č. Proces - podprocesy - činnosti 
p r í s t u p n ý  o n l i n e  kata lóg )  
Vytváranie a aktualizácia, prepojenie na služobný katalóg a 
výpožičky 

4 V Ý P O Ž I Č K Y  
Evidencia používateľov (individuálnych a kolektívnych) -
zápis, aktualizácia - presun údajov z oblastí ED, HR 
(Pripojenie čiarového kódu k identifikačnému dokladu 
používateľa) 
Kontrola konta používateľov, urgencie, pokuty, dočasné 
zastavenie výpožičiek 
Evidencia žiadaniek 
Evidencia výpožičiek - prepojenie na katalóg a 
používateľov - čiarový kód, tlač výpožíčnej  potvrdenky 
Kontrola výpožičných lehôt, urgencie, pokuty 
Rezervovanie dokumentov, oznámenia o prístupnosti 
dokumentov 
Predlžovanie výpožičiek a rezervácií 
Spracovanie upomienok 
Evidencia prezenčných výpožičiek 
Zúčtovanie zápisného a pokút 

5 MEDZI K N I Ž N I Č N Á  V V P O Ž I Č N Á  S L U Ž B A  
Zaregistrovanie požiadaviek, prieskum v katalógu knižnice, 
v S U B K A T  a externých katalógoch 
Odoslanie požiadaviek do vytipovaných knižníc (s 
využitím e-mailu). a j  medzinárodné výpožičky 
Evidencia výpožičiek - prepojenie na katalóg a 
používateľov - čiarový kód, tlač výpožičnej potvrdenky 
Kontrola výpožičných lehôt, urgencie, pokuty 
Vrátenie dokumentov do knižníc 

6 S P R A V A  S E R I Á L O V  (PERIODIK)  
6.1 Objednávanie 

Vyhľadávanie pred obiednávkou v katalógu periodík 
Vytvorenie komplexného zaznamu o titule 
Kontrola finančných zdrojov, prepočty kurzov, rozpis na 
katedry, pracoviská 
Tvorba, aktualizácia a využívanie súboru dodávateľov 
Aktualizácia objednávky titulov objednaných v minulosti 
Generovanie a tlač objednávok s možnosťou úprav textov a 
formy 
Zúčtovanie faktúr predplatného 

6.2 Denná evidencia 
Zápis dodávok periodík do súboru objednaných periodík 
Rozdelenie periodík na katedry, pracoviská 
Evidencia a urgencia nedodaných výtlačkov 
Spracovanie a tlač zoznamov a prehľadov podľa  rôznych 
hľadísk 

6.3 Kompletizácia ročníkov 
Kompletizácia ucelených ročníkov, doplnenie 
katalogizačných záznamov 
Spracovanie sprievodných listov na viazanie 

7* M E D Z I N Á R O D N Á  V Ý M E N A  
Registrácia požiadaviek na výmenu 
Získavanie požadovaných dokumentov 
Objednávanie požadovaných dokumentov 
Spracovanie a aktualizácia súboru Fond vý meny 
Tvorba a údržba súboru vý menných partnerov 
Spracovanie sprievodných dokumentov a distribúcia 
zásielok 
Zúčtovanie fondu výmeny 

8* A N A L Y T I C K É  S P R A C O V A N I E  D O K U M E N T O V  
Menné a vecné spracovanie dokumentov - prepojenie na 
katalóg a súbory autorít 

l'or č. Proces - podprocesy - činnosti 
1 A K V I Z Í C I A  
1.1 Dezitlerňta 

Zber a vyhodnocovanie požiadaviek na obstaranie 
dokumentov, overovanie v KAT,  S U B K A T  
Vedenie súboru deziderát 

1.2 Objednávanie 
Preberanie a kontrola záznamu zo súboru deziderát 
Kontrola na duplicitu v katalógu knižnice a v SUBKAT, 
presun - preberanie záznamov 
Zápis objednávky 
Kontrola a aktualizácia stavu finančných zdrojov na nákup 
Tlač objednávok 
Kontrola a urgencia dodávok 

1.3 Spracovanie prírastkov 
Vyhľadanie a presun záznamov o prijatých dokumentoch 
podľa rôznych hľadísk (polí) v súbore objednávok 
Záznam príjmu, pridelenie piírastkového čísla, (čiarového 
kódu), signatúry a dátumu príjmu 
Reklamácie neúplných alebo nesprávnych dodávok, 
rušenie objednávok 
Vytvorenie podkladov na úhradu faktúry - aktualizácia 
stavu finančných zdrojov 
Tlač prírastkového zoznamu 

2 K A T A L O G I Z A C I  A 
Vyhľadanie a presun záznamov zo súboru prírastkov podľa 
rôznych hľadísk (polí) 
Menná a vecná katalogizácia 
Online prístup do katalógu a vyhľadávanie podľa rôznych 
polí a ich kombinácií 
Tlač katalogizačných lístkov podľa rôznych hľadísk vo  
formáte podľa pravidiel 1SBD 
Retrospektívna katalogizácia, aktualizácia fondu -
vyraďovanie 

.1 O P A C  (onl ine  p u b l i c  access cata logue  - v e r e j n e  

Ukazovateľ - spolu za všetky knižnice UK Počet 
Fond fakultných knižníc + čiastkových knižníc 1.123.804 
Počet záznamov o fonde v elektronickej forme 100,518 
Tituly periodík 2.872 
Výpožičky - absenčné 347.083 
Výpožičky - prezenčné 257.530 
Výpožičky absenčné + prezenčné 604.613 
Registrovaní používatelia 27.989 
Počet spracovaných záznamov v cvid. publik, činnosti 48.926 
Počet pracovníkov 107 

Vyhľadávanie v dokumentačnej báze podľa rôznych 
hľadísk 
Spracovanie rôznych výstupných zostáv a prehľadov 

9 I E V I D E N C I A  ľ l  H L 1 K U N E J  ČINNOSTI 
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Por.č. Proces - podprocesy - činnosti 
Spracovanie záznamov o publikačnej činnosti, ohlasoch a 
aktivitách 
Spracovanie zoznamov a prehľadov podľa rôznych hľadísk 

10 EVIDENCIA, ARCHIVACIA A SPRACOVANIE 
KVALIFIKAČNÝCH P R Á C  
Spracovanie záznamov o kvalifikačných prácach 
(diplomové, rigorózne, dizertačné, habilitačné) 
Archivácia kvalifikačných prác 

1 1 "  BIBLIOGRAFICKÉ A REŠERŠNĚ SLUŽBY -
KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM 
INTERNETU 
Registrovanie a evidencia požiadaviek 
Spracovanie rešeršnej stratégie, vytipovanie vhodných 
interných a externých informačných zdrojov 
Zostavovanie personálnych bibliografií, odborných 
bibliografii 
Vyhľadávanie podľa rôznych poli a ich kombinácií 
Tlač vyhľadaných záznamov 
Fakturácia služieb 
Vystavovanie fakultných databáz na W W W  serveri 

IMPORT/EXPORT (konverzie dát a š t ruktúr)  -
v rámci modulov A K V ,  KAT,  EPC, K V  P 
Import a konverzia dát do internej štruktúry systému z 
formátov LTNIMARC, Výmenný formát - podľa ISO 2709, 
formáty dbf 
Export a konverzia dát z internej štruktúry systému do 
formátov LTNIMARC, Výmenný formát - podľa ISO 2709, 
formáty .dbf 

13** RIADENIE - ako nadstavba nad všetkými modulmi 
Spracovanie podkladov o vede a výskume - publikačná 
činnosť, ohlasy, vedecké aktivity 
Centrálne spracovanie výkazov a štatistik za jednotlivé 
knižnice a za UK ako celok 

* procesy sa vykonávajú len v niektorých knižniciach 
* *  procesy sa zatiaľ nevykonávajú, ale z hľadiska tvorby HKS sú 

potrebné 

11.1.3. Podpora informačným systémom 
V rámci budovania IKS UK sa po roku 1991 v oblasti chodu knižníc 

pripravili viaceré koncepčné materiály a bol vypracovaný a j  projekt, 
ktorý obsahoval konkurzné podmienky a požiadavky na riešenie 
automatizácie knižníc. Keďže sa ukázalo, že knižničná agenda j e  
svojím obsahom a rozsahom pomerne náročná, prišlo sa k záveru, že 
najvhodnejšou by bola implementácia niektorého zo štandardných 
komplexných knižníčno-informačných systémov. UK nedisponovala 
potrebnými finančnými prostriedkami, preto sa pokúsila získať ich 
prostredníctvom nadácie Mellon Foundation. Tento pokus skončil 
neúspešne. 

Následne bola automatizácia fakultných knižníc riešená náhradným 
spôsobom. Vo VC UK bol spracovaný soílvér, ktorý zahŕňal 
spracovanie objednávok, mennú a vecnú katalogizáciu a štatistiky. 
Tento softvér, ktorý bol k dispozícii všetkým fakultám, bol však 
nasadený len v knižnici F1FUK, V niektorých ďalších knižniciach boli 
nasadené rôzne aplikácie postavené nad databázovým systémom 
CDS/IS1S (v 4 prípadoch bol použitý systém PARIS). 

Prehľad programového vybavenia používaného v súčasnosti v 
knižniciach j e  v nasledujúcej tabuľke. 

Fakulta Knižničné SW systémy 
1 -
DBase, 
FoxPro, 
CDS/1SIS 
bez VF1  

2 -
FoxPro, 
CDS/ISIS 
VF 

3 -
integrované 
riešenia -
VF, 

5 - relačné 
DBS, VF 
alebo 
UNIMARC 

Plán 

LFUK EVIPUB 
(EPC) 

RAPID 
LIBRARY 
(Kat, 
WWW-UN) 

' VF j e  skratka pre „výmenný formát". Modulmi s VF sa rozumejú 
tie, ktoré umožňujú vstupy a výstupy údajov v tomto výmennom 
formáte. 

J LFUK EVIPUB 
(EPC) 

RAPID 
LIBRARY 
(Kat. 
О РАС-УF) 

RAPID 
LIBRARY 
(Kat. 
O P AC-UN) 

FAFUK EVIPUB 
(EPC) 

PARIS 
(Kat) 

PARIS 
(K a t. O P 
Ser. Výp) 

P RAF 
UK 

ISIS-KKF {Akv. Kat. 
Ser. Anal. O PAC). EPC 
(EPC) 

Komp.intcg 
rovaný 
systém 

FIFUK FOX-RUK (Akv. Kat). 
M1KS-ISIS 
(O P AC). PEFOLI (Ser). 
EPC (EPC) 
do 02/98 

Rapid 
Library 
(Akv. Kat) 
od 03/98 

RAPID 
LIBRARY 
(Akv. Kat. 
O P АС. Výp. 
EPC) 

P R IF 
UK 

EVIPUB 
(EPC) 

PARIS 
(Kat, Г v p. 
O P AC. Ser) 

M FFUK EVIPUB 
(EPC) 
DBase 
(Ser) 

ISIS-
KKF 
(Kat. 
O P AC) 

FTVŠ 
UK 

EVIPUB 
(EPC) 

ISIS-
KKF 
(Kat. 
O P AC. 
Anal) 

PDFUK EVIPUB 
(EPC) 
ISIS 
(Kat) 

OLIB 

ĽBFUK EVIPUB 
(EPC) 

CMBF 
UK 

EVIPUB 
(EPC) 

PARIS 
(Kat. 
О P AC) 

FMUK EVIPUB 
(EPC) 

PARIS 
(Kat. Уур. 
O PAC. Se r J 

Tabuľka 3.7. Údaje o so/tvéruvom vv buvení km t nie 
Z uvedeného prehľadu vyplýva nejednotnosť a značná neúplnosť 

softvérového vybavenia knižjilc fakúlt UK Výnimkou jc  iba evidencia 
publikačnej činnosti, ktorá beží vo všetkých knižniciach. i 0  knižníc 
používa modul EVIPUB a zvyšné dve modul EPC2. Oba tieto moduly 
sú samostatné, nie sú integrované so zvyškom knižničného systému, 
ani s inými modulmi informačného systému. Databázy publikačnej 
činnosti sú pravidelne aktualizované a obsahujú v apríli 1998 viac ako 
50.000 záznamov. Kópie databáz publikačnej činnosti sú prístupné na 
čítanie aj  z Internetu a to tak prostredníctvom textového prehliadača 
PUBUK ako a j  webovského inlerfejsu. Oba tieto prchlíadače umožňuju 
a j  vyhľadávanie podľa autorov a kľúčových slov. Istým nedostatkom 
modulu EVIPUB je ,  že výstupy z neho nespĺňajú knihovnícke 
štandardy. Tento modul však zohral a zohráva veľmi dôležitú úlohu pri 
tvorbe databáz publikačnej činnosti univerzity. Kým nebude zaň 
náhrada, musí EVIPUB ostať v prevádzke, lebo sa z neho vychádza pri 
habilitačných a inauguračných pokračovaniach. 

Z prehľadu ďalej  vyplýva, že po EVIPUB-c sú najviac rozšírené 
moduly systému PARIS a ISIS-KKF. Ani jeden z týchto systémov však 
nemôže vzhľadom na použitú technológiu predstavovať základ pre 
perspektívny komplexný knižničný informačný systém. Najprogre
sívnejší zo súčasných systémov vyskytujúcich sa v knižniciach UK j e  
knižničný systém Rapid Library, ktorého niektoré moduly sú nainštalo
vané v súčasnosti v troch knižniciach. 

Celkove možno súčasný stav podpory chodu knižníc informačným 
systémom pokladať, najmä v porovnaní so zahraničnými univerzitami, 
za veľmi neuspokojivý až katastrofálny. 

11.1.4. Hlavné problémy a obmedzenia 
Za hlavné problémy a obmedzenia v oblasti chodu knižníc činnosti 

možno považovať tieto: 
• neexistencia ústrednej knižnice Univerzity Komenského, 
• neuspokojivý stav podpory chodu knižníc informačným 

systémom, 
• nízky rozpočet na nákup kníh, časopisov a ostatných druhov 

dokumentov, 
• nízka úroveň technickej vybavenosti knižníc, 

! dáta z modulu EPC sú následne konvertované do formátu 
používaného v module EVIPUB, aby mohli byť zaradené do 
celouniverzitnej databázy publikačnej činnosti. 
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• nedostatok priestorov pre študovne a voľný prístup k fondom, 
• nedostatok pracovníkov knižníc a z toho vyp lýva júca  nemožnosť 

vykonávania všetkých procesov a zabezpečovania služieb 
používateľom, 

• nízke platové ohodnotenie kvalif ikovaných pracovníkov knižníc, 
• malý záujem knižníc o vzájomnú spoluprácu, 
• vykonávanie početných ncknihovníckych prác, zväčša  

celofakultného charakteru, v knižniciach, 
• nedostatok a nevhodnosť sociálnych priestorov pre pracovníkov 

knižníc (najmä v oddeleniach služieb), 
• málo pochopenia zo strany vědeckopedagogických pracovníkov a 

vedení fakúlt pre budovanie kvalitných knižnično-informačných 
zdrojov, 

• kumulácia problémov v niektorých knižniciach majúca z a  
následok určitú rezignáciu až  apatiu pracovníkov a nezáujem o 
riešenie problémov, 

• v knižniciach sa  popri odborných knihovníckych činnostiach 
vykonáva pomerne v e ľ a  namáhavej fyz ickej  práce. 

11.2. Budúci vývoj 

11.2.1. Plány 
Ani univerzita ako cclok ani jednotlivé fakulty nemajú v súčasnosti 

sformulovaný strategický plán v oblasti chodu knižníc. Počas prípravy 
autocvaluačncj správy pre CRĽ, ale najmä počas prác na strategickej 
štúdii I1KS, sa však sformovali viaceré východiská pre vytvorenie 
takéhoto plánu. 

Stav názorov v záverečnej fáze tvorby 
strategickej štúdie j c  nasledujúci: 

Vedenie UK a Kolégium rektora UK 
deklarovalo ako jednu z pnorit 
zabezpečenie prístupu akademickej 
komunity k informáciám potrebným pre 
vzdelávací i výskumný proces. Táto 
priorita zahŕňa vytvorenie virtuálnej 
knižnice, v rámci ktorej sa podľa názoru 
Vedenia UK predpokladá ako prvoradá 
úloha zabezpečenie prístupu členov 
akademickej komunity do existujúcich 
svetových databáz odborných 
informácii a publikácií. Nasleduje 
získavanie a sprístupnenie odborných 
databáz typu Current Contents, Medline 
a pod v rámci knižníc a siete UK a 
paralelne s tým s a  má riešiť 
problematika tvorby on-line katalógov 
knižníc UK a automatizácia ďalších 
klasických knižničných služieb. 

Podľa názorov akademických 
funkcionárov fakúlt, s ktorými sa  robilo 
počas vypracovávania strategickej 
štúdie interview, sú priority v oblasti 
chodu knižníc nasledujúce: 

• Vytvorenie komplexných 
elektronických katalógov 
fakultných knižníc 

• Zabezpečenie prístupu do 
externých databáz 

• Budovanie evidencie publikačnej 
činnosti 

• Vystavovanie získaných databáz 
(na CD-ROM alebo disketách) na 
serveri UK, resp, fakulty 

• Využitie evidencie publikačnej činnosti a ďalších aktivít na 
podporu spracovania podkladov o vede a výskume 

• Zvýšenie počtu PC pre študentov a ostatných používateľov 
v katalógoch a študovniach 

• Automatizácia výpožičného systému 
• Obnova techniky v knižniciach (PC, tlačiarne, kopírky...) 
• Vytvorenie súborného katalógu UK 
• Rozšírenie priestorov v študovniach 
• Vytvorenie databázy kvalifikačných prác 

11.2.2. Návrh ďalšieho postupu 

Možnosti podpory  i n f o r m a č n ý m  systémom 
Podpora oblasti chodu knižníc informačným systémom j e  aktuálna u 

všetkých hlavných procesov. Vzhľadom na to, že tieto procesy sú 
viacmenej normalizované, j e  na trhu viacero štandardných 
softvérových produktov pre ich podporu. Skúsenosti potvrdzujú, že pri 
takom rozsahu knižničnej agendy, aká  j e  na UK, nie j e  perspektívne 
riešiť softvér  vlastnými silami, ale treba zakúpiť niektorý z 
ponúkaných softvérových systémov. 

Vzhľadom na to, že pri kúpe ktoréhokoľvek z komplexných 
knižničných systémov ide o pomerne v e ľ k ú  investíciu, treba pri 
rozhodovaní zvážiť  všetky aspekty. Jednou z prvoradých požiadaviek 
j e ,  že systém musí rešpektovať medzinárodné a národné štandardy a 
odporúčania, najmä UNIMARC, ISO 2709,  ANSI Z39.50, AACR2,  
ISBD, STN-1SO 690 a niektoré ďalšie. 

Na základe doterajších úvah možno ciele univerzity v tejto oblasti 
rozdeliť na 3 základné skupiny: 
• zabezpečenie prístupu členov akademickej komunity do 

existujúcich svetových databáz odborných informácií a 
publikácií, 

• sprístupnenie odborných databáz typu Current Contents, Medline 
a pod. v rámci knižníc a siete UK, 

• vytvorenie on-line katalógov knižnic UK a automatizácia ďalších 
klasických knižničných služieb. 

Všimnime si teraz alternatívy podpory informačným systémom pre 

v KJS - typ C 

jednotlivé skupiny. 

Prístup d o  svetových  d a t a b á z  
Pre zabezpečenie prístupu do svetových databáz sa  využívajú v 

prvom rade štandardné služby Internetu a po prístupe do danej 
databázy lokálny softvér.  Takže po stránke softvérovej  prichádza v 
rámci IIKS do úvahy len vytvorenie vhodného rozhrania, ktoré by 
uľahčilo výber  databázy, do ktorej sa  prostredníctvom Internetu ma 
pristupovať. Treba zdôrazniť, že žiadny zoznam všetkých 
intemetovských zdrojov neexistuje a ani sa nedá vytvoriť  K dispozícii 
sú však rôzne vyhľadávacie nástroje, ktoré umožňujú v Internete 
hľadať dokumenty podľa rôznych kritérií. 

Technická stránka prístupu do zahraničných databáz, pokiaľ sa 
vyrieši problém zrýchlenia kostry univerzitnej siete, teda nepredstavuje 
vážny problém. Problémom však je skutočnosť, že iba m&lä časť  

CD-ROM 
server UK 

OPAC 

SUBEPC 
SUBKVP 

Slovenská 

národná 

sieť UK - Internet 

A K V  

V Y M  

K A T  

K A T  

Fakultný KJS - typ A 

OPAC KVT K A T  
EPC 

V Y M  
A K V  V Y P  KSE 

lokálna siel 
knižnice 

Fakultný KJS - typ b 

OPAC KVP 

EPC 

Fakultn 

OPAC KVP 
EPC 

Obr. 3.1. Orgamzačno-funkčný model virtuálnej knižnice UK 
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takýchto databáz j e  prístupná bezplatne. Sú to obyčajne tzv. vládne 
dokumenty, dokumenty s prepadnutými autorskými právami alebo 
nové dokumenty prístupné bezplatne na určitú dobu na zoznámenie a 
overenie. Prístup do ostatných databáz j e  možný len z a  úhradu. V 
niektorých databázových centrách j e  možné bezplatné vyhľadávanie 
dokumentov, prístup k ich plným textom j e  však už z a  úhradu. 

Z uvedeného vyplýva,  že zabezpečenie prístupu členov univerzitnej 
komunity do svetových databáz j e  v prvom rade otázka vyčlenenia 
financií na zabezpečenie prístupových práv. 

Spr ís tupnenie  o d b o r n ý c h  d a t a b á z  v u n i v e r z i t n e j  sieti 
V tejto časti hovoríme o prístupe do databáz, ktoré si univerzita resp. 

j e j  súčasť zakúpi na nejakom nosiči (obyčajne na CD-ROM) a vystaví  
ich na niektorom z o  svojich 
serverov. Po technickej stránke sú 
možné dva  základné varianty: 
• zakúpenie špecializovaného 

servera typu ULTRANET 
(cena 5 0 0  - 7 0 0  tisíc koriin) 

• vystavenie na štandardnom 
univerzálnom serveri s 
ovládacím sof lvérom 
vytvoreným na univerzite 

Ťažisko rozhodovania v tejto 
časti však opäť nie j e  v oblasti 
technickej, ale organizačnej a 
finančnej. V závislosti od dohody 
v rámci univerzity o tom, ktoré 
databázy sa zakúpia a ako budú 
financované sa zvoli 
najoptimálnejšie umiestnenie 
servera resp.serverov.  

V y t v o r e n i e  on-line katalógov 
knižníc UK a automatizácia 
ďa l š ích  klasických knižničných 
služieb 
' V ý b e r  technického riešenia v 
tejto oblasti j e  podstatne 
náročnejší ako u predchádzajúcich 
dvoch. Tu jednoznačne 
odporúčame vyhnúť  s a  riešeniu 
softvérom vytvoreným vlastnými 
silami. Z hľadiska organizačného a 
fúnkčného navrhujeme smerovať k 
modelu virtuálnej knižnice UK 
znázornenému na obr. 3.1. Tento 
model zahrňuje a j  podporu 
predchádzajúcich dvoch skupín. 

Virtuálna knižnica UK by  v tomto 
prípade pozostávala z 
nasledujúcich podsystémov a 
prvkov: 

Okolie virtuálnej knižnice UK 
Externé informačné zdroje 

prístupné cez Internet 
Slovenská národná 

bibliografia 

Celouniverzítná úroveň 
S U B K A T  - súborný katalóg 
UK, vytvára sa  z modulov 
K A T  na úrovni fakultných 
knižníc 
OPAC-UK - online katalóg 
UK, virtuálny katalóg nad 
modulmi SUBKAT, K A T  a 
V Y P  
SUBEPC - súborný katalóg evidencie publikačnej činnosti a 
aktivít, virtuálny katalóg nad modulmi EPC, poskytuje selektívne 
záznamy do Národného systému evidencie publikačnej činnosti a 
kvalifikačných prác 
SUBKVP - súborný katalóg evidencie kvalifikačných prác, 
virtuálny katalóg nad modulmi KVP, poskytuje selektívne 
záznamy do Národného systému evidencie publikačnej činnosti 
a kvalifikačných prác 
CD-ROM server UK - server typu ULTRANET, na ktorom môžu 
b y ť  po zakúpení multilicencií vystavované citačné indexy, 

databázy Current Contents, databázy abstraktov a plné texty 
elektronických dokumenotv (časopisy, zborníky, encyklopédie, 
legislatívne dokumenty a pod.) (Poznámka: zriadenie centrálneho 
univerziúiého servera j e  jedna z možných alternatív, iná možnosť 
sú servery pre skupiny fakúlt - pozri predchádzajúci odsek o 
sprístupnení databáz v univerzitnej sieti). 

Úroveň fakúlt 
Fakultný knižničný informačný systém (KIS) - typ A, komplexný 
knižnično-informačný systém fakulty. Pozostáva z modulov: 

A K V  - modul akvizícia 
V Y M  - modul výmena publikácií 
K A T  - modul katalogizácia 

s i e ť  UK - Internet 

Fakultný KIS - typ A 

Oblasti I1KS 
na úrovni fakulty 

RE 

ED 

HR 

CD-ROM 
server UK 

S U B K A T  

Slovenská národná 
M > l i o g r a t i a _ _ _  

Externé 
míormačné^zdrep 

KS Ľ 

O P A C  

EPC 

A K V  

V Y M  

K A T  

V Y P  

K V P  

O b l a s ť  I I K S  - moduly  K I S  
FI - A K V ,  V Y M ,  K S E  
ED - V Y P ,  K V P  
HR - V Y P ,  EPC 
IR - EPC 
R E  - EPC 

V z ť a h  
prenos údajov  o fakturácii z a  objednané dokumenty, s tav  účtov 
prenos úda jov  o zapísaných študentoch a kvali f ikačných prácach 
prenos údajov  o zamestnancoch 
údaje  o publikačnej činnosti 
výstupy na riadenie vedeckej  činnosti 

Obr. 3.2. Organizačno-funkíný model fakultného KIS - väzby na súčasti IIKS v rámci fakulty 

OPAC - modul verejný online prístup ku katalógom 
V Y P  - modul registrácia používateľov a výpožičiek 
KSE - modul kontrola (správa) seriálov 
K V P  - modul evidencia a spracovanie kvalifikačných prác 
EPC - modul evidencia a spracovanie publikačnej činnosti, 
ohlasov a vedeckých aktivít 

Fakultný KIS - typ B, knižnično-informačný systém fakulty strednej 
úrovne. Pozostáva z modulov: 

A K V  - modul akvizicia 
V Y M  - modul výmena publikácií 
K A T  - modul katalogizácia 
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OPAC - modul verejný online príslup ku katalógom 
K V P  - modul evidencia a spracovanie kvalifikačných prác 
EPC - modul evidencia a spracovanie publikačnej činnosti, 
ohlasov a vedeckých aktivít 

Fakultný KIS - typ C, knižnično-informačný systém fakulty 
minimálnej úrovne. Pozostáva z modulov: 

K A T  - modul katalogizácia 
OPAC - modul verejný online pristúp ku katalógom 
K V P  - modul evidencia a spracovanie kvalifikačných prác 
EPC - modul evidencia a spracovanie publikačnej činnosti, 
ohlasov a vedeckých aktivít 

Na obr. 3.2. j e  znázornený model fakultného KJS typu A a j  s väzbami 
na ostatné oblasti HKS na úrovni fakulty. Ide o tieto oblasti: 

Fl oblasť správy finančných zdrojov (zúčtovanie nákupu 
dokumentov a informačných zdrojov) 

ED oblasť vzdelávania (zoznamy Študentov, predmetov, 
diplomových a ďalších kvalifikačných prác) 

HR oblasť personálneho zabezpečenia (zoznamy pracovníkov) 
IR oblasť zahraničných vzťahov (konferencie a akcie 

v zahraničí) 
RE oblasť vedy (akreditácie, doktorandské štúdium, habilitačné 

a inauguračné konania, granty). 

Navrhovanú funkčnosť virtuálnej knižnice UK j e  možné zabezpečiť 
viacerými softvérovými balíkmi, ktoré sa  ponúkajú na trhu. Ich cena 
závisí od podrobnej špecifikácie dodávky.  

A l t e r n a t í v y  o d p o v e d i  na n iektoré  z á k l a d n é  otázky  v oblast i  
c h o d u  knižn íc  

1. Softvér pra KIS: vlastný vývoj alebo nákup 
a) softvér pre K1S bude univerzita v y v í j a ť  vlastnými silami. 
b) univerzita bude riešiť KIS nákupom niektorého štandardného 

produktu pre túto oblasť. 
Jednoznačne odporúčame možnosť b). 

2. Postup pri nasadzovaní KIS 
a) Nasadzovanie KIS sa  bude od začiatku realizovať naraz na 

všetkých fakultách UK 
b) Vybraté základné moduly KIS sa  nasadia od začiatku naraz na 

všetky fakulty a nasadzovanie ostatných modulov bude prebiehať 
postupne podľa vopred vypracovaného plánu 

c) Nasadzovanie celého KIS bude prebiehať postupne podľa vopred 
vypracovaného plánu 

Pokiaľ sa  podarí vyr ieš iť  otázku finančných a ľudských kapacít 
odporúčame možnosť b), inak možnosť c) s pevne stanoveným 
časovým plánom, v rámci ktorého sa  základné moduly KIS dostanú čo 
najskôr na všetky fakulty. 

3. Krytie poplatkov za prístup k externým databázam 
a) poplatky sa  budú hradiť z centrálnych prostriedkov 
b) poplatky budú hradiť fakulty, ktoré majú záujem databázy 

využ ívať  
c) Ĺ centrálnych prostriedkov sa  prispeje istou čiastkou na úhradu 

poplatkov, musia sa  na nich podieľať však a j  fakulty, ktoré majú 
záujem databázy využ ívať  

Odporúčanie: Pre univerzálne databázy a), pre špecializované 
databázy b), výnimočne a na prechodnú dobu prípadne c). 

4. Krytie poplatkov za nákup databáz na CD-ROM 
a) poplatky sa  budú hradiť v plnej v ý š k e  z centrálnych prostriedkov 
b) poplatky budú hradiť v plnej v ý š k e  fakulty, ktoré majú záujem 

databázy využ ívať  
c) z centrálnych prostriedkov sa  prispeje istou čiastkou na úhradu 

poplatkov, musia sa na nich podieľať však a j  fakulty, ktoré majú  
záujem databázy využívať  

Komentár a odporúčanie ako u otázky 3. 

Návrh odporúčaného postupu 
Nasledujúci návrh ďalšieho postupu vychádza z predpokladu, že sa  

prijme rozhodnutie, že podpora chodu knižnic bude realizovaná 
komerčným knižničným informačným systémom (takéto rozhodnutie 
jednoznačne odporúčame). V takomto prípade navrhujeme postupovať 
nasledovne: 
1. Vytvoriť  špecializovaný tím pre riešenie projektu HKS pre oblasť 

chodu knižníc. 

2.  V spolupráci s fakultami v y b r a ť  externé databázy prístupné 
prostredníctvom Internetu zauj ímavé pre UK a zistiť  podmienky 
prístupu k nim. 

3.  Predložiť odpovedajúcim orgánom na schválenie spôsob 
finančného zabezpečenia prístupu k vybratým databázam. 

4.  Navrhnúť vhodné používateľské rozhranie na prístup k vybraným 
databázam a zadať V C  UK požiadavku na j e h o  realizáciu. 

5.  Zistiť presné podmienky pre vystavovanie databáz, ktoré sú k 
dispozícii na CD-ROM a o ktoré majú fakulty záujem, v 
univerzitnej sieti. 

6. Vypracovať  návrh na realizáciu zabezpečenia prístupu k 
vybratým databázam na CD-ROM vrátane umiestnenia servera 
resp. serverov s týmito databázami, návrhu, či použiť 
špecializovaný server pre prístup k takýmto databázam (napríklad 
typu ULTRANET) alebo univerzálny server  s vlastným 
používateľským rozhraním a návrh finančného krytia. Návrh 
predložiť vedúcemu projektu HKS. 

7.  Predložiť odpovedajúcim orgánom na schválenie spôsob 
finančného zabezpečenia prístupu k databázam na CD-ROM. 

B. V prípade, že bude vybratá alternatíva univerzálnych serverov s 
vlastným rozhraním, navrhnúť z hľadiska používateľa toto 
rozhranie a zadať V C  UK požiadavku na j e h o  realizáciu. 

9.  Navrhnúť a po schválení v spolupráci s V C  UK realizovať 
implementáciu servera resp. systému serverov a vybratými 
databázami. 

10. Vypracovať  rámcový projekt automatizácie štandardných 
knižničných prác a podmienok súťaže pre potrebné technické a 
programové vybavenie. 

11. Vypí sať  a vyhodnotiť verejnú súťaž, vybrať  dodávateľov a 
uzatvoriť zmluvu na dodávku. 

12. Spresniť projekt v spolupráci s vybraným dodávateľom. 
Vypracovať  postup implementácie systému. 

13. Dodávka systému a implementácia jednotlivých modulov. 
Školenia správcov systému a správcov jednotlivých modulov. 

14. Vypracovanie plánu prechodu na nový  systém. 
15. Pripraviť databázy - nastavenie parametrov, konverzie záznamov 

a naplnenie databáz. 
16. Rozpracovanie používateľských inštrukcií a postupov. Školenie 

personálu. 
17. Prechod na nový systém. 
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Časť 4 
Personálne a organizačné aspekty IIKS alebo ako stan> 

O úspešnosti vývoja  a prevádzky IIKS bude rozhodovať celý rad 
faktorov. Niektoré z nich, ako sú napríklad voľba hardvérových 
platforiem, operačných systémov, databázových systémov, vývojových 
nástrojov majú technologický charakter. Iné, napríklad spôsob 
personálneho zabezpečenia, pravidlá financovania, prevádzkový 
poriadok, by sa dali označiť ako „netechnologické" alebo organizačné 
faktory. 

V tejto časti štúdie sa zaoberáme analýzou základných organizačných 
faktorov súvisiacich s IIKS. Vychádzajúc z analýzy týchto faktorov sa 
formulujú konkrétne otázky pre rozhodovacie orgány univerzity. Z 
odpovedi na tieto otázky budú vyplývať jednotlivé vlastnosti prostredia 
a podmienky pre vývoj  a budúcu prevádzku IIKS. 

Pri prijímaní rozhodnutí o jednotlivých faktoroch j e  samozrejme 
potrebné, okrem vhodnosti pre samotný IIKS, zohľadňovať a j  celkovú 
situáciu na univerzite. Preto sa môže stať, že nie všetky prijaté 
rozhodnutia budú z hľadiska IIKS optimálne. Takéto rozhodnutia 
nemusia nutne predstavovať zásadnú prekážku pre vývoj  a prevádzku 
IIKS, pokiaľ sa odpovedajúco upravia aj očakávania týkajúce sa 
rýchlosti vývoja, funkčnosti a kvality HKS. Pre dlhodobý úspech 
projektu bude dôležité zladiť podmienky, ktoré sa pre projekt dajú 
vytvoriť a konkrétne predstavy, ktoré má IIKS spĺňať. 

Základné personálne a organizačné faktory ovplyvňujúce vývoj  a 
prevádzku IIKS sa dajú rozdeliť do nasledujúcich oblastí: 

• personálne zabezpečenie 
• financovanie 
• riadenie a prevádzkové pravidlá 
• pravidlá pre prácu s informáciami 
• všeobecné pravidlá pre používanie počítačového vybavenia UK 
Poznámky k používaniu niektorých pojmov: 
• Projekt IIKS patri do oblasti používania informačných technológií 

(IT) na univerzite (oblasť používania IT j e  o niečo všeobecnejší 
pojem, pretože zahŕňa a j  špeciálne využívanie IT v pedagogickom 
procese a vedeckom výskume - napríklad vedecké výpočty - ktoré 
nie j e  bezprostredným predmetom projektu IIKS). Organizačné 
faktory ovplyvňujúce IIKS sú však aplikovateľné na celú oblasť 
používania IT na univerzite, preto na mnohých miestach v tejto 
časti budeme hovoriť namiesto o HKS o celcj oblasti používania 1T 
na univerzite. 

• Výrazom „centrálne prostriedky" budeme označovať prostriedky, 
ktoré sa z rozpočtu celej UK vyčlenia na daný účel pred jeho 
delením na súčasti. 

I. Personálne zabezpečenie 
Pre fungovanie HKS j e  treba personálne zabezpečiť množstvo 

činností na rôznych úrovniach: od najnižšej technickej úrovne až po 
vrcholovú riadiacu úroveň. Treba znovu zdôrazniť, že oblasť 
personálneho zabezpečenia j e  pre fungovanie IIKS veľmi kritická a 
plány v súvislosti s IIKS musia vychádzať v prvom rade zo stavu v 
tejto oblasti. 

1.1. Analýza súčasnej situácie a východiská pre jej zlepšenie 
V súčasnosti j e  najväčším problémom v oblasti personálneho 

zabezpečenia nedostatok pracovníkov s potrebnou kvalifikáciou. Je to 
dané najmä dvomi dôvodmi: 

• Kvalifikovaní pracovníci v oblasti IT z univerzity odchádzajú na 
lepšie platené miesta. 

• A j  mnohí z tých kvalifikovaných pracovníkov, ktorí na univerzite 
ostávajú, využívajú obyčajne pre potreby univerzity iba časť svojej  
kapacity a okrem práce pre univerzitu sa venujú ďalším 
zárobkovým aktivitám, aby si zabezpečili lepší životný štandard. 

V dôsledku toho j e  súčasná situácia v oblasti zabezpečenia prevádzky 
IT na UK kritická. Väčšina fakúlt má veľmi vážne problémy aj s 
udržaním prevádzky existujúcich základných služieb. V mnohých 
prípadoch sú aktivity v súčasnosti zabezpečované učiteľmi, vedeckými 
pracovníkmi resp. študentami, ktorí ich robia viac-mencj z nadšenia a 
popri svojich štandardných pracovných povinnostiach. 

Situáciu zhoršuje a j  to, že v oblasti používania IT nie sú dostatočne 
jasne stanovené pravidlá a zodpovednosť (tejto otázke sa podrobnejšie 
venujeme v častí o riadení a prevádzkových pravidlách). Problémy 
spôsobuje tiež kvalita a úplnosť používaných softvérových produktov 
(napr. chýbajúca používateľská dokumentácia) i v početných prípadoch 
nízka počítačová gramotnosť koncových používateľov, a to tak na 
referentských, ako a j  na riadiacich miestach. 

iť pravidlá, nájsť ľudí a peniaze pre IIKS 

Pokiaľ sa nepodarí nájsť spôsob, ako reálne zvýšiť existujúce 
personálne kapacity pre IIKS, nedá sa očakávať zvýšenie jeho 
funkčnosti oproti súčasnému stavu. Odstránením rezerv v organizácii 
(upresnenie pravidiel prevádzky a zabezpečenie ich dodržiavania) a v 
kvalite súčasných softvérových produktov (ktoré evidentne existujú), 
by sa dalo čiastočne znížiť akútne nebezpečenstvo kolapsu celého 
systému, ktoré j e  v súčasnosti veľmi vysoké. Nedá sa však reálne 
predpokladať žiadny podstaúiejší rozvoj systému. 

V súvislosti s personálnym zabezpečením oblasti používania IT treba 
tiež uviesť, že isté typy aktivít j e  možné a a j  nevyhnutné pokrývať 
službami objednanými mimo univerzity (outsourcing). Ide najmä o 
štandardné aktivity, ktoré sa nevyznačujú univerzitnými špecifikami 
(typickým prípadom sú napríklad opravy počítačov alebo inštalacia 
sietí). Objednať by sa dali a j  niektoré špecifickejšie služby, tu všiik 
tvorí bariéru jednak ich cena, ktorá j e  tým vyššia, čim j e  služba menej 
štandardná, ako i nedostatok ponúk takýchto služieb na domácom trhu 
Nie j e  však vôbec mysliteľné, aby všetky služby, ktoré univerzita v 
oblasti IT potrebuje, boli pokryté dodávateľsky zvonku 

Sústred'me sa teraz na riešenie problému personálneho zabezpečenia 
vlastnými pracovníkmi univerzity. 

Pri istom zjednodušení možno povedať, že pre personálne 
zabezpečenie oblasti používania IT a špeciálne prevádzky llk.s budu 
potrební pracovníci na 3 úrovniach. 

Na prvej úrovni sú to vrcholoví manažéri, ktorých hlavnou pracovnou 
náplňou j e  riadiaca práca pri zabezpečení prevádzky IIKS ľakilo 
manažéri sú potrební aspoň dvaja - jeden pre technologickú časť a 
druhý pre obsahovú časť. Každý z nich by pritom mal mať svojho viat-
menej rovnocenného zástupcu Nad nimi by mal byť prorektor pie 
oblasť informačných technológii (v zahraničí j e  pre tuto funkciu u> 
štandardizovaná a j  skratka CIO: chief information off i te i)  
vykonávajúci zároveň funkciu správcu IIKS. Funkcia prorektora pre 
oblasť IT sa stáva v zahraničí čoiaz bežnejšou, naša univerzita ju zatiaľ 
nemá zavedenú. 

Na druhej úrovni ide o špecialistov pre jednotlivé oblasti V 
technickej oblasti n ie je  potrebné mať interných Spcciaíisiov na opravo
vanie zariadení, tieto služby sa okrem drobnejších opiav (vykonáva
ných servisnými pracovníkmi na tretej úrovni) obvykle realizuju .IIKIJ 
vateľsky. Je však potrebné mať špecialistu resp. špecialistov na 
posudzovanie všeobecných technických otázok v oblasti IT. V 
systémovej oblasti sú to špecialisti pre jednotlivé operačné systémy, 
sieťové operačné systémy, databázové systémy, vývojové prostriedky. 
Konečne v aplikačnej oblasti treba mať špecialistov pre jednotlivé 
aplikácie. 

Na tretej úrovni sú to servisní pracovníci na rutinné vykonávanie 
jednotlivých činností (technici pre základné technické služby, správco
via bežných serverov, správcovia aplikácii, tvorcovia webových strá
nok) a r,a pomoc bežným používateľom v štandardných situáciách. 

Venujme teraz pozornosť možnostiam zlepšenia personálneho 
zabezpečenia oblasti IT. Treba povedať, že v súčasnosti neexistuje 
žiadny spôsob, ktorý by dával istotu, že sa tento problém uspokojivo 
vyrieši. Isté j e  len jedno: treba sa o riešenie pokúšať, lebo ak sa neurobí 
nič, problém sa určite prehĺbi a v najbližšom období aj to, čo 
fungovalo, fungovať nebude. 

Pri úvahách o možnostiach zlepšenia treba vychádzať z dôvodov, 
prečo kvalifikovaní pracovníci v oblasti IT odchádzajú resp nie sú 
ochotni naplno využívať svoje schopnosti pre univerzitu Tieto dôvody 
sú nasledovné: 

• Nízke finančné ohodnotenie práce. V podnikateľskej sfére sú 
pracovníci so schopnosťami v oblasti IT platení podstatne lepšie 
ako v rozpočtovej sfére, a najmä v školstve. V dôsledku tohoto 
kvalifikovaní pracovníci buď odchádzajú na lepšie platené miesta, 
alebo ostávajú na univerzite, ale privyrábajú si a j  inde a univerzile 
venujú len časť svojej  pracovnej kapacity (často neodpovedajúcu 
veľkosti ich formálneho úväzku na univerzite). 

• Malé možnosti profesionálneho rastu. Vzhľadom na súčasnú 
ekonomickú situáciu sa pracovníci nedostanú k potrebnej literatúre 
resp. na profesionálne podujatia. Okrem toho sú niektorí z nich 
natoľko zaťažení rutinnými povinnosťami, že na profesionálny last 
nemajú ani časový priestor. 

• Neperspeklívnosť. Zo súčasnej neradostnej situácie sa nečrtá v 
blízkej budúcnosti žiadne rozumné východisko 

• Rezervy v organizácii práce. Rezervami tu rozumieme jednak 
skutočnosť, že nie j e  dostatočne jasne sformulované, čo sa od 
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Dotazník k oblasti používania informačných technológií na UK k projektu IIKS 

1. Pracovisko, na ktorom pracujete (prípadne študujete) je: 
• humanitne orientované 
• přírodovědně orientované 
• iné 

2. Ktorá z nasledujúcich charakteristík najlepšie vystihuje Vaše používanie počítača: 
ü počítač používam takmer denne 
• počítač používam nepravidelne, ale často 
• počítač používam zriedkavo 
• počítač nepoužívam 

3. Aký je Váš názor na význam používania informačných technológií pre našu univerzitu: 
• používanie informačných technológií má pre našu univerzitu zásadný význam 
• používanie informačných technológií má pre našu univerzitu stredne veľký význam 
• používanie informačných technológií má pre našu univerzitu okrajový význam 
• naša univerzita by mohla úspešne fungovať a j  bez používania informačných technológií 
• iný názor (prosím uviesť): 

4. Vo svete sa vyskytujú názory, že zavedenie moderných informačných technológií na 
univerzitách si vyžaduje veľké investície. Tieto investície sú však otázkou prežitia. Univerzity, 
ktoré ich neurobia, budú v 21. storočí vyradené z kategórie významných a uznávaných 
vysokých škôl. Prosím Vás o Váš postoj k tomuto názoru: 

• súhlasím s týmto názorom 
• nesúhlasím s týmto názorom 
• neviem sa vyjadriť  
• iný názor (prosím uviesť): 

5. Čo si vo všeobecnosti myslíte o stave v oblasti používania informačných technológií na našej 
univerzite: 

• stav v oblasti používania informačných technológií na našej univerzite j e  výborný 
• stav v oblasti používania informačných technológií na našej univerzite j e  dobrý 
• stav v oblasti používania informačných technológií na našej univerzite j e  uspokojivý 
• stav v oblasti používania informačných technológií na našej univerzite j e  neuspokojivý, ale nie 

j e  prioritnou otázkou riešiť práve tento problém 
• stav v oblasti používania informačných technológií na našej univerzite j e  neuspokojivý a treba 

čo najskôr prijať účinné opatrenia na jeho zlepšenie 
• napriek tomu, že stav v oblasti používania informačných technológií na našej univerzite j e  

pomerne dobrý, j e  nevyhnutné prijať účinné opatrenia na j e j  rozvoj. 
• iný názor (prosím uviesť): 

6. Čo si myslíte o stave v oblasti používania informačných technológií na našej univerzite z 
hľadiska dotýkajúceho sa bezprostredne Vašej práce: 

• z hľadiska mojej  práce j e  stav v oblasti používania informačných technológií na našej 
univerzite výborný 

• z hľadiska mojej  práce j e  stav v oblasti používania informačných technológií na našej 
univerzite dobrý 

• z hľadiska mojej  práce j e  stav v oblasti používania informačných technológií na našej 
univerzite uspokojivý 

• z hľadiska mojej  práce j e  stav v oblasti používania informačných technológií na našej 
univerzite neuspokojivý 

• počítač pri svoje j  práci nepotrebujem, nemôžem sa vyjadriť 
• iný názor (prosím uviesť): 
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7. Ako hodnotíte možnosti, ktoré majú pre používanie počítačov študenti Vašej fakulty: 
• študenti mojej fakulty majú dostatok možností pre používanie počítačov 
• študenti mojej fakulty nemajú dostatok možností pre používanie počítačov 
• iný názor (prosím uviesť): 

8. Ako hodnotíte možnosti, ktoré majú pre používanie počítačov učitelia a vedeckí pracovníci 
Vašej fakulty: 

• učitelia a vedeckí pracovníci mojej  fakulty majú dostatok možností pre používanie počítačov 
• učitelia a vedeckí pracovníci mojej  fakulty nemajú dostatok možností pre používanie počítačov 
Q iný názor (prosím uviesť): 

9. Čo si myslíte o celkovej situácii v personálnom zabezpečení oblasti používania informačných 
technológií na našej univerzite: 

• oblasť používania informačných technológií na našej univerzite j e  personálne zabezpečená 
dostatočne 

• oblasť používania informačných technológií na našej univerzite j e  personálne zabezpečená 
nedostatočne, ale s tým sa prakticky nedá nič robiť, lebo univerzita nemôže poskytovať 
pracovníkom v tejto oblasti lepšie podmienky ako ostatným pracovníkom 

• oblasť informačných technológií na našej univerzite j e  personálne zabezpečená nedostatočne, 
univerzita by sa mala pokúsiť j u  zlepšiť a j  za cenu, že poskytne pracovníkom v tejto oblasti 
lepšie podmienky ako ostatným pracovníkom 

• situácia v personálnom zabezpečení oblasti informačných technológií na našej univerzite je 
kritická a univerzita by sa mala urýchlene pokúsiť j u  zlepšiť a j  za cenu, že poskytne 
pracovníkom v tejto oblasti lepšie podmienky ako ostatným pracovníkom 

• iný názor (prosím uviesť): 

10. Väčšina fakúlt si nevie sama pomôcť so svojimi problémami v oblasti IT. Jedna z možností, ako 
túto situáciu zlepšil, je doplniť Výpočtové centrum UK dalšími kvalitnými pracovníkmi,/ 
rozšíriť ponuku jeho služieb. Aký' je Váš názor na na zavedenie systému bežného na mnu/týt h 
zahraničných univerzitách, pri ktorom by VC V K ponúkalo určité služby presahujúce bežný 
štandard za úhradu a fakulty by si ich mohli od neho objednať: 

• VC UK by mohlo ponúkať fakultám určité služby presahujúce bežný štandard za úhradu 
Q VC UK by malo všetky služby fakultám poskytovať z prostriedkov zvlášť  vyčlenených na 

tento účel z rozpočtu UK 
• iný názor (prosím uviesť): 

11. Na univerzite sa už dlhší čas diskutuje o nutnosti jej vnútorného otvorenia. Myslí sa ľ prvom 
rade na vnútorné otvorenie pre študentov. Prakticky to znamená vytvoriť systém, ktorý by 
študentom umožňoval zapísať si a absolvovať, okrem predpísaných predmetov daného odboru 
na materskej fakulte, ako súčasť ich študijného plánu aj predmety na iných fakultách. Aký je 
Váš názor na tento problém (táto otázka má zásadný význam pre tvorbu informačného systému 
v oblasti vzdelávania): 

• na univerzite by bolo treba zaviesť systém, ktorý by j u  zvnútra viac otvoril pre študentov 
• existujúci systém n i e j e  potrebné meniť 
• študent by si ako súčasť svojho študijného programu mal zapisovať len predmety jeho 

materskej fakulty. Mal by mať možnosť navštevovať a j  predmety na iných fakultách, ale nie 
ako súčasť svojho zapísaného programu 

• študent by mal mať možnosť navštevovať predmety len na svojej  materskej fakulte 
• iný názor (prosím uviesť): 

2 



12. .Jeden z nástrojov štandardne používaných na zabezpečenie vnútornej otvorenosti univerzít pre 
študentov je systém mapujúci pedagogické zaťaženie študentov (nazývaný niekedy aj kreditným 
systémom). Tento systém slúži aj na posúdenie kompatibility diplomov UK s vysokoškolskými 
diplomami iných vyspelých štátov. Aký je Váš názor na riešenie problému vnútorného 
otvorenia univerzity zavedením vhodnej verzie takéhoto systému (táto otázka má zásadný 
význam pre tvorbu informačného systému v oblasti vzdelávania): 

• na univerzite j e  potrebné zaviesť vhodnú verziu kreditného systému s rovnakými základnými 
zásadami pre všetky fakulty 

• na univerzite n i e j e  potrebné zavádzať kreditný systém, problém otvorenia univerzity treba 
riešiť pri zachovaní doterajších študijných systémov fakúlt inak (prosím uviesť návrh ako): 

• iný názor (prosím uviesť): 

13. Vo svete sa stále viac rozširuje ponuka dištačného vzdelávania poskytovaním prednášok a 
kurzov prostredníctvom elektronických médií, vznikajú veľké virtuálně univerzity. Aký je Váš 
názor na poskytovanie takýchto služieb našou univerzitou: 

• a j  naša univerzita by mala, v tých odboroch, kde to j e  možné, čo najskôr ponúknuť dištančné 
formy vzdelávania prostredníctvom elektronických médií 

Q perspektívne by a j  naša univerzita mala, v tých odboroch, kde to j e  možné, ponúkať dištančné 
formy vzdelávania prostredníctvom elektronických médií, j e  potrebné začať ho postupne 
pripravovať; 

• dištančné vzdelávanie prostredníctvom elektronických médií predstavuje pre našu univerzitu v 
súčasnosti len okrajový problém, bude sa ním treba zaoberať až v budúcnosti 

• dištančné vzdelávanie prostredníctvom elektronických médií j e  skôr módny trend, ktor\' v 
oblasti vysokého školstva n i e j e  perspektívny 

• iný názor (prosím uviesť): 

14. Ako priorita pre budovanie inovovaného informačného systému bolo stanovené zlepšenie 
prístupu akademickej obce k informáciám potrebným pre vzdelávací a výskumný proces, alebo 
inými slovami, vytvorenie virtuálněj knižnice. Ide v prvom rade o zabezpečenie prístupu do 
zahraničných databáz vedeckých informácií, významných knižníc a k fultextovým databázam. V 
rámci tejto priority pôjde aj o spoločný postup fakúlt pri získavaní podobných databáz a ich 
sprístupnenie na univerzitných serverech a vyriešenie problému automatizácie knižničných 
služieb v knižniciach našej univerzity umožňujúce využívanie niektorých ich služieb aj 
protredníctvom univerzitnej siete. Aký je Váš názor na výber uvedených oblastí ako 
prioritných: 

• podpora uvedených oblastí súčasným informačným systémom j e  dobrá, n i e j e  na nej potrebné 
teraz nič meniť 

a podpora uvedených oblastí už čiastočne nevyhovuje, ale n i e j e  prioritnou otázkou riešiť práve 
tento problém 

• podpora uvedených oblastí už čiastočne nevyhovuje a tento problém treba postupne riešiť 
• podpora uvedených oblastí j e  nedostatočná a treba j u  prioritne riešiť 
• iný názor (prosím uviesť): 

15. Ako ďalšia z priorít pre budovanie IIKS bol vybratý systém pre správu financií, personalistiku 
a riadenie na UK a fakultách. Aký je Váš názor na túto otázku: 

• podpora uvedených oblastí súčasným informačným systémom j e  dobrá, nie j e  na nej potrebne 
teraz nič meniť 

• podpora uvedených oblastí už čiastočne nevyhovuje, ale n i e j e  prioritnou otázkou riešiť práve 
tento problém 

• podpora uvedených oblastí už čiastočne nevyhovuje a tento problém treba postupne riešiť 
• podpora uvedených oblastí j e  nedostatočná a treba j u  prioritne riešiť 
ü iný názor (prosím uviesť): 
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16. Aký je Váš názor na význam projektu HKS pre univerzitu: 
• ide o veľmi významný projekt, ktorého výsledok bude mať podstatný vplyv  na budúci chod 

univerzity, treba mu venovať prioritnú pozornosť 
• ide o jeden z projektov, ktorý bude mať vplyv  na budúci chod univerzity; treba mu venovať 

sústavnú pozornosť, ale príliš ho nepreceňovať 
• okolo projektov tohoto typu sa hovorí viac, ako si to vzhľadom na svoj  význam zasluhujú; j e  to 

jeden z bežných projektov a treba mu venovať tomu zodpovedajúcu pozornoť 
• projekt nemá praktický význam, treba ho zastaviť 
• iný názor (prosím uviesť): 

17. V rámci projektu 11KS bola spracovaná Strategická štúdia pre Integrovaný informačný a 
komunikačný systém UK. Jej hlavné myšlienky a úplné znenie záverov bo!i pre univerzitnú 
komunitu prezentované v mimoriadnom čísle mesačníka Naša Univerzita. Aký je Vaš názor na 
návrh postupu pri budovaní HKS uvedený v časti 6 štúdie: 

• súhlasím s navrhovaným postupom, mal by sa realizovať 
• nesúhlasím s navrhovaným postupom, projekt HKS treba zastaviť 
• iný názor (prosím uviesť): 

Vaše ďalšie poznámky, názory a odporúčania ku projektu IIKS: 

Dotazník prosíme zaslať čo najskôr na adresu: 

doc. Peter Mederly 
Výpočtové centrum MFF UK 
Mlynská dolina 

842 15 Bratislava 

Elektronická verzia dotazníka j e  k dispozícii na adrese http://www.uniba.sk/ss-iiks/dotaznik. 
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pracovníkov očakáva a jednak problémy v riadení dané najmä tým, 
že riadiaci pracovníci často nevedia posúdiť zložitosť problematiky 
a majú nereálne predstavy a požiadavky. Tento stav j e  pre 
pracovníkov v oblasti IT zdrojom trvalého stresu, ktorý vedie buď k 
rezignácii alebo k odchodu z univerzity. 

Z tejto analýzy nám potom vychádzajú nasledujúce možnosti, ako by  
sa  situácia dala zlepšiť: 
1. Finančne kompenzovať schopným a výkonným pracovníkom v 

oblasti IT ich platové znevýhodnenie v porovnaní s trhovou 
cenou ich práce. Vzhľadom na to, že s a  nejedná o v e ľ k ý  počet 
pracovníkov (všetci pracovníci v oblasti IT tvoria v súčasnosti 
okolo 1,5% pracovníkov UK), j e  to v prvom rade „politický" a až  
potom finančný problém. 

2.  Okrem finančnej kompenzácie (ktorá ani pri naj lepšej  vôli 
nemôže dosahovať úroveň odmeňovania v podnikateľskej sfére) 
urobiť pracovné miesta v oblasti 1T celkovo atraktívnejšími pre 
pracovníkov. Pre dosiahnutie tohoto cieľa prichádzajú do úvahy 
nasledujúce prostriedky: 
• Vytvárať podmienky pre profesionálny rast pracovníkov. 

Konkrétne: umožňovať im prístup k potrebnej literatúre a 
účasť na konferenciách, seminároch a iných odborných 
podujatiach, pri stanovovaní ich pracovnej náplne rátať a j  s 
priestorom pre profesionálny rast. 

• Vytvárať dobré pracovné podmienky: pracovné miestnosti a 
ich zariadenie, vybavenie počítačmi, komunikačné 
prostriedky (telefóny), pre servisných pracovníkov 
možnosti pružnej dopravy (centrálny útvar by mal mať k 
dispozícii auto). 

• Pomoc  pri riešení bytových problémov. Predbežne 
zabezpečiť aspoň možnosti prechodného ubytovania v 
internátoch. 

3. V rámci možnosti daných platnou legislatívou definovať na 
univerzite pre oblasť IT špeciálnu štruktúru pracovných zaradení 
v oblasti IT a j  so  základnou definíciou pracovnej náplne a 
zaradenia do platových tried. Požiadavka na vytvorenie takejto 
štruktúry zaznela pri interview na viacerých fakultách. Príkladom 
pružného prístupu pri zaraďovaní pracovníkov v oblasti IT 
založenom na princípe „odmeňovanie za v ý k o n "  (pay-for-
pcrformancc) j e  reorganizácia pracovných zaradeni na California 
State University v roku 1996, ktorá sa dotkla takmer 1.000 
pracovníkov. 

4.  Zlepšiť celkovú organizáciu práce. Vypracovať  systém 
prevádzkových pravidiel a j a s n e  a reálne definovať povinnosti 
pre jednotlivých pracovníkov. Prideliť pracovníkom odpovedajú
ce kompetencie. T ý m  s a  zvýš i  ich záujem a angažovanosť. 

5. Deklarovať na úrovni všetkých vrcholných univerzitných 
orgánov vrátane Akademického senátu UK prioritu a perspektív-
nosť oblasti IT a to a j  prijatím konkrétnych dlhodobých opatrení. 

6.  Zlepšiť počítačovú gramotnosť na univerzite. Začať treba od 
zainteresovaných riadiacich pracovníkov, ktorí by  mali pochopiť 
zložitosť problematiky IT a pokračovať smerom k výchove 
radových pracovníkov. 

1.2. Organizačné začlenenie pracovníkov v oblasti IT 
S personálnym zabezpečením úzko súvisí  a j  otázka organizačného 

začleňovania pracovníkov v oblasti IT, teda na ktoré pracoviská majú 
patriť. Na prevažnej väčšine univerzít j e  jedna časť  pracovníkov 
sústredená v jednom resp. 2 centrálnych útvaroch pre zabezpečenie 
služieb v oblasti IT (výpočtové centrum univerzity) a druhá časť j e  roz
ptýlená po jednotlivých súčastiach univerzity. A k o  nevhodné sa ukazu
j ú  krajné riešenia, teda úplná centralizácia resp. úplná decentralizácia 
pracovníkov. 

Pokiaľ ide o centrálny útvar resp. útvary, častý j e  prípad, ž e  jeden 
centrálny útvar s a  zaoberá zabezpečením všeobecných služieb v oblasti 
IT najmä pre akademické potreby (tieto útvary sa  zvyknú nazývať  
Computing Services alebo Academic Computing Services) a druhý 
slúži pre zabezpečovanie používania IT pre riadenie (štandardný názov 
pre takýto útvar j e  Administrative Computing Services). 

Poznamenajme, že okolo otázok organizačného usporiadania 
pracovníkov zabezpečujúcich oblasť  IT bežia v o  svete intenzívne 
diskusie a v súčasnosti v tejto oblasti neexistuje žiadny univerzálny 
model, ktorý b y  bol všeobecne uznávaný. 

Na našej univerzite v súčasnosti existujú dva väčšie  » j a sne  

profilované pracoviská zabezpečujúce služby v oblasti IT. Sú lo V C  
UK a V C  MFFUK. V týchto dvoch útvaroch j e  sústredených takmer 
2/3 všetkých miest, ktoré UK resp. jej súčasti vyčlenili pre 
zabezpečenie prevádzky IT. Zvyšná 1/3 j e  rozptýlená po fakultách a to 

b u ď  v špeciálnych útvaroch fakúlt pre IT alebo na katedrách, pripadne 
dekanátoch. 

V súčasnej  situácii nie j e  reálne predpokladať, že by si jednotlivé 
fakulty UK boli schopné v dostatočnej miere vyriešiť  problém 
personálneho zabezpečenia oblasti IT samostatne a snažiť sa  o 
dosiahnutie takéhoto stavu b y  nebolo ani optimálne. Preto jediná 
možnosť j e  postupovať spoločne. Základné rozhodnutie o spoločnom 
postupe bolo už  schválené a j  Kolégiom rektora na zasadaní 26,-
27.3.1998. Teraz v šak  treba navrhnúť podrobnejšiu predstavu 
spoločného postupu pri riešení a j  tohoto problému. 

Ústredným bodom navrhovaného riešenia j e  dobudovanie V C  UK na 
kvalitný centrálny útvar, ktorý by  poskytoval s lužby v oblasti IT. Tento 
útvar by zabezpečoval všetky služby potrebné na úrovni univerzity. 
Okrem toho by j e h o  špecialisti boli k dispozícii a j  ďalším súčastiam 
univerzity. Nevyhnutnou podmienkou rozšírenia služieb súčasného V C  
UK j e  vyriešenie otázky financovania tohoto rozšírenia. Jednou z 
možností j e ,  že časť  služieb by  bola pre súčasti poskytovaná za úhradu. 
Pritom súčasti by mali mať  možnosť, pri dodržaní ostatných 
dohodnutých pravidiel, objednať si s lužby od V C  UK aiebo od iných 
dodávateľov podľa vlastného uváženia. 

Istú časť  služieb v oblasti IT, najmä základných, si súčasti musia 
zabezpečiť samé. Máme tu na mysli  na jmä bežnú pomoc 
používateľom, štandardné zabezpečenie prevádzky počítačov a 
počítačovej siete pre potreby v ý u č b y  a výskumu,  ako a j  pre potreby 
administratívy a riadenia. Preto sa  musia snažiť m a ť  a j  ony isté 
množstvo pracovníkov v oblasti IT. V C  UK im v zabezpečení oblasti 
IT môže iba pomôcť a to najmä špecializovanými službami, pre ktoré 
j e  pre fakulty a súčasti neefektívne zamestnávať vlastných 
pracovníkov. 

1.3. Potenciálne zdroje pracovníkov pre oblasť IT 
Pri riešení problému personálneho zabezpečenia oblasti IT na 

univerzite j e  možné orientovať sa  na niekoľko rôznych skupin 
pracovníkov resp. foriem zamestnania. Sú to: 

• Pracovnici, ktorí sa chcú naplno venovať prácam v oblasti IT pre 
univerzitu formou hlavného pracovného pomeru Do tejto skupiny 
zaraďujeme pracovníkov, ktorí majú na univerzite hlavný pracovny 
pomer zameraný na práce v oblasti IT г celú svoju  pracovnu 
kapacitu vvužívaiu len na práce pre univerzitu Výhodou tejto 
formy j e .  že pracovnici nie su rozptylovaní inými pracovnými 
aktivitami a môžu sa tak naplno sústrediť na svo je  pracovné 
povinnosti, pričom majú k dispozícii a j  najväčší  časový' priestor pre 
ne. Problémom ie, že pri súčasných možnostiach odmeňovania sa  
nedá získať  dostatočný počet kvalitných pracovníkov ochotných 
pracovať takouto formou. 

• Učitelia a vedeckí pracovníci, pripadne iní zamestnanci alebo 
študenti UK, so schopnosťami v oblasti IT. ktorí popri svojich 
hlavných pracovných povinnostiach sú ochotni formou vedľajšieho 
zamestnania alebo na dohodu pracovať pre univerzitu v oblasti IT. 
Tu hovoríme o pracovníkoch, ktorí pracujú na univerzite1 v inom 
odbore ako j e  zabezpečovanie služieb v oblasti IT, ale majú a j  
schopnosti pre práce v oblasti IT a sú ochotni ich v y u ž i ť  formou 
vedľajš ieho zamesüiania alebo dohody v prospech univerzity. 

Mnoh í  z takýchto pracovníkov využíva jú  v súčasnosti svo je  
schopnosti v oblasti IT pre iné subjekty, napríklad súkromné firmy. 
Výhodou u týchto pracovníkov obvykle  j e ,  že ide o špecialistov, v 
niektorých prípadoch špičkových, ktorí okrem znalostí z IT vidia a j  
do iných oblastí činnosti univerzity. Nevýhodou v porovnaní s 
predchádzajúcou skupinou j e ,  že s a  u nich z časového hľadiska dá 
rátať s menšou kapacitou a navyše musia sa sústrediť na viacero 
druhov pracovných povinností. Je to v šak  potenciálny zdroj 
špičkových pracovníkov, ktorých by univerzita nedokázala inak 
získať pre práce v oblasti IT. 

• Pracovnici ktori majú hlavný pracovný pomer venovaný oblasti IT 
na univerzite, ale pracujú v oblasti ГТ aj mimo univerzita alebo 
podnikajú. Pracovníci tejto skupiny majú okrem hlavného 
pracovného pomeru na univerzite a j  pracovny pomer v prospech 
subjektu mimo univerzity alebo sami podnikajú. Yvhodou je ,  í c  
obvykle  ide o kvalitný :h pracovníkov, nevýhodou zasa. že u 
mnohých z nich j c  väčšia pozornosť sústreaená na vedľajší  
pracovný pomer alebo podnikanie a v rámci prac pre univerzitu sa 
nedá od nich očakávať mimoriadna iniciativa skór tendencie k 
minimalizácii pracovného zaťaženia  

• Pracovnici, ktorí majú hlavný pracovný pomer v oNas:\ TT na 
univerzite a okrem loho pracujú v oblasti IT na zakazkach 
organizovaných univerzitou pre iné subjekry• УНС ! Výhody a 

j ' Obvyk le  preto, lebo i n  prostredie univerzity v y h o v u j e  
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nevýhody tejto formy sú podobné ako u predchádzajúcej, istou 
výhodou z hľadiska univerzity v šak  j e ,  že aktivity týchto 
pracovníkov mimo svojho hlavného pracovného pomeru prinášajú 
obvykle finančný efekt  a j  samotnej univerzite resp. fakulte. 

• Pracovnici majúci hlavný pracovný pomer mimo univerzity, klorí 
by boli ochotni zamestnať sa na univerzite a pracovať pre ňu v 
oblasti IT v rámci vedľajšieho pracovného pomeru alebo formou 
dohody. Ide spravidla o pracovníkov v oblasti IT, ktorí majú hlavný 
pracovný pomer mimo univerzity alebo podnikajú, ale sú  ochotní 
pracovať a j  v prospech univerzity. Výhodou j e ,  ž e  ide obvykle  o 
dobrých odborníkov, nevýhodou zasa, že ich pracovná kapacita pre 
univerzitu j e  pomerne nízka. 

Z každej z uvedených skupín j e  možné získať  kvalitných 
pracovníkov. Pre každú z uvedených skupín odporúéame vypracovať  
pravidlá, podľa ktorých by ich univerzita zamestnávala. Tieto pravidlá 
by mali niektoré časti spoločné a v niektorých by s a  líšili. 

1.4. Alternatívy v oblasti personálneho zabezpečenia 
A k o  vyplýva  z analýzy uvedenej  v predchádzajúcich odsekoch, pri 

definovaní prístupu univerzity k riešeniu problémov v oblasti 
personálneho zabezpečenia treba zvážiť  niekoľko faktorov. Pre 
nastavenie každého z týchto faktorov existuje viacero alternatív. V 
tomto odseku uvedieme tieto alternatívy a vyznačíme tie, ktoré 
odporúčame aplikovať (vyznačenie urobíme podčiarknutím). 

1. Základný postoj k problému personálneho zabezpečenia oblasti 
IT 

a) Riešenie problému nedostatočného personálneho zabezpečenia 
oblasti IT j e  najdôležitejšia otázka pri vývo j i  11KS, bez prijatia 
opatrení na zlepšenie v tomto smere sú zbytočné akékoľvek 
úvahy o IIKS. Preto treba túto otázku riešiť ako prvú. 

b) Riešenie problému nedostatočného personálneho zabezpečenia 
oblasti IT ie ledna z naidôležiteišich otázok nri vývon IIKS. 
Treba iu riešiť spolu s týmito otázkami. 

c) Riešenie problému nedostatočného personálneho zabezpečenia 
oblasti IT nepatrí medzi najdôležitejšie otázky. Najprv treba riešiť 
iné otázky a potom sa zamerať na otázku personálneho 
zabezpečenia. 

d) Problém nedostatočného personálneho zabezpečenia oblasti IT 
neexistuje. 

2. Poskyto vanie kompenzácií pre praco vitíko v v oblasti IT 
a) Univerzita bude spravidla pre všetkých pracovníkov v oblasti IT 

poskytovať kompenzácie. 
b) Univerzita bude pre kľúčových pracovníkov v oblasti IT 

poskytovať kompenzácie. 
c) Univerzita nebude pre pracovníkov v oblasti IT poskytovať 

kompenzácie. 

J. Konkrétne nástroje pre poskytovanie kompenzácii pre 
pracovníkov v oblasti IT 
(Poznámka: U každého z nižšieuvedených nástrojov sa  rozumie 
jeho používanie výlučne v rámci platnej legislativy a daných 
možností univerzity.) 

a) Finančné kompenzácie (napríklad mimoriadna odmena v 
závislosti od vykonanej práce, pracovný úväzok na 2 súčastiach 
univerzity). 

b) Len pre pracovníkov univerzity v hlavnom pracovnom pomere v 
oblasti IT: Poskytovanie časového priestoru pre profesionálny 
rast v rámci pracovnej náplne (avšak bez narušenia základných 
povinností pracovníka). 

c) Vytváranie podmienok pre profesionálny rast garantovaním 
poskytovania istého množstva finančných prostriedkov na 
literatúru a účasť na odborných podujatiach doma i v zahraničí 
pracovníkovi (allowance). 

d) Vytváranie podmienok pre profesionálny rast zabezpečením 
potrebnei literatúry resp, umožnením účasti na odborných 
poduiatiach doma i v zahraničí podľa rozhodnutia vedúceho 
kolektívu. 

e) Vytváranie dobrých pracovných podmienok v oblasti 
pridelovania priestorov a ich základného vybavenia (zariadenie 
miestnosti). 

0 Vytváranie dobrých pracovných podmienok v oblasti technického 
vybavenia (počítače, komunikačné prostriedky). 

g )  Vytváranie dobrých pracovných podmienok z hľadiska dopravy 
pri servisných zásahoch (poskytnutie služobného auta). 

h) Pomoc pri riešení problémov ubytovania pracovníkov v 
internátoch. 

i) Pomoc pri riešení stáleho ubytovania pracovníkov. 

4. Špeciálna štruktúra pracovných zaradení v oblasti ľľ 
a )  Univerzita vytvorí  v rámci možnosti daných platnou legislatívou 

špeciálnu štruktúru pracovných zaradení v oblasti IT, 
b )  Univerzita nebude vytvárať  špeciálnu štruktúru pracovných 

zaradení v oblasti IT 

5.  Celková oganizácia práce v oblasti IT 
a )  Na univerzite ie potrebné vypracovať systém prevádzkových 

pravidiel pre všetky činnosti v oblasti IT 
b )  Za každú z činností v oblasti ľ ľ  musí b v ť  priamo zodpovedný 

konkrétny pracovník. 
c )  Pri poverovaní pracovníka zodpovednosťou za isté činnosti j e  

potrebné prideliť mu a j  potrebné kompetencie. 

6. Deklarácia oblasti IT ako jednej z prioritných oblastí 
(Poznámka: Tento nástroj j e  zaradený do oblasti personálneho 
zabezpečenia lebo pokial ho univerzita použije, znamená to pre 
j e j  pracovníkov v oblasti IT istú garanciu podmienok pre ich 
prácu.) 

a) Oblasť  IT bude univerzita deklarovať ako icdnu / prioritne 
podporovaných oblasti. 

b )  Univerzita bude deklarovat konkrétne dlhodobcíšic opatrenia pic 
podporu oblasti IT v oblasti výdavkov  na prevádzku. 

c) Univerzita bude deklarovať konkrétne dlhodobejšie onalienia nie 
podporu oblasti IT v oblasti mzdových výdavkov.  

d) Univerzita bude deklarovat konkréuie dlhodobejšie opatrenia pre 
podporu oblasti IT v oblasti kapitálových výdavkov.  

7. Organizačné začlenenie pracovníkov v oblasti IT 
a) V C  UK bude poskytovať všetky centrálne zabc/pcčované sluMn 

v oblasti IT. 
b )  Na univerzite budú dva centrálne útvary: jeden pre academic 

computing a jeden pre administrative computing 
c )  V C  UK sa zruší a na úrovni univerzity nebude existovať žiadnv 

centrálny útvar pre IT. 
d) Bude snaha začlenit všetký ch pracovníkov univerzity v oblasti 11 

do V C  UK. 
e)  Č a s ť  pracovníkov v oblasti ľ ľ  bude zaradená vo \ 4  1 К л Cast 

па fakultách pripadne ostatných súčastiach 

S. Zdroje pracovníkov pre oblasť IT 
Univerzita sa bude pri získavaní pracovníkov pre oblasť  11 
orientovať okrem tých, ktorí budú ochotní pracovať v tejto oblasti 
formou hlavného pracovného pomeru, a j  na nasledujúce skupiny: 

a) Učitelia a vedeckí pracovníci so  schopnosťami v oblasti IT. ktorí 
popri svojich hlavných pracovných povinnostiach sú ochotní 
formou vedľajšieho zamestnania alebo na dohodu pracovať pre 
univerzitu v oblasti 1T. 

b )  Pracovnici, ktori majú hlavný pracovný pomer venovaný oblasti 
IT na univerzite, ale pracujú v oblasti IT ai mimo univerzity alebo 
podnikajú. 

c) Pracovníci, ktorí majú hlavný pracovný pomer v oblasti 1T na 
univerzite a okrem toho pracuiú v oblasti IT na zakázkach 
organizovaných univerzitou pre iné subjekty (..VIIČ") 

d) Pracovníci majúci hlavný pracovný pomer mimo univerzity, ktori 
by  boli ochotní zamestnať s a  na univerzite v rámci vedľajšieho 
pracovného pomeru alebo formou dohody. 

9. Problém „ top manažérov " pre IIKS 
a) Pre úspešný chod HKS j e  nutné mať  čo najskôr top manažérov 

pre technologickú i pre obsahovú časť  IIKS, ktorých hlavnou 
pracovnou náplňou bude riadiaca práca v týchto oblastiach 

b) Pre úspešný chod HKS ie nutné m a ť  čo najskôr icdného top 
manažera, ktorého hlavnou pracovnou náplňou bude riadiaca 
práca v technologickej oblasti, riadiacu prácu v obsahovci ohlasu 
bude zabezpečovať správca IIKS. 

c) Otázka top manažérov sa  stane aktuálnou až  po uvedení IIKS do 
prevádzky. 

d ;  IIKS nepotrebuje mať  funkciu top manažera ako j e  definovaná v 
tomto dokumente. 

2. Financovanie 

2.1. Analýza súčasnej situácie a návrhy na zmeny 
Financovanie oblasti IT j e  ďalšou z kľúčových otázok V súčasnosti 

sú náklady na prevádzku univerzitného informačného systému hradené 
prevažne z rozpočtu centrálne financovaných súčastí. Ide o nasledujúce 
druhy nákladov: 

• náklady na činnosť V C  UK, 
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• náklady na prevádzku univerzitnej siete. Ide o náklady na prenájmy 
väčšiny liniek tvoriacich kostru univerzitnej siete, 

• náklady na servis počítačov V A X  resp. ALPHA tvoriacich jednak 
centrálny univerzitný uzol a jednak uzly na jednotlivých fakultách 
ako i náklady na servis sieťových zariadení. 

Po zavedeni HKS do prevádzky by malo prísť v oblasti IT k viacerým 
zásadným zmenám, ktoré si vyžadujú prehodnotiť spôsob 
financovania. Pri úvahách o tejto otázke si musíme podrobnejšie 
všimnúť očakávané zmeny v štruktúre oblasti IT. 

• Z hľadiska centrálneho financovania k najmenším zmenám príde v 
oblasti počítačového vybavenia súčastí, vrátane ich počítačových 
sietí. Náklady na jeho zaobstarávanie a prevádzku si doteraz hradili 
súčasti a v tomto smere sa žiadna zmena neočakáva. Prínosom by 
mohla byť koordinácia VC UK pri spoločnom objednávaní 
hardvéru a softvéru s cicľom získať zľavy za odber väčšieho počtu 
kusov. 

• K podstatnejšej zmene príde v kostre univerzitnej počítačovej siete. 
Bude potrebné uhradiť náklady na j e j  rekonštrukciu a následne 
hradiť náklady na j e j  prevádzku. Pri nákladoch na prevádzku, 
tvorených hlavne nákladmi na prenájom liniek, sú 2 možné 
prístupy. Pri prvom by sa náklady platili z centrálnych prostried
kov, ktorými rozumieme prostriedky vyčlenené na tento účel z roz
počtu univerzity pred jeho delením na súčasti. Druhá možnosť je,  
aby jednotlivé súčasti prispievali na prevádzku univerzitnej siete 
podľa istých kritérií. Vypracovať systém úhrad, ktorý by bol 
akceptovaný ako spravodlivý všetkými súčasťami, j e  však proble
matické, preto odporúčame naďalej platiť prevádzku univerzitnej 
siete z centrálnych prostriedkov. 

• K zmene príde aj  v službách poskytovaných súčastiam Výpočto
v ý m  centrom UK. V prevádzkových pravidlách HKS bude presne 
definovaný rozsah služieb, ktorč bude VC UK vykonávať v 
prospech všetkých súčasti univerzity bez nároku na úhradu. Základ
nými službami tohoto druhu budú starostlivosť o prevádzku kostry 
univerzitnej siete a služby súvisiace so zavedením nových aplikácií, 
ktoré budú tvoriť základ 1IKS a budú jednotné na všetkých 
súčastiach. Výpočtové centrum UK však podľa predpokladu rozšíri 
ponuku svojich služieb a j  o náročnejšie služby všeobecného 
charakteru (ako sú systémová správa serverov, správa sietí, rôzne 
typy konzultácií a pod.). Na to sa však musí rozšíriť jeho personál
na kapacita o potrebných špecialistov. Náklady potrebné na toto 
rozšírenie budú musieť znášať tie súčasti, ktoré budú tieto služby 
od VC UK požadovať. Pritom sa predpokladá, že súčasti sa budú 
môcť rozhodnúť, či si tieto služby objednajú od VC UK alebo si ich 
zabezpečia inak. 

• Najväčšie prostriedky bude treba investovať do nákupu aplikácií (v 
prvom období by to mal byť, podľa stanovených priorít, softvér pre 
vytvorenie virtuálnej knižnice a systém pre správu finančných 
zdrojov, personalistiku a riadenie). Pretože pre tieto aplikácie bola 
prijatá koncepcia jednotného prístupu, ktorej zavedenie sa bude 
realizovať postupne, a j  tu bude najschodnejším riešením centrálne 
financovanie s tým, že súčasti by si dofinancovávali len špeciálne 
úpravy, ktoré by požadovali realizovať. 

• Väčšie zmeny sa navrhujú v oblasti zabezpečenia prevádzky 
základných služieb siete, ako sú elektronická pošta a W W W .  S ňou 
súvisí budúca úloha počítačov V A X  a otázka platenia ich servisu. 
Alternatívami v tejto oblasti sa zaoberáme v časti 6. 

2.2. Alternatívy v oblasti financovania 
V tomto odseku uvedieme alternatívy v oblasti financovania a 

vyznačíme tie, ktoré odporúčame aplikovať (vyznačenie urobíme 
podčiarknutím). Pokiaľ by boli vybraté alternatívy lb). Id), 2b) (my 
ich výber neodporúčame), bolo by sa treba dohodnúť na spôsobe 
rozpisu nákladov na súčasti. 

/. Financovanie rekonštrukcie a prevádzky kostry univerzitnej siete 
a) Náklady na rekonštrukciu kostry univerzitnej siete budú hradené 

z centrálnych prostriedkov. 
b) Náklady na rekonštrukciu kostry univerzitnej siete budú hradené 

z prostriedkov súčastí, ktorých pripojenia sa rekonštrukcia týka. 
c) Náklady na prevádzku kostry univerzitnej siete budú hradené z 

centrálnych prostriedkov. 
d) Náklady na prevádzku kostry univerzitnej siete budú hradené z 

prostriedkov súčastí. 

2. Financovanie nákupu aplikácií 
a) Náklady na nákup nových aplikácii budú hradené z centrálnych 

prostriedkov. Súčasti budú v tejto súvislosti hradiť len náklady na 
špeciálne úpravy, pokiaľ ich budú požadovať. 

b)  Náklady na nákup nových aplikácií budú hradené z prostriedkov 
súčastí. 

3. Financovanie služieb VC UK pre súčasti 
a) Všetky služby, ktoré bude VC UK poskytovať súčastiam, budú 

hradené z centrálnych prostriedkov vopred vyčlenených z roz
počtu univerzity. 

b) VC UK bude poskytovať súčastiam definovanú škálu svonch 
služieb z centrálnych prostriedkov vopred vyčlenených z roz
počtu univerzity. Budú medzi nimi služby tykajúce sa prevádzky 
kostry univerzitnej siete i služby súvisiace s novými lednotnvmi 
aplikáciami. VC UK rozšíri svoju ponuku o niektoré špeciálne 
služby, ktoré si fakulty od neho budú môcť objednať za úhradu. 

c) Všetky služby, ktoré bude VC UK poskytovať súčastiam, budú 
súčasti hradiť. 

3. Riadenie a prevádzkové pravidlá 

3.1. Analýza súčasnej situácie a návrhy na zmeny 
Ako bolo už uvedené v časti o personálnom zabezpečení, jedným z 

hlavných nedostatkov súčasného stavu v oblasti IT j e ,  že nie sú 
dostatočne jasne stanovené povinnosti jednotlivých pracovníkov. Táto 
skutočnosť j e  potenciálnym zdrojom konfliktov medzi riadiacimi 
pracovníkmi univerzity a j e j  súčastí na jednej  strane a pracovníkmi 
zodpovednými za prevádzku IT na druhej strane. Môže zároveň 
spôsobovať a j  problémy medzi jednotlivými radovými pracovníkmi 
zabezpečujúcimi oblasť používania IT. 

Východisko j e  v prijatí princípu, že za každú z činností v oblastí 
používania IT musí zodpovedať konkrétny pracovník a vychádzajúc z 
tohoto princípu spracovať odpovedajúci prevádzkový poriadok 
Špeciálne treba zabezpečiť, že univerzita ako celok i každá z j e j  súčastí 
bude mať svojho správcu informačného systému, ktorý bude 
koordinovať aktivity súvisiace s informačným systémom Funkciu 
správcu informačného systému univerzity by mal vykonávať zvláštny 
prorektor pre oblasť IT. V zahraničí, najmä v Spojených štátoch, j e  
takáto funkcia na univerzitách už bežná (zaužívalo sa pre ňu aj  
označenie CIO - Chief Information Officer). Funkciu správcu infor
mačného systému fakulty by mal podobne vykonávať jeden z 
prodekanov ustanovený pre oblasť informačných technológii. Tento 
prodekan bude zároveň predstavovať kontaktnú osobu pre otázky 
informačného systému smerom k úrovni univerzity. Pokiaľ fakulta 
takého prodekana nemá, tak správca j e j  informačného systému by mal 
mať v oblasti IT potrebné kompetencie na úrovni kompetencií 
prodekana. 

V ý v o j  informačných systémov j e  nikdy sa nekončiaci proces, pretože 
informačný systém modeluje život organizácie, ktorý sa neustále 
vyví ja.  Preto okrem zabezpečenia prevádzky informačného systému 
musí byť  kontinuálne zabezpečený a j  jeho ďalší rozvoj. Pre túto 
aktivitu rovnako ako pre rutinnú prevádzku HKS musí byť  stanovená 
riadiaca schéma. 

Pre úspešnú prevádzku informačného systému j e  potrebná a j  istá 
úroveň počítačovej gramotnosti alebo informačnej kultúry členov 
univerzitnej komunity. Pritom sa nejedná o okrajový problém, ale, ako 
ukazujú skúsenosti, o jeden z rozhodujúcich faktorov. Informačná 
kultúra sa nedá zabezpečiť zo dňa na deň, ale j e  výsledkom 
cieľavedomého dlhodobého úsilia tak zo strany jednotlivcov, ktorí 
musia pracovať na svojom zdokonalení sa v oblasti používania 
informačných technológií, ako aj  zo strany univerzity , ktorá im k tomu 
vytvára potrebné podmienky. Preto navrhujeme, aby univerzita 
vypracovala program podpory zvyšovania počítačovej gramotnosti 
svojich členov. 

3.2. Alternatívy ľ oblasti riadenia a prevádzkových pravidiel 
V tomto odseku uvedieme alternatívy v oblasti riadenia a 

prevádzkových pravidiel a vyznačíme tie, ktoré odporúčame aplikovať 
(vyznačenie urobíme podčiarknutím). 

I. Prevádzkový poriadok 
a) Pre HKS musí bvť  spracovaný prevádzkový poriadok, v rámci 

ktorého bude určená jednoznačná zodpovednosť za každú г 
činností, ktoré majú bvť  v rámci IIKS zabezpečené. Žiadna časť 
HKS sa nesmie uviesť do prevádzky skôr, ako pre ňu nebola 
spracovaná odpovedaiuca časť v prevádzka  om poriadku 
Zároveň musia bvť  tak na úrovni univerzity ako ai na úrovni 
súčasti priradené íednotlivŕ ulohv z prevádzkového poriadku 
konkrétnym osobám. 

b) Prevádzkový poriadok pre 11 KS by nemal b y ť  priiiš podrobný, 
mal by mať skôr rámcový charakter. Dodefinov ať podrobnosti j c  
úlohou vedúcich pracovísk, ktoré zabezpečuju oblasť IT 
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c) Univerzita musí mať spracovanú riadiacu schému aj  pre ďalší 
rozvoj HKS. 

d) Pre ďalší rozvoj IT nie j e  potrebné stanovovať špeciálnu riadiacu 
schému, postačujú štandarné existujúce riadiace mechanizmy. 

2. Prorektor pre informačné technológie 
a) V blízkej budúcnosti musí univerzita uvažovať o zriadení funkcie 

prorektora pre oblasť IT. 
b) Univerzita neráta v najbližších 2 rokoch so zriadením funkcie 

prorektora pre oblasť IT. 

3. Správca informačného systému súčasti 
a) Jc nevyhnutné, abv si každá súčasť univerzity vytvorila funkciu 

správcu informačného systému. V prípade fakúlt bv túto funkciu 
mal výhľadovo vykonávať zvláštny prodekan ustanovený pre 
oblasť informačných technológií resp, pokiaľ fakulta takého 
prodekana nemá, tak správca jej informačného systému bv mal 
mať v oblasti IT kompetencie na úrovni kompetencií prodekana. 

b) Je nevyhnutné, aby si každá súčasť univerzity vytvorila funkciu 
správcu informačného systému. Na vykonávanie tejto funkcie na 
fakultách nie sú potrebné kompetencie na úrovni prodekana. 

4. Celková počítačová gramotnosť na univerzite 
a) Univerzita pokladá za potrebné zvýšiť  počítačovú gramotnosť 

svojich pracovníkov. 
b) Univerzita vypracuje a bude realizovať plán pre zvýšenie 

počítačovej gramotnosti iei riadiacich pracovníkov. 
c) Univerzita vypracuje a bude realizovať plán pre zvýšenie 

počítačovej gramotnosti j e j  pedagogických a vedeckých 
pracovníkov. 

d) Univerzita vypracuje a bude realizovať plán pre zvýšenie 
počítačovej gramotnosti iei administratívnych pracovníkov 

4. Pravidlá pre prácu s informáciami 
Spôsob práce s informáciami podstatne ovplyvňuje chod univerzity a 

to tak v pozitívnom ako i v negatívnom smere. Informácie majú 
početné znaky charakteristické pre majetok. V mnohých situáciách 
predstavujú významný nástroj pre ovplyvňovanie vývoja.  Už z uvede
nej krátkej charakteristiky j e  zrejmé, že práca s informáciami by mala 
byť upravená jasne deklarovanými pravidlami. 

Pre prácu S informáciami bude treba spracovať ja sné  pravidlá, ktoré 
budú určovať najmä: 

• ktoré informácie majú b y ť  zachytené v elektronickej podobe, 
• ktoré informácie majú byť  komu prístupné, 
• kto j e  za ktoré informácie zodpovedný, 
• kto bude ktoré informácie vkladať do informačného systému, 
• akým spôsobom majú byť  informácie zachytené v elektronickej 

podobe archivované, 
• ktoré informácie budú zachytávané v elektronickej i v klasickej 

forme. 
Pravidlá pre prácu s informáciami budú rozpracované v ďalších 

fázach vývoja  1IKS v súlade s rozhodnutiami, ktoré činnosti univerzity 
budú podporované informačným systémom. 

5. Všeobecné pravidlá poulívania počítačovej siete UK 
V tejto časti sa zaoberáme návrhom všeobecných pravidiel používa

nia počítačovej siete UK. Takéto pravidlá sú potrebné, pretože Univer
zita Komenského nesie čiastočnú zodpovednosť za  správanie sa použí
vateľov, ktorí sú pripojení do Internetu prostredníctvom j e j  počítačovej 
siete. Preto j e  j e j  povinnosťou a právom deklarovať pravidlá, za 
ktorých umožňuje svoju počítačovú sieť používať. Ide o základné 
pravidlá, ktoré si jednotlivé súčasti môžu doplniť vlastnými 
špecifikami (pokiaľ sa pridané špecifiká týkajú a j  prevádzky mimo 
fakultnej siete, tak môžu byť  len sprísnením, nie zmäkčením univerzit
ných pravidiel). Je zrejmé, že tak, ako univerzita zodpovedá za 
všetkých svojich členov smerom navonok, pri výskyte konkrétnych 
problémov prechádza táto zodpovednosť na súčasť, kde problém 
vznikol. 

Pravidlá uvedené v tejto časti sú viacmenej nezávislé od toho, ako sa 
bude HKS ďalej vyvíjať.  Vzhľadom na to, že univerzitná sieť j e  
funkčná, potreba vydania takýchto pravidiel j e  veľmi aktuálna. Preto 
treba pravidlá vydať čo najskôr. Hovorí pre to a j  skutočnosť, že viaceré 
súčasti univerzity žiadne takéto pravidlá pre svoje siete deklarované 
nemajú. 

Po vydaní univerzitných pravidiel by mala každá zo súčastí 
pripojených na univerzitnú sieť oficiálne deklarovať svoje pravidlá v 
tejto oblasti a to prevzatím znenia univerzitných pravidiel alebo ich 

doplnením vlastnými špecifikami pri zachovaní pravidla, že sa nesmú, 
pokiaľ ide o prevádzku v univerzitnej sieti, zmäkčiť. 

Pretože sa v o  všeobecnosti stále viac rozmáha počítačová kriminalita, 
predstavujú tieto pravidlá závažný dokument. Jc preto potrebné zvážiť, 
ktorá forma ich deklarovania by bola z právneho hľadiska 
najadekvátnejšia. 

S.I. Návrh znenia pravidiel poulívania počítačovej siete UK 
Spoľahlivá prevádzka univerzitného počítačového vybavenia vrátane 

univerzitnej počítačovej siete a prostredníctvom nej aj  siete Internet a 
zodpovedné využívanie týchto zariadení j e  spoločným záujmom ich 
používateľov, správcov a tých, ktorí hradia náklady na icli prevádzku 
Jednou z podmienok zabezpečujúcich takúto prevádzkuje dodržiavanie 
stanovených pravidiel práce v sieti j e j  používateľmi. 

Nasledujúce minimálne pravidlá určené pre používateľov počítačovej 
siete UK vychádzajú z odporúčaní Internet Activity Board (uvedených 
v dokumente RFC 1087) a sú v nich zahrnuté a j  požiadavky stanovené 
v dokumente „Pravidlá používania siete SANET", prostredníctvom 
ktorej j e  univerzita pripojená do Internetu. 

Pri práci na počítačových zariadeniach pripojených do siete UK je 
zakázané: 

1. Neoprávnene pristupovať k zdrojom prístupným prostredníctvom 
siete (ako sú jednotlivé počítačové uzly, komunikačné zariadenia, 
uložené resp. prenášané údaje a iné), hľadať akékoľvek cesty pie 
získanie neoprávneného prístupu (zneužívanie nevedomostí iných, 
odchytávanie hesiel a pod.) ako aj  umožniť prístup k počítačovým 
zariadeniam iným osobám napríklad poskytnutím svojho hesla Údaje 
patriace iným používateľom sa musia pokladať za súkromné, technická 
možnosť ich čítania alebo zmeny neznamená, že túto činnosť jc 
povolené realizovať. 

Komentár k ods. I 
a) Pokiaľ používateľ akýmkoľvek spôsobom získa privilegované alebo 

akékoľvek jemu neprislúchajúce práva, je povinny túto skutočnosť 
okamžite oznámiť správcovi odpovedajúceho servera Rovnako je 
povinný oznámiť správcovi zistenie akejkoľvek bezpečnostnej 
medzery v systéme 

b) Práca so súbormi iného používateľa. ku ktorým má používateľ 
prístup, je povolená len so súhlasom tohoto používateľa Výnimku 
tvorí prístup správcov k súborom ostatný-ch pouiivateľo\ v 
prípadoch explicitne stanovených prevádzkovými pravidlami IIKS 
Súhlas používateľa môže mať aj formu umiestnenia súborov, ku 
ktorým chce umožniť prístup ostatným, do podadresára so 
všeobecne dohodnutým menom (napríklad export j. 

c) Je zakázané akýmkoľvek spôsobom monitorovať činnosť iného 
používateľa (s výnimkou použitia štandarných nástrojov napríklad 
príkazu typu „finger") ako aj komunikáciu medzi používateľmi s 
výnimkou prípadov explicitne uvedených v prevádzkových 
pravidlách HKS. 

Koniec komentára 
2. Pokúšať sa meniť identitu svojho konta alebo počítača. Každý 

používateľ musí pri svojej  práci trvalo vystupovať pod jemu pridelenou 
počítačovou identifikáciou. 

Komentár k ods. 2 
aj Pod pokusom meniť svoju identitu sa chápe aj posielame 

elektronickej pošty s uvedením inej ako svojej skutočnej adresy 
Koniec komentára 
3. Narušovať prácu ostatných používateľov resp. chod siete ako celku 

j e j  vedomým nadmerným zaťažovaním, napríklad súčasným prenosom 
viacerých súborov. Explicitne sú zakázané reťazové listy. 

Komentár k ods. 3 
Pokiaľ používateľ nebude môcť dlhšiu dobu pracovať na svojom 

konte, je povinný urobiť opatrenia zabraňujúce prepínaniu jeho 
poštovej schránky (presmerovaním pošty na miesto, kde môže 
pracovať, ak také má alebo minimalizovaním prísunu pošty -
odhlásením sa z konferencií, oznámením svojej neprítomnosti a pod j. 

Koniec komentára 
4. Vyv í jať  aktivity (napríklad tvorbou programových produktov) s 

cieľom spomaliť alebo narušiť činnosť ktoréhokoľvek u/la siete alebo 
funkčnosť služieb siete. 

Komentár k ods. 4 
Je zakázané inštalovať alebo šíriť programy, ktoré môžu spôsobil 

stratu údajov alebo iné škody na počítačovom systéme, vyvíjať, 
prenášať a šíriť počítačové vírusy. 

Koniec komentára 
5. Realizovať akékoľvek technické zásahy do siete bez povolenia 

príslušného zodpovedného pracovníka. 
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6. Komerčne využívať sieť bez písomného povolenia vedúceho 
súčasti alebo ním povereného pracovníka. 

Komentár k ods. 6 
Komerčným využívaním siete sa tu rozumie jej využívanie na 

súkromné podnikateľské účely. 
Koniec komentára 
7. Využívať sieť pre politickú alebo náboženskú agitáciu. Diskusie na 

politické a náboženské témy sú povolené len medzi záujemcami, ktorí 
sa do nich dobrovoľne prihlásia (napríklad prihlásením sa do 
odpovedajúceho mailing listu alebo diskusnej skupiny v NEWS). 

8. Používať počítačové vybavenie pre vytváranie, zobrazovanie alebo 
distribúciu materiálov s vulgárnym obsahom, pornografie, urážajúcich 
materiálov, materiálov propagujúcich násilie, rasovú alebo náboženskú 
neznášanlivosť. 

Komentár k ods. 8 
Univerzita akceptuje všeobecné pravidlo slobody prejavu, ale trvá na 

tom, aby sa používatelia pri komunikácii prostredníctvom jej zariadení 
vylili používaniu vulgárnych materiálov alebo výrazov, alebo šíreniu 
myšlienok a materiálov, ktoré nie sú v súlade s Ústavou SR, a ktoré 
môžu poškodiť meno univerzity. 

Koniec komentára 
Správca informačného systému univerzity v spolupráci so správcami 

informačných systémov súčastí a správcami odpovedajúcich počítačov 
majú právo nepovolit' prístup do univerzitnej siete a siete Internet 
osobám, ktoré porušili tieto pravidlá a oznámiť takéto priestupky 
nadriadeným používateľa, ktorý sa ich dopustil. Vychádza sa pritom zo 
zásady, že každý používateľ j e  zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sa 
uskutočnia prostredníctvom jeho konta s výnimkou prípadu, keď sa 
preukáže, že zneužitiu nemohol zabrániť. Preto j e  každý používateľ 
povinný udržiavať svoje prístupové heslo v tajností a odporúča sa ho 
najmenej raz za pol roka zmeniť. 

Každý používateľ počítačovej siete UK nesie nielen morálnu ale a j  
právnu zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobil pri používaní 

elektronických zariadení pripojených do počítačovej siete UK a j e j  
súčastí. 

Komentár k záveru pravidiel 
a) Pri dôvodnom podozrení zo zneužívania konta má správca 

odpovedajúceho servera právo okamžite zablokovať toto konto až 
do vyriešenia prípadu. 

b) Keď sa preukáže, že používateľ porušil tieto pravidlá, môže to 
mať za následok výpoveď pre hrubé porušenie pracovných 
povinností resp. vylúčenie zo štúdia pre porušenie povinností 
študenta. 

Koniec komentára 

5.2. Alternatívy v oblasti všeobecných pravidiel poulivania 
počítačovej siete UK 

V tomto odseku uvedieme alternatívy v oblasti všeobecných pravidiel 
používania počítačovej siete UK a vyznačíme tie, ktoré odporúčame 
aplikovať (vyznačenie urobíme podčiarknutím). 

/. Čas vydania univerzitných pravidiel 
a) Pravidlá používania počítačovej siete UK budú vydané čo 

najskôr, čas ich vydania nebude viazaný na postup prác na 
projekte HKS. 

b)  Pravidlá používania počítačovej siete UK budú vydané neskôr, 
spolu s prevádzkovým poriadkom pre HKS 

2 Schvaľovací proces pre pravidlá 
a) Pravidlá budú pred schválením dané na pripomienkovanie 

súčastiam UK. 
b) Pravidlá budú schválené len Vedením UK. 
c) Pravidlá budú schválené Veflenim UK ai Kolégiom rektora UK 

3. Forma vydania pravidiel 
a) Pravidlá budú vydané formou prikážu rektora. 
b)  Pravidlá budú vydané formou smernice rektora. 

Časť 5 
Technologická časť alebo na čom a pod čím bude bežať IIKS 

1. Úvod 
Táto časť strategickej štúdie HKS sa týka základných služieb 11KS, 

infraStruktúry, bezpečnosti a vývojového prostredia pre 11KS UK. 
Pod základnými službami rozumieme štandardné služby poskytované 

počítačmi a počítačovými sieťami všade v o  svete. Príklady: 
• elektronická pošta, 
• prenos a zdieľanie súborov, 
• systém pre poskytovanie všeobecných informácií (typicky World 

Wide Web), 
• základná podpora pre kancelársku prácu (programy ako Microsoft 

Word, Excel a podobne). 
Pod špecifickými službami rozumieme aplikácie šité priamo na mieru 

univerzity, ako sú napríklad: 
• personalistika a mzdy, 
• účtovníctvo, 
• evidencia študentov, 
• knižničný systém. 
Pod infraštruktúrou rozumieme hardvérové a základné softvérové 

prostriedky (operačný systém, sieťový softvér) potrebné na 
zabezpečenie vyššieuvcdených služieb, čiže (pre používateľa) „to, čo j e  
za tým". 

Bezpečnosť informačného systému j e  oblasť, ktorá zasahuje každú z 
oblastí informačného systému: jeho základné a j  špecifické služby a 
infraštruktúru. 

Pod vývojovým prostredím rozumieme prostriedky, ktoré slúžia pre 
vývoj  aplikácií pracovníkmi univerzity. Toto sa týka najmä 
špecifických služieb HKS. Príkladom môže byť databázový systém 
Oracle alebo nástroj Microsoft Access. 

2. Základné sluiby IIKS UK 

2.1. Elektronická pošta 
Elektronická pošta (EP) bola prvou službou 1KS UK, Uveďme ciele, 

ktoré boli stanovené pri vzniku systému EP v roku 1991. 
• Možnosť použitia jednoduchého používateľského agenta s in

tuitívne zvládnuteľným slovenským používateľským rozhraním pre 
administratívnych pracovníkov a pre tých, ktorí majú problémy s 
používaním počítača. 

• Jednotný systém adries v tvare meno priezvisko{ô/akul-
taf.uniba.sk], resp. oddelenie (resp. funkcia) @fakuha[.ur.iba.sk} 

• Možnosť jednoduchým spôsobom posielať a spracúvať aj  správy 
obsahujúce slovensku diakritiku. 

• Možnosť mať k elektronickej pošte prístup na serveroch OpenVMS 
a j  na klientoch PC, a to s rovnakým (alebo veľmi podobným) 
používateľským rozhraním. 

2.1.1. Existujúci systém elektronickej pošty 
Elektronická pošta j e  k dispozícii na každej fakulte (12 fakúlt) a na 

každej z ďalších súčastí univerzity s právnou subjektivitou (9 súčastí). 
Čo s a  týka centrálne riadených súčasti univerzity, ktoré nie sú 
právnickými osobami, j e  EP k dispozícii na 5 z 13 týchto pracovísk. EP 
j e  k dispozícii na 21 z 22 oddelení rektorátu. 

Elektronická pošta sa pre riadenie na úrovni univerzity používa 
sporadicky. 

V oblasti pokrytia jednotlivých fakúlt systémom EP j e  situácia rôzna 
a závisí od počtu počítačov fakulty a rozsahu j e j  počítačovej siete. 
Jednotlivé fakulty majú rôzne podmienky a j  z pohľadu geografickej 
štruktúry: niektoré sú sústredené na jednom mieste, iné majú 
pracoviská na mnohých miestach Bratislavy a a j  mimo nej. 

Výmena správ medzi sieťou UK a zahraničím predstavuje týždenne 
približne 11.000 prijatých a 5.000 odoslaných správ. Čo sa tyká 
komunikácie so Slovenskom, j e  to týždenne okolo 8.000 prijatých a 
5.000 odoslaných správ. Celkovo prenesie centrálny univerzitný uzol 
pre elektronickú poštu približne 35.000 - 40.000 správ týždenne, čo 
predstavuje v priemere 3,5 - 4 správy každú minútu. 

' Napríklad sd@fmph.uniba.sk pre sekretariát dekana MFFUK, 
tf@flaw.uniba.sk pre tajomníka PRAFUK a podobne. 

! Pravidlo znelo: za znakom @ môže nasledovať buď anglické alebo 
slovenské označenie fakulty, resp. rektorátu a lext uniba.sk (t.j. 
napríklad fmed.uniba.sk. Ifuk.uniba.sk), slovenské označenie inej 
súčasti univerzity a text uniba.sk (napríklad sdjls.uniba.sk) alebo 

I slovenské označenie fakulty, rektorátu, resp. inej súčasti univerzity bez 
textu .uniba.sk (napríklad mffuk)  Každá fakulta sa mohla rozhodnúť, 

i či majú mať j e j  študenti za znakom @ reťazec ,.st." (t.j napríklad 
i )an.novak@st.fmph.uniba.sk) alebo či majú mať adresu presne v tom 

istom tvare ako pracovnici fakulty. V súčasnosti používa „ s t "  len 
I MFFUK. 
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Celkový počet používateľov elektronickej pošty v rámci univerzity j e  
približne 8.000. 

Možnosti prístupu pracovníkov a študentov univerzity k systému EP 
sú na jednotlivých fakultách a súčastiach univerzity rôzne a nie vždy 
optimálne, napriek tomu, že elektronická pošta má spomedzi všetkých 
služieb HKS UK snáď najmenšie nároky na technické prostriedky 
(hardvér, softvér) potrebné pre j e j  používanie. Hlavné problémy pri 
zabezpečení prístupu k systému EP sú nasledujúce: 

• Nedostatočný počet osobných počítačov, resp. terminálov určených 
pre prístup k systému EP. Príkladom sú fakulty s tisíckami 
študentov, pre ktorých j e  k dispozícii niekedy menej ako 20 
takýchto počítačov a terminálov. 

• Nedostatočné pokrytie pracovísk počítačovou sieťou. 
• Nedostatočná kapacita serverov. Toto j e  pomerne výnimočný 

prípad. 

2.1.2. Predstava o využívaní systému elektronickej pošty v 
budúcnosti 

V tejto oblasti vidíme dva prioritné ciele. 
Po prvé, umožniť prístup k elektronickej pošte každému 

pracovníkovi a študentovi Univerzity Komenského. Realizácia tohto 
cieľa vyžaduje inštaláciu dostatočného množstva pracovných staníc, 
ktoré môžu byť - a zrejme a j  budú - sústredené v terminálových a 
počítačových učebniach prístupných pracovníkom a študentom 
jednotlivých fakúlt, resp. univerzity. Tam, kde neexistuje pevné 
pripojenie do univerzitnej siete, bude treba zriadiť komutované 
spojenie, čo zároveň predpokladá vytvorenie spoľahlivej služby 
pripájania dial-up (na univerzitnej úrovni) s dostatočnou kapacitou. 

Po druhé, rozbehnúť využitie elektronickej pošty pri riadení 
univerzity a fakúlt. Výsledkom by mala byť  vyššia efektívnosť riadenia 
a vyššia spokojnosť „zákazníkov" (t.j. pracovníkov a študentov 
univerzity a tiež ľudí zvonku, napríklad záujemcov o štúdium). 

Dosiahnutie týchto cieľov j e  podmienené kvalitným systémom 
elektronickej pošty. Navrhovanými vlastnosťami tohto systému a 
spôsobom ich dosiahnutia sa zaoberajú nasledujúce odseky tejto časti 
strategickej štúdie. 

2.1.3. Potiadavky na budúci systém elektronickej pošty a návrli ich 
realizácie 

Poznámka: Nový systém elektronickej pošty nemusí od začiatku 
spĺňať všetky z uvedených požiadaviek, ale mal by umožňovať, aby sa 
postupne všetky tieto požiadavky dali splniť. 

Moínosť poulitia jednoduchého poullvateľského agenta s 
intuitívne zvládnuteľným slovenským (resp. českým1) pouíl-
vateľským rozhraním pre administratívnych pracovníkov 
a pre tých, ktorí majú problémy s pouíívaním počítača. 
Doteraz úlohu takéhoto používateľského agenta plnil program 

POŠTA. V budúcom systéme by to mal byť  buď naďalej program 
POŠTA alebo niektorý z programov so slovenským (resp. českým) 
používateľským rozhraním v prostredí Windows. 

Jednotný systém adries v tvare meno.priezvisko@lsLjfakul-
ta.uniba.sk1 a oddelenie (resp. funkcia) (ajakulta.uniba.sk. 
Rozumieme tu možnosť použitia adresy v uvedenom tvare, t.j. že pre 

každého používateľa univerzitného systému EP platí, že správa poslaná 
na adresu v uvedenom tvare mu bude doručená na miesto, kde 
štandardne číta svoju poštu. N i e j e  nutné, aby správy, ktoré používateľ 
odosiela, mali v hlavičke From: alebo Reply-To: adresu v uvedenom 
tvare (aj keď to môže byť  výhodné). 

Splnenie tejto požiadavky sa zabezpečí napríklad pomocou aliasov, 
ktoré sú podporované prakticky každým serverom EP. Ide skôr o 
administratívny ako o technický problém. 

Moínosť jednoduchým spôsobom posielať a spracúvať aj správy 
obsahujúce slovenskú diakritiku1. 
Vzhľadom na to, že systém EP musí byť  založený na štandardoch, a j  

posielanie diakritiky sa musí realizovať pomocou štandardu, ktorým j e  

1 Na prechodnú dobu, ak by sa ukázalo, že v súčasnosti neexistuje 
vhodný program so slovenským používateľským rozhraním. 

2 „Fakulta" j e  anglické označenie fakulty alebo rektorátu (napríklad 
fmed, fmph, rcc), resp. slovenské označenie inej súčasti univerzity 
(napríklad ksnr). Navrhujeme povinné používanie označenia 
„.uniba.sk" vo všetkých adresách a povinné používanie označenia „st." 
v adresách pridelených študentom. (Doktorandi sa zaraďujú medzi 
pracovníkov.) 

3 Na mysli máme použitie slovenskej diakritiky priamo v tele správ. 
Prenos dokumentov so slovenskou diakritikou j e ,  prirodzene, možný aj  
vo forme priložených dokumentov (attachments) vytvorených 
napríklad programom MS Word. 

v tomto prípade formát MIME. Bude definovaná množina 
použiteľných kódovaní (ako sú ISO 8859-2, prípadne Windows CP 
1250). Definitívne rozhodnutie v tejto oblasti bude závisieť od 
schopností podporovaných používateľských agentov, pretože niektoré 
staršie a jednoduchšie programy pod MS Windows dokážu pracovať 
len s kódovaním Windows CP 1250. 

Systém musí efektívne podporovať heterogénne prostredie 
univerzity, najmä čo sa týka rôznorodosti operačných systémov na 
serverocli aj na klientoch a rôznorodosti poiiadaviek poulívateľov 
(administratívni pracovníci vs. počítačoví špecialisti). 
Systém musí byť integrovaný s prostredím siete internet, t.j. 
napríklad používatelia by nemali byť nútení poulívať rôzny formát 
adresy pre poslanie správy do siete Internet a v rámci univerzity. Pri 
výbere implementácie jednotlivých sluiieb (napríklad adresárových 
sluiieb alebo moinosti prenosu slovenskej diakritiky) treba brať 
ohľad na to, aby tieto sluíby boli kompatibilné s podobnými 
slutbamí v sieti Internet. 
Najjednoduchšou cestou pre splnenie týchto dvoch požiadaviek bude, 

ak bude systém EP priamo založený na protokoloch používaných v 
sieti Internet. Týmto získa jednak kompatibilitu s lnternetom a zároveň 
(čiastočne) možnosť podporovať heterogénne prostredie univerzity, 
pretože používatelia budú môcť používať prakticky ľubovoľný hardvér 
a softvér podporujúci tieto protokoly. Samozrejme za predpokladu, že 
bude spĺňať aj  ostatné požiadavky stanovené v pravidlách prevádzky 
univerzitného systému elektronickej pošty. 

Použité štandardy siete Internet budú minimálne tieto SMTP (RFC 
821, 822), POP3 (RFC 1939), 1MAP4 (RFC 2060), MIME (RFC 2045 
- 2 0 4 9 ) .  

Systém musí podporovať mobilných poulívateľov, teda tich, ktorí 
pracujú striedavo na viacerých miestach ľ rámci počítačovej siete. 
Ide najmä o študentov, pretože títo pracujú obvykle na róznvch 
počítačoch, resp. termináloch. Ďalej ide o pracovníkov 
používajúcich okrem počítača v práci aj počítač doma i pripojením 
cez modem a pracovníkov, ktorí sú odcestovaní a potrebuju rtuiť 
prístup k svojim správam cez Internet. 
Čo sa týka používateľov pracujúcich potenciálne na rô/ji>ch 

počítačoch, existujú nasledujúce možnosti 
1. Práca v terminálovom režime 
2. Prístup k správam protokolom POP3 
3. Prístup k správam protokolom 1МЛР4 
4. Prístup pomocou systému W W W  
Ako perspektívne riešenia sa javia (3) a (4) a v niektorých prípadoch 

(2). 
Systém nutsí poskytovať moínosť posielať elektronickou poštou 
ľubovoľné údaje, napríklad dokumenty vytvorené programami 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access a ďalšími. 
Štandardným riešením v súčasnosti j e  využitie formátu MIME. Z 

tohto vyplýva, že všetci používaní používateľskí agenti by mali MIME 
vhodným spôsobom podporovať. 

Systém musí byť integrovaný Í prostredím Windows, teda má mať 
napríklad moínosť jednoduchým spôsobom posielať dokunwnty j 
MS Office a naopak, jednoduchým spôsobom pristupovať k 
prijatým dokumentom tohto druhu. 
Túto podmienku spĺňajú prakticky všetci používateľskí agenti 

pracujúci v systéme Windows, pričom vo Windows 95 a NT j e  situácia 
lepšia ako v systémoch Windows 3.x. 

Systém musí byť bezpečný. Musí poskytovať moínosť utajenia 
obsahu spracúvaných a uloíených správ a overenia ich pravosti 
prostredníctvom kryptografických metód. 
Existuje viacero riešení v tejto oblasti, napríklad systém PGP (Pretty 

Good Privacy), РЕМ (Privacy Enhanced Mail) a firemné riešenia pre 
jednotlivé systémy EP, akým j e  napríklad Microsoft Exchange. V 
súčasnosti máme skúsenosti so systémom PGP, ktorý j e  od verzie 5.0 
relatívne dobre integrovaný s klientami pre elektronickú poštu a j e  vo 
svete široko podporovaný. Navrhujeme použiť v rámci IIKS UK tento 
systém. 

Systém musí byť dostatočne spoľahlivý, správy sa za íiadnych 
okolností nesmú strácať ani byť doručené adresátom, pre ktorých 
nie sú určené. 
Splnenie tejto požiadavky sa zabezpečí výberom vhodnej platformy 

pre agentov pre prenos správ (МТЛ), sklady spiáv (MS) 
a používateľských agentov (UA) a dohliadaním na ich bezchybnú 
prevádzku. Nutnou podmienkou pre spoľahlivú prcvád/.ku takéhoto 
servera j e  to, aby mal určeného správcu, ktorý naň bude v dostatočnej 
miere dohliadať. 

Systém musí poskytovať moínosť potvrdenia doručenia a 
prečítania správy. 

26 



Pre potvrdzovanie doručenia správy existujú rozšírenia protokolu 
SMTP a formátu hlavičky správy (Rcturn-Rcceipt-To, Noticc-
Requestcd-Upon-Delivery-To, Delivery Status Notification) a ďale j  
rôzne firemné riešenia. Problémom j e ,  že firemné riešenia sú 
samozrejme obmedzené na systémy príslušných firiem a rozšírenia 
štandardných protokolov nie sú podporované všetkými 
používateľskými agentami aservermi.  

Systém IIUISÍ poskytovať adresářové sluíby, Lj. moínosť 
vyhľadania adresáta v rámci IIKS UK. 
Štandardom v oblasti adresářových služieb sa  stáva protokol LDAP 

(Lightweight Directory Access  Protocol). V HKS UK sa v oblasti 
adresářových služieb bude perspektívne používať tento protokol. 

Systém nesmie vylučovať budúcu integráciu s faxom, hlasovou 
poštou (voice-mail) a podobne. 
V prípade, že sa  to ukáže potrebné, musí sa  do systému dať  

zabudovať spojenie s uvedenými technológiami. V ď a k a  možnosti 
prenášania ľubovoľných údajov v systéme EP (formátom MIME) sa  
toto bude dať  vyriešiť  inštaláciou vhodnej brány (gateway). 

2.1.4. Výber jednotlivých komponentov systému 
Čo sa tyka serverov pre elektronickú poštu, sú v princípe dve 

možnosti: 
• predpísať ľakultám, aký server majú použiť, 
• špecif ikovať požiadavky na server a odporučiť pre fakulty jeden 

(resp. viac) konkrétnych druhov serverov. 
Za výhodnejšiu považujeme druhu možnosť: ponechať fakultám a 

súčastiam univerzity pri výbere servera pre Ľ P voľnosť  pri splnení 
istých podmienok. 

Navrhujeme teda. aby každá fakulta, resp súčasť univerzity mohla 
používať ľubovoľný server a ľubovoľných klientov. Podmienkou j e ,  
aby fungovali stanovené služby systému elektronickej pošty. 

V prípade, že sa  ukáže Microsoft Exchange Server vhodným, 
odporúčame ho použiť ako štandardné riešenie pre fakultný server 
elektronickej pošty. Na strane klienta odporúčame používať Microsoft 
Outlook. V prípade, že hardvér nebude postačovať, ako klient s a  môže 
použiť niektorý' z jednoduchších programov so slovenským, resp. 
českým používateľským rozhraním v prostredí Windows. 

2.2. ľristup k všeobecným informáciám (systémy WWW a l.\ľOj 

2.2.1. Poskytovanie všeobecných informácii o Univerzite 
Komenského v súčasnosti 

Systémy INFO a W W W  
V súčasnosti sa  na prezentáciu všeobecných informácií na Univerzite 

Komenského používajú dva  systémy: INFO a World Wide W e b  
( W W W ) .  

Systém INFO bol vyvinutý na Univerzite Komenského špeciálne pre 
potreby 1KS UK. Jeho v ý v o j  prebiehal v rokoch 1991-1995. Pri vývo j i  
sa sledovali tieto ciele: 

• veľmi jednoduché používateľské rozhranie v slovenskom a j  
anglickom jazyku,  

• ukladanie informácii v hierarchickej (stromovej) štruktúre 
obsahujúcej stránky s menu a stránky so samotnými informáciami v 
tvare textových dokumentov, 

• možnosť jednoduchého vyhľadávania v dokumentoch a j  v celých 
podstromoch, 

• možnosť používania slovenskej  diakritiky v ukladaných 
dokumentoch s tým, že táto sa  bude korckuie zobrazovat na 
jednotlivých klientoch v rôznych kódovaniach (ISO Latin-2, 
Kamenickí, PC Latin-2, bez  diakritiky), 

• možnosť zobrazenia zoznamu stránok podlá hierarchickej 
štruktúry, dátumu poslednej aktualizácie a v abecednom 
usporiadaní, 

• jednoduchý spôsob prideľovania práv na prístup k dokumentom, 
• jednoduchý nástroj na správu systému. 
Systém W W W  sa začal presadzovať v rokoch 1993-1994 ako 

celosvetový štandard v oblasti poskytovania všeobecných intormácií. 
Jeho silnými stránkami sú: 

• možnosť vytvárania odkazov medzi dokumentárni, pričom tieto 
odkazy môžu spá jať  nielen dokumenty na tom istom serveri, ale a j  
dokumenty uložené na ľubovoľnom mieste v o  svete, 

• možnosť uchovávania informácií nielen v textovom tvare, ale a j  v 
tvare formátovaného textu (jazyk H1 ML), obrázkov, zvukov a 
podobne, 

• možnosť generovania poskytovaných údajov ,,za chodu" rôznymi 
programami na strane servera a j  klienta (CGI skripty, Java, 
JavaScript, ActiveX, Active Server Pages, ...). 

Systém W W W  v o  svo je j  štandardnej podobe nemá väčšinu 
vlastností, ktoré sú pre systém INFO kľúčové (napríklad jednoduché 
vyhľadávanie informácií, možnosť zobrazenia zoznamu stránok 
a podobne). Na druhej strane v ď a k a  tomu, ž e  systém W W W  má 
možnosť generovania poskytovaných údajov „za chodu", sa dá o tieto 
vlastnosti s vynaložením istej námahy doplniť. 

Pre prístup k informáciám (či už  uloženým v serveroch INFO alebo 
W W W )  s a  na univerzite používa jednak klient systému INFO a tiež 
rôzni klienti systému W W W .  Klient INFO pracuje v prostredí 
OpenVMS a j  MS-DOS. Klienti W W W  pracujú v prostredí OpenVMS, 
MS Windows, UNIX, Macintosh a podobne (t.j. prakticky v o  všetkých 
existujúcich prostrediach). Na univerzite s a  používajú najmä títo 
klienti: Lynx (pre terminálový prístup v systémoch OpenVMS, UNIX), 
Netscape Navigator a Microsoft Internet Explorer. 

K systému INFO j e  možné pristupovať a j  pomocou štandardného 
W W W  prehliadača. 

P r e h ľ a d  o p o u ž í v a n í  sys témov  INFO a W W W  na prezentáciu  
i n f o r m á c i í  

Systém INFO sa používa najmä na MFFUK a na úrovni univerzity, 
kde sú v ňom uchovávané pomerne v e ľ k é  množstvá informácií 
súvisiacich s riadením univerzity, resp. fakulty. Ostatné fakulty 
pre prezentáciu informácií o s e b e  systém INFO nepoužívajú, resp. 
používajú len minimálne, napriek tomu, že túto možnosť majú. 

Čoraz viac fakúlt a jednotlivých katedier používa na prezentáciu 
informácií systém W W W .  

V súčasnosti môžeme pozorovať výraznú nesúrodosť poskytovaných 
informácií, a to čo sa  týka ich obsahu a tiež formy, akou sú 
prezentované (toto sa týka najmä systému W W W ) .  Pomerne mnoho 
informácií v existujúcich systémoch INFO a W W W  j e  neaktuálnych. 

2.2.2. Návrh prístupu k vytváraniu nového systému pre 
poskytovanie všeobecných informácii 

Prvoradým cieľom j e  zabezpečenie poskytovania kvalitných a 
zmysluplných informácii. Poznamenajme, že toto j e  problémom 
prakticky na všetkých fakultách a nie j e  to problém technicky: v 
prípade, že by boli dostupné kvalitné informácie, tieto by bez 
problémov mohli b y ť  sprístupňované a j  existujucim systémom INFO 

Uveďme niekoľko myšlienok týkajúcich sa zabezpečenia kvalitných 
informácií. A b y  sa  toto mohlo uskutočniť, musia b v ť  prijaté isté 
pravidlá, ktorým bude poskytovanie informácií v HKS UK podliehať 

Môžeme rozlíšiť viacero tried informácií: 
a)  I n f o r m á c i e  ee loun ivcrz i tného  v ý z n a m u  - informácie, ktoré majú 
význam pre všetkých členov univerzitnej komunity. Patria medzi ne 
informácie poskytované univerzitnými orgánmi a tiež niektoré 
informácie o fakultách, resp. ostatných súčastiach, napríklad: zoznam 
členov vedenia, informácie o ponúkaných prednáškach, telefónny 
zoznam, zoznam adries v systéme elektronickej pošty, informácie 
pre záujemcov o štúdium a podobne. 
b )  I n f o r m á c i e  f a k u l t n é h o  v ý z n a m u  - informácie, ktoré maju 
význam pre pracovníkov a študentov fakulty. Príklady: zápisnice zo 
zasadaní akademických orgánov fakulty, rôzne vnútrofakultné 
predpisy, rozpisy služieb v počítačových učebniach a podobne. 
c)  Iné  i n f o r m á c i e  - informácie poskytované katedrami a jedno
tlivcami. Príklad: osobné webovské  stránky používateľov. 
Bude potrebné vypracovať dokumenty týkajúce s a  obsahu a formy 

prezentovaných informácii. 
Čo s a  týka  obsahu, budú musieť vzniknúť dokumenty obsahujúce 

zoznam a charakteristiku obsahu stránok s informáciami, popis ich 
vzájomných vzťahov, popis prístupových práv k nim a pravidlá 
pre aktualizáciu týchto stránok. Tieto dokumenty sa budú tykať 
informácii celouniverzitného a j  fakultného významu. 

Okrem samotného obsahu j e  dôležitá a j  forma poskytovania 
informácií. Chaotická štruktúra spojení medzi stránkami, veľké  
obrázky, Java applety. ktoré sťažujú používateľom prácu namiesto 
toho, aby j u  uľahčovali a podobne, toto všetko môže v\ ražne znižovať 
použiteľnosť systému. 

V rámci HKS UK bude potrebné vypracovať  dokument, ktorv sa 
bude týmito otázkami zaoberať. Bude sa  nim riadiť prezcntacia 
informácii celouniverzitného významu a pripadne a j  prezcntacia 
ostatných informácii. Nasleduje náčrt takéhoto dokumentu 

Přik lad  m o ž n ý c h  prav id ie l  t ý k a j ú c i c h  sa f o r m y  prezentácie  
i n f o r m á c i í  p o s k y t o v a n ý c h  Univerz i tou  K o m e n s k é h o  a j e j  
f a k u l t a m i  s y s t é m o m  W W W 

• Systém musí poskytovať používateľovi jednoduchú orientáciu \ 
informáciách. Údaje majú  m a ť  hierarchickú Strukturu a pouíivatci 

27 



má mať možnosť vidieť, kde s a  v tejto štruktúre v danej chvíli 
nachádza'. 

• Každá stránka musí obsahovať informáciu o tom, kto j c  z a  j e j  obsah 
zodpovedný (funkcia, resp. jednotlivec), kedy bola vytvorená a 
kedy bola naposledy aktualizovaná. 

• Používateľ musí m a ť  k dispozícii prehľad o histórii zmien v 
systéme. Napríklad v podobe záznamov typu: „dňa X.Y.Z bola 
aktualizovaná stránka T '  usporiadaných od najnovších záznamov 
po najstaršie. 

• Systém musí poskytovať možnosť vyhľadania reťazca v aktuálnej 
stránke a v stránkach hierarchicky nižšie uložených. 

• Stránky by  mali m a ť  jednotný vzhľad (podobne ako majú jednotný 
vzhľad napríklad príspevky v časopise). 

• Informácie by mali b y ť  prístupné z rôznych prehliadačov, a to tak z 
prehliadačov pracujúcich v grafickom režime, ako a j  z prehliadačov 
pracujúcich v alľanumerickom režime. Cestou k dosiahnutiu tohto 
cieľa j e  vhodný spôsob písania stránok a prípadne vytvorenie 
alternatívnej verzie stránok využíva júcej  len základné črty j a z y k a  
HTML. 

• Stránky musia b y ť  prístupné minimálne v týchto spôsoboch 
kódovania slovenskej  diakritiky: ISO B859-2 (ISO Latin-2), 
Windows CP 1250 a bez diakritiky (ASCII). 

• Stránky musia b y ť  efektívne z pohľadu prenosového pásma 
potrebného na prístup k nim a z pohľadu času potrebného na ich 
zobrazenie, t.j. šetrné čo s a  týka grafických informácií, Java 
appletov a podobne. 

• V systéme budú existovať stránky minimálne v nasledujúcich 
dvoch jazykoch: s lovenský a anglický. Musí existovať jednotný 
spôsob organizácie viacerých jazykových verzií stránok. Jednou 
možnosťou j c  rozdelenie (výber jazyka)  na na jvyšše j  úrovni. 
Všeobecnejším riešením j c  vytvorenie paralelných štruktúr 
(slovenská vetva, anglická vetva) s možnosťou prechodu medzi 
nimi na všetkých stránkach, ktoré budú k dispozícii v oboch 
jazykoch. 2  

Mnohé z pravidiel, ktoré sú súčasťou vyššieuvedeného dokumentu, 
predstavujú zároveň požiadavky kladené na samotný systém 
pre prezentáciu všeobecných informácií. (Napríklad požiadavka na 
možnosť vyhľadávania textu v stránkach.) Ďalšie požiadavky na 
systém pre prezentáciu všeobecných informácií sú: 

• V systéme musí b y ť  možné sprístupňovať vybrané dokumenty len 
u r č e n e j  s k u p m e  používateľov. V ideálnom prípade by mal b y ť  
systém navrhnutý tak, aby sa používateľ mohol doňho prihlasovať 
pomocou svojho už  existujúceho konta, napríklad konta v systéme 
OpenVMS alebo Windows NT. 

• Systém musí b y ť  jednoducho spravovateľný. 
Návrhu technického riešenia systému pre poskytovanie všeobecných 

informácií sú venované ďalšie  odstavce. 
Takmer jednoznačne sa  dá povedať, že budúcnosť v oblasti 

poskytovania informácií patrí dynamicky sa  rozvíjajúcemu systému 
W W W .  Systém pre poskytovanie všeobecných informácií o univerzite 
by mal b y ť  založený na tejto technológii. Pre realizáciu tohto systému 
existuje viacero možností. 

Al ternat íva  1: Použitie s e r v e r a  H y p e r W a v e  
HyperWave j e  „ W W W  server druhej generácie", ktorý má 

zabudované mnohé z čŕt chýbajúcich štandardným W W W  serverom, 
ako j e  vyhľadávanie údajov, podpora pre orientáciu v štruktúre stránok 
a podobne. HyperWave pracuje nad údajmi v HTML (podobne ako 
štandardný W W W  server), ktoré sú v šak  istým spôsobom 
organizované: majú hierarchickú štruktúru a obsahujú doplňujúce 
údaje, tzv. metadáta: meno autora, resp. človeka zodpovedného z a  
aktualizáciu danej stránky, dátum poslednej aktualizácie stránky, 
zoznam kľúčových slov a podobne. 

Dôležitou črtou HyperWave j e  a j  prispôsobiteľnosť preferenciám 
používateľa - možnosť výberu jazyka,  v ktorom chce používateľ mať 
dokumenty sprístupňované a možnosť výberu kvality prezentácie. 

HyperWave tiež rieši problém zachovávania konzistencie odkazov 
medzi často s a  meniacimi dokumentárni. 

1 Hierarchická štruktúra stránok samozrejme nevylučuje možnosť 
vytvárania spojení medzi stránkami, ktoré sú umiestnené v rôznych 
častiach hierarchie, 

2 Paralelná štruktúra v tom zmysle, že každá stránka by existovala v 
slovenčine a j  angličtine, nie j e  reálna, pretože vytváranie stránok v 
oboch verziách by  podstatne spomalilo rozvoj  webu. Okrem toho nie 
všetko má zmysel prekladať do angličtiny. 

A l te rnat íva  2 :  Použitie š t a n d a r d n é h o  W W W  s e r v e r a  
V rámci tejto alternatívy by boli údaje  sprístupňované štandardným 

W W W  serverom, pričom by si každá fakulta a súčasť  univerzity mohla 
vybrať,  ktorý z množiny podporovaných W W W  serverov použije. 

Údaje v systéme by  mali definovanú štruktúru a boh by im priradené 
metadáta, tak, aby sa dali realizovať požadované dodatočné funkcie 

V principe sú možné dva (hraničné) prístupy: 
• W W W  server bez  podpory dodatočným softvérom: správca webu 

robí všetko ručne, napríklad dopĺňa v stránkach dátumy 
aktualizácie, vytvára prehľady o zmenách stránok a podobne. 

• W W W  server s podporou dodatočným softvérom: tento softvér 
vyberá  údaje a zodpovedajúce metadáta z databázy a implementuje 
požadované funkcie: navigáciu, zobrazovanie dátumov 
aktualizácie, vyhľadávanie a podobne. 

V ý b e r  z ponúknutých  al ternat iv  
V prípade, ž e  sa  ukáže systém HyperWave použiteľným, odporúčame 

j e h o  nasadenie ako systému pre poskytovanie všeobecných informácií 
o Univerzite Komenského, a to najmä preto, lebo j e h o  ďalší v ý v o j  j e  
zabezpečený externou organizáciou. 

Čo s a  týka nákladov, obe alternatívy (HyperWave a j  štandardné 
W W W  servery)  sú pre potreby univerzity zadarmo. 

2.2.3. Prístup k informáciám v celosvetovom systéme World Hide 
Web 

Zabezpečenie prístupu k informáciám v celosvetovom systéme 
W W W  j c  pomerne priamočiare: každý z používateľov potrebuje 
prehliadač W W W ,  napríklad Netscape Navigator alebo Microsoft 
Internet Explorer. Tieto sú často voľne  používateľné (freeware) a su k 
dispozícii v sieti Internet 

SANET požaduje, aby univerzita prevádzkovala vlastný proxy serve: 
pre prístup k W W W .  Rovnako lak môže každá fakulta pre zvýšenie 
efektívnosti využitia svojho pripojenia k univerzitnej sieti použiť 
vlastný proxy server. 

V súčasnosti su na úrovni univerzity prevádzkované 2 proxy servers 
Neexistujú však žiadne prevádzkové pravidlá a doteraz nebolo 
definitívne rozhodnuté ani o softvéri,  ktorý sa bude na tieto účely 
používať. Túto otázku treba riešiť ako jednu z prioritných 

2. 3. Kancelárske systémy 

2.3.1. Súčasný stav v oblasti kancelárskych syst é nun 
Na základe informácií získaných z interview na jednotlivých 

fakultách môžeme konštatovať, že v súčasnosti sa  na univerzite v 
oblasti kancelárskych systémov používa takmer výlučne kancelársky 
balík Microsoft O f f i c e  a textový editor T602. 

2.3.2. Molnosti pre budúci vývoj 
V súčasnosti existuje na našom trhu viacero systémov poskytujúcich 

základné služby v oblasti podpory kancelárskej práce. Najrozšírenejšie 
z nich sú Microsoft Off ice,  Lotus Smartsuite, Corel Of f ice  a 602proPC. 

Všetky štyri produkty tvoria úplný kancelársky systém. Obsahujú 
textový procesor (editor a publikačný systém), tabuľkový kalkulátor, 
prezentačný systém, databázový systém, nástroje pre organizáciu práce 
pracovnej skupiny a prácu v sieti. 

Rozdiely v kvalite a použiteľnosti jednotlivých produktov z pohľadu 
bežného používateľa nie sú veľmi  podstatné. Textové procesory 
všetkých uvedených produktov sú dostupné a j  v lokalizovanej 
(slovenskej, českej)  verzii. Lokalizácia j e  však často dosť na povrchu a 
niektoré časti systémov sú lokalizované neúplne. (Nezvládajú 
diakritiku, vyžadujú príkazy alebo poskytujú hlásenia či pomoc len 
v anglickom jazyku.)  

Uveďme niekoľko konkrétnych argumentov pre výber  z týchto 
systémov: 

• Pre M S  Off ice  hovorí j e h o  rozšírenosť (pravdepodobnosť 
kompatibility), komplexnosť produktu, dobrá dostupnosť a 
podpora. Proti j c  relatívne vysoká cena (štandardná cena j c  
približne 18.000 Sk z a  jednu licenciu: cena pre školstvo j e  približne 
5.500 Sk za jednu licenciu J. Podmienky pre site licenciu nie su 
zatiaľ všeobecne stanovené a závisia od dohody s firmou Microsoft 

• Pre balík 602proPC hovorí j e h o  dobrá lokalizácia (český pôvod), 
perfektné zvládnutie konverzii medzi u nás používanými systémami 
kódovania diakritiky. Cena: 10.000 Sk za jednu licenciu 
Pre školstvo j e  ponúkaná site licencia za 1.500 Sk. Proti môže byť, 
že ide o produkt menej komplexný ako sú zvyšné porovnávané 
Súčasná verzia 602proPC nemá možnosť čítať dokumenty 
vytvorené súčasnou verziou MS O f f i c e  97. 
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• Corel vyniká v grafike. Textový systém Word Perfect obľubujú 
hlavne profesionálni pisári. Ventura j e  skutočný systém pre 
počítačovú sadzbu. Cena: okolo 25,000 Sk z a  jednu licenciu. 

• Smartsuite od Lotusu sú zaujímavé hlavne podporou pre prácu v 
pracovných skupinách a v sieti. Sú známe prípady, kedy a j  
pracoviská používajúce prevažne produkty z M S  O f f i c e  (Word, 
Exccl, Access)  používajú Lotus Notes a Lotus Organizer pre 
organizáciu práce v sieti. Cena: okolo 16.000 Sk z a  jednu licenciu. 

Z tohto pohľadu sa  ako v o ľ b a  jednoznačne j a v í  Microsoft Off ice,  a j  
vzhľadom k tomu, že firma Microsoft j e  ochotná darovať (resp. 
poskytnúť s výraznou zľavou) školstvu licencie na s v o j  softvér  a j e  
pravdepodobné, že skôr či neskôr k tomuto príde. 

Nie j e  možné predpokladať, že na všetkých počítačoch bude možné 
prevádzkovať najvyššiu verziu M S  Off ice,  preto j e  potrebné vyriešiť  
otázku vzájomnej výmeny dokumentov. 

V oblasti kancelárskych balíkov sa  čoraz častejšie 
môžeme stretnúť so softvérom nesúcim označenie 
groupware. Pod groupware sa rozumejú technológie 
umožňujúce automatizovanie zložitých procesov 
týkajúcich s a  ľudskej  spolupráce. Typickými 
reprezentantmi groupware sú systémy Lotus Notes a 
Microsoft Outlook. Základnými stavebnými 
kameňmi groupware sú: správa (multimediálnych) 
dokumentov, workf low,  elektronická pošta, 
elektronické konferencie (či už s multímediálnou 
alebo štandardnou textovou komunikáciou), pláno
vanie. Tu vidíme príležitosť pre ďalší  rozvoj využitia 
kancelárskych systémov v 11KS UK. 

J. Infrastruktura HKS 

JLFUK 

64 кЫ» 

Internet 

(študentské 

/. Komunikačná infrastruktura 
Účelom tohto odseku j e  poskytnúť základ pre 

budúci rozvoj komunikačnej infraštruktúry 
(počítačovej siete) Univerzity Komenského. 
Počítačová s ieť  Univerzity Komenského pozostáva 
z nasledujúcich súčasti: 

• lokálne počítačové siete (LAN) a jednotlivé 
počítače' patriace univerzite a j e j  súčastiam: 

- fakultám, 
- ostatným súčastiam s právnou subjektivitou 

domovy, kňazské semináre, ...), 
- ďalším pracoviskám univerzity, ktoré nie sú právnickými 

osobami: vedeckým a pedagogickým pracoviskám (botanická 
záhrada, inštitút judaistiky, . . . )  a účelovým zariadeniam 
(učebno-výcvikové zariadenia, ...), 

• komunikačné zariadenia a médiá, ktorými sú tieto siete navzájom 
prepojené. 

Kostrou počítačovej siete Univerzity Komenského budeme rozumieť 
komunikačné zariadenia a médiá, ktoré slúžia na prepojenie 
jednotlivých lokálnych sietí - s výnimkou prípadov, k e ď  prepájané 
lokálne siete patria jedne j  súčasti univerzity a ich prepojenie neslúži 
pre ostaUié súčasti (ani ako záloha v prípade výpadku iných spojení).2  

Univerzita Komenského j e  v špecif ickej  situácii, pretože neleží v 
jednom areáli, ale j e j  súčasti s a  nachádzajú na mnohých miestach v 
Bratislave a na Slovensku. (Dokonca a j  viaceré spomedzi samotných 
fakúlt sú rozmiestnené v niekoľkých budovách v rôznych častiach 
mesta.) Mimo Bratislavy j e  umiestnená Jcsscniova lekárska fakulta v 
Martine, štyri kňazské semináre (v Košiciach, Spišskej Kapitule, 
Banskej Bystrici a v Nitre) a niektoré ďalš ie  pracoviská univerzity. 

J. 1.1. Počítačová sieť univerzity v súčasnosti 

Z á k l a d n é  ú d a j e  o kost re  s iete UK 
V súčasnosti j e  kostra siete UK zložená z niekoľkých typov 

prenosových médií. Väčšinu liniek tvoria prenajaté analógové 
telefónne okruhy ukončené modemami. Ide o prepojenia RUK -

Rozumieme tu počítače pripájajúce sa  do siete pomocou modemu. 
1 Takto napríklad spojenie medzi budovami PDFUK na Račianskej a 

na Moskovskej  ul. n i e j e  v súčasnosti súčasťou kostry siete. A k  by sa  
však budova PDFUK na Moskovskej  spojila s budovou LFUK na 
Sasinkovej a s ieť  by sa  nastavila tak, že v prípade výpadku spojenia 
Sasinkova - Šafárikovo námestie by tieto siete komunikovali trasou 
Sasinkova - Moskovská (PDFUK) - Račianska (PDFUK) - Šafárikovo 
námestie, stáva sa  spojenie Moskovská - Račianska súčasťou kostry 
siete Univerzity Komenského. 

MFFUK, RUK - LFUK, RUK - FTVŠUK, RUK - FAFUK, RUK -
PDFUK a RUK - CMBFUK. Zvyšok j e  tvorený prenajatým digitálnym 
okruhom MFFUK - FMUK a optickými spojeniami MFFUK -
PRIFUK, MFFUK - FE1 STU (Internet), RUK - F1FUK (Gondova) a 
RUK - Katedra žurnalistiky FIFUK (Štúrova). 

Komunikačná infraštruktúra v Bratislave má dve  centrá (na 
Šafárikovom námestí a v Mlynskej  doline), ktoré sú navzájom 
prepojené prenajatým analógovým telefónnym okruhom a do ktorých 
sa  pripájajú ostatné súčasti univerzity. 

Súčasťou siete sú a j  modemy s pripojením na komutované okruhy 
Jednotnej telefónnej siete (JTS) Slovenských telekomunikácií. Tento 
druh pripojenia využíva  EBFUK, ďalš ie  univerzitné pracoviská 
bez  pevného pripojenia na s ieť  UK (ŠDJĽŠ, ŠDJ Družba, UJOP, 
Botanická záhrada v Bratislave, Jazykové centrum a kňazské semináre 
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Obr. 5.1. Súčasný stav siete U K  

v Bratislave, Banskej Bystrici, Spišskej Kapitule a v Košiciach) a 
pracovníci a študenti univerzity, ktori majú záujem o prístup 
do  univerzitnej siete z domu. 

Posledným druhom pripojenia j e  pripojenie prostredníctvom siete 
SANET (Slovak Academic Network), a to b u ď  pevné pripojenie (takto 
j e  pripojená JLFUK v Martine a Kňazský' seminár sv.  Gorazda v Nitre) 
alebo pripojenie komutovaným okruhom (Kňazský seminár v 
Košiciach). 

Pr í s tup  cez komutované  o k r u h y  telefónnej  siete 
Komutovanými okruhmi j e  možné pripojenie týchto typov: 
• Asynchrónne spojenie v režime emulácie znakového terminálu, 

ktoré umožňuje pripojiť s a  ako terminál na počítače s operačnými 
systémami OpenVMS a UNIX. Tento druh komunikácie dnes 
postupne stráca s v o j  význam. Väčšina pracovníkov a študentov 
univerzity, ktorá používa pre spojenie so  sieťou modem, pracuje 
práve v tomto režime spojenia. Univerzita poskytuje pre tento pri
stúp 4 modemy v o  V C  UK v Mlynskej  dolme a 1 modem v o  V C  
UK na Šafárikovom námestí. 

• Asynchrónne spojenie protokolom DDCMP umožňujúce ko
munikovať protokolom DECnet. Používa sa  na prácu s programom 
POŠTA pre pracoviská univerzity, ktoré nemajú možnosť pevného 
pripojenia k sieti univerzity. Univerzita má pre spojenie tohto druhu 
jeden modem vo  V C  UK v Mlynskej  doline. 

• Asynchrónne spojenie protokolom PPP (Point to Point Protocol), 
ktoré j e  dnes vo  svete najrozšírenejším druhom spojenia p n  
komutovaných telefónnych okruhoch. Používateľ přípojem týmto 
spôsobom s a  stáva súčasťou univerzitnej siete, tak. ako keby sedel 
v o  svo je j  pracovni za počítačom pripojeným do lokálnej siete 
fakulty. V súčasnosti toto spojenie využ íva  niekoľko pracovísk 
univerzity pre pristúp k elektronickej pošte. Univerzita ma pre 
spojenie tohto druhu jeden modem v o  V C  UK na Šafárikovom 
námestí. 

S p o ľ a h l i v o s ť  u n i v e r z i t n e j  siete 
Spomedzi prenosových médií spájajúcich jednotlivé lokálne siete 

majú najvyšš iu  spoľahlivosť spojenia vybudované na báze optickvch 
vlákien. Pomerne dobrou spoľahlivosťou sa vyznačuju a j  digitálne 
okruhy od Slovenských telekomunikácií. Najcitlivejším miestom su 
analógové okruhy prenajaté opäť  od Slovenských telekomunikácii. 
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ktoré tvoria v súčasnosti väčšinu prenosových ciest medzi jednotlivými 
uzlami univerzitnej siete. 

Kostra univerzitnej siete j e  v súčasnosti najcitlivejším miestom celej 
siete. Pri výpadku niektorého zo spojení, prípadne komunikačného 
zariadenia (routra) sa stratí (v lepšom prípade) spojenie príslušnej 
fakulty s centrom alebo (v horšom prípade) stratia medzi sebou 
spojenie dve centrá a k nim pripojené fakulty. Negatívny dopad to má 
najmá na fakulty pripojené do centra na Šafárikovom námestí, pretože 
tieto stratia spojenie so sieťou Internet. Je potrebné, aby dve  centrá 
univerzitnej siete mali medzi sebou aspoň dve nezávislé cesty. 

Doba odozvy v rámci  univerzi tne j  siete 
Zdrojov komunikácie medzi uzlami j e  niekoľko, medzi 

najdôležitejšie patria (bez udania poradia, v ktorom tieto aplikácie 
využíva jú  kapacitu liniek): 

• interaktívna komunikácia prostredníctvom protokolov Telnet alebo 
CTERM (sethost), 

• prenos elektronickej pošty, 
• prenos dokumentov z o  serverov W W W  alebo INFO, 
• prenos súborov. 
Keďže  na kostre siete nie j e  použitý žiadny mechanizmus 

rozdeľovania pásma medzi jednotlivé aplikácie (technikami ako 
„custom queuing" alebo „weighted fair queuing") ,  dochádza v prípade 
vyťaženia liniek k javom,  že aplikácie majúce pomerne vysoké  
požiadavky na prenosové pásmo (ako prenos súborov) dokážu zahltiť 
linky na úkor aplikácií s pomerne malými požiadavkami (ako j e  
interaktívna komunikácia prostredníctvom protokolov Telnet alebo 
CTERM). 

Linka spájajúca dve  centrá a vlastne pripájajúca centrum na 
Šafárikovom námestí a naň pripojené fakulty k sieti Internet j e  
zaťažená výrazne viac v porovnaní s ostatnými linkami. V súčasnosti 
nie j e  táto linka kapacitne dostačujuca'. Pomerne často sa  vyskytu je  
stav, keď  odozvy medzi jednotlivými uzlami siete sú v rozsahu 1 až  8 
sekúnd, čo prakticky znemožňuje interaktívnu prácu v sieti. Ďalšími 
potenciálnymi úzkymi miestami sú linky vedúce na LFUK a FAFUK. 

3.1.2. Návrh univerzitnej počítačovej siete v budúcnosti 

O č a k á v a n á  topológia poč í tačove j  siete U K  
Prvou otázkou j e ,  akú topológiu (vzájomné usporiadanie spojení) má 

mať univerzitná sieť. 
Do úvahy prichádza viacero možností 

usporiadania siete, napríklad „hviezda" (jednotlivé 
časti siete sú pripojené do jedného centra), „strom" 
(sieť má hierarchickú štruktúru, na vrchole ktorej j e  
opäť jedno centrum), „viacero prepojených hviezd"  
(sieť má niekoľko navzájom prepojených centier, do 
ktorých sa  pripájajú ostatné časti siete), „kruh" 
(spojenia medzi jednotlivými časťami siete tvoria 
kruh), prípadne sieť nemusí mať  žiadne spomedzi 
takto popísaných usporiadaní. 

V súčasnosti j e  s ieť  univerzity usporiadaná 
spôsobom „viacero prepojených hviezd", pričom j e j  
centrá sú vo  V C  UK v Mlynskej  doline a v o  V C  UK 
na Šafárikovom námestí. 

Vychádzajúc z predpokladu, že väčšina 
komunikácie bude prebiehať medzi fakultami 
a centrálnymi univerziUiými počítačmi v o  V C  UK, 
resp. medzi fakultami a sieťou Internet, navrhujeme, 
aby topológia siete bola a j  naďalej  postavená na 
myšlienke viacerých prepojených hviezd. Z dôvodu 
vyšše j  spoľahlivosti bude však obsahovať a j  
niektoré ďalšie prepojenia. Z praktických a j  
historických dôvodov ako centrá prichádzajú do 
úvahy tieto body: 

• Mlynská  dolina: priamo v tomto centre, resp. v 
jeho blízkosti sa nachádzajú nasledujúce 
pracoviská univerzity: MFFUK, PRIFUK, 
FTVŠUK, ŠDJ Ľudovíta Štúra, ŠDJ Družba, 
Botanická záhrada, Stredisko Staré Grunty. V 
tomto bode j e  realizované pripojenie siete 
Univerzity Komenského do Internetu. 

' V štádiu realizácie j e  zvýšenie kapacity tohto spojenia z 64 kb/s na 
1 Mb/s prenájmom digitálneho okruhu od Slovenských 
telekomunikácii. Hoci bol prenájom tohto okruhu objednaný pomerne 
dávno (august 1997), okruh bol Slovenskými telekomunikáciami 
odovzdaný do prevádzky až v máji  1998. 

• Š a f á r i k o v o  námestie:  tu sú nasledujúce pracoviská: KUK, F1FUK, 
PRAFUK, Katedra žurnalistiky F1FUK (Štúrova ul ). 

Pre pripojenie každého miesta v Bratislave do  siete univerzity sa 
bude treba rozhodnúť, do ktorého z týchto centier bude pripojenie 
realizované. V prípade, že bude pripojenie do jedného z centier 
výrazne výhodnejšie, j e  odpoveď jasná 2 .  V ostatných prípadoch treba 
pr i jať  všeobecné pravidlo, ktorým sa pripájanie miest bude riadiť. 
Odhadujeme, že v súčasnosti má väčšina údajov prichádzajúcich na 
jednotlivé fakulty pôvod mimo Univerzity Komenského (teda v 
Internete). Očakávame, že v budúcnosti bude komunikácia so sieťou 
Internet naďalej  predstavovať významný podiel na celkovom objeme 
prenesených údajov,  a preto sa nám j a v í  v o  všeobecnosti výhodnejšie 
pripájať jednotlivé fakulty do centra v Mlynskej doline. 

Fakulty a pracoviská mimo Bratislavy (JLFUK Martin, kňazské 
semináre a ostatné) budú do siete UK pripojené prostredníctvom 
akademickej siete SANET, a to buď komutovaným spojením alebo 
pevnou linkou. 

H r u b ý  o d h a d  p o ž a d o v a n e j  p r e n o s o v e j  kapaci ty  
Z praktických dôvodov nie j e  možné s ieť  budovať „takú rýchlu, ako 

s a  d á "  (pretože dnes pri dostatku finančných prostriedkov by sme 
dokázali poprepájať všetky miesta v Bratislave patriace univerzite 
napríklad rýchlosťou 155 Mb/s), ale j e  potrebné vziať do úvahy 
reálne očakávané požiadavky jednotlivých fakult a súčastí univerzity 

Predkladaná strategická štúdia sa zaoberá návrhom v ý v o j a  IIKS na 
najbližších 5 rokov. V tomto období nepočítame s rutinnou 
prevádzkou multimediálnych aplikácii (dnes prakticky jedinými 
aplikáciami, ktoré majú extrémne vysoké  nároky na prenosové 
pásmo). 

Čo s a  týka komunikácie so sieťou Internet, pri súčasnom vývoj i  
Internetu na Slovensku a v Európe možno s vysokou pravdepodobno
sťou tvrdiť, že kapacita pripojenia s lovenskej  akademickej obce 
do globálneho Intemclu sa nebude zvyšovať  exponenciálne Ak  j e  k 
dnešnému dňu SANET pripojený do Internetu linkou s kapacitou I 
Mb/s (ktorú však akademické a vedecké inštitúcie zdieľajú spoločne s 
komerčnými zákazníkmi), n i e j e  pravdepodobné, )c by \ najbližších 5 
rokoch bolo možné realizovať prenos údajov medzi Univerzitou Ko
menského a Internetom priemernou rýchlosťou vyššou ako 1-4 Mb/s 

N a v r h u j e m e  p r e l u  p r e p o j i ť  d>e centrá siete uui\cr/its  s p o j e n í m  
s kapaci tou  d o  10 Mb/s a ostatné f a k u l t y  a súčasti un iverz i ty  
s p o j e n i a m i  oko lo  2 Mb/s, p o d ľ a  a k t u á l n y c h  potr ieb.  

CMBFUK E B F U K  

b90 

\ 2 Mb/s ; 2 Mb/s 

сЗбОО 
10 Mb/s 

MFFUK 

PRIFUK 

F T V Š U K  

Vlastné oplické vlákno 
(10/100 Mb/s) 

Vlastné mikrovlnné spojenie 
(2-8 Mb/s) 

Prenajaté analógové alebo 
digitálne vedenie (64 kb/s až 
2 Mb/s) 

Obr. 5.4. Návrh riešenia kostry siete UK 

! Toto j e  napríklad prípad LFUK, kde medzi LFUK a Šafárikovým 
námestím existuje možnosť spojenia vzduchom bc/, potreby 
retranslácie, k ý m  medzi LFUK a Mlynskou dolinou j e  spojenie 
vzduchom bez retranslácie nemožné. 
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Ticlo rychlosti by mali perspektívne pre najbližších 5 rokov po
stačovať. Návrh riešenia počítačovej siete s takýmito vlastnosťami j e  
znázornený na obrázku 5.4. Samozrejme, pre každé spojenie existuje 
viacero možnosti, ktoré sú podrobne rozobraté v strategickej štúdii. 
Kvôli jednoduchosti sme  pre tento obrázok vybrali  podľa nášho 
názoru najpravdepodobnejšie riešenia. 

Možnosti  p r e  p r i p o j e n i e  j e d n o t l i v ý c h  f a k ú l t  
Prakticky vždy  môžeme uvažovať  o 

nasledujúcich štyroch spôsoboch 
pevného pripojenia lokality do  siete 
univerzity: 

• bezdrôtové mikrovlnné spojenie, 
• prenájom analógového okruhu, 
• prenájom digitálneho okruhu, 
• prenájom optického vlákna. 
V niektorých špeciálnych prípadoch j c  

možné uvažovať a j  o prepojení vlastným 
optickým vláknom. 

Uveďme niekoľko všeobecných 
poznámok k jednotlivým možnostiam 
realizácie spojenia. Poznámky 
vzťahujúce sa  k pripojeniu konkréuiych 
fakúlt uvedieme neskôr. 

Bezdrôtové mikrovlnné spojenie 
Rýchlosti poskytované bezdrôtovými 

mikrovlnnými spojeniami sa  pohybujú od 
2 Mb/s do 34 Mb/s. 

Podmienkou pre bezdrôtovú 
mikrovlnnú komunikáciu j e ,  aby medzi 
komunikujúcimi bodmi existovala priama 
viditeľnosť. A k  neexistuje, j c  nuúié 
použiť retranslačný bod, či už aktívny 
alebo pasívny 1 .  Problémom v prípade 
retranslačného b o d u j e  jeho umiestnenie. 

Prenájom retranslačného bodu vyžaduje  
spravidla poplatky. Napríklad firma 
Corincx Group realizujúca takéto 
spojenia uvádza, že poplatok za prenájom 
sa pohybuje od 5.000 do  15.000 Sk 
ročne, s tým, žc presná cena závisí  od 
majiteľa budovy, na ktorej j e  retranslačný 
bod umiestnený. V našich úvahách 
budeme počítať s poplatkom 1.000 Sk 
mesačne, t.j. 12.000 Sk ročne. 

Prenájom analógového okruhu 
Modemy, ktoré sú používané v 

univerzitnej sieti dnes (Motorola Codex 
2172) poskytujú prenosovú rýchlosť do 
80  kb/s. 

Je možné investovať do 
vysokorýchlostných krátkodosahových 
modemov. V súčasnosti j e  na trhu 
niekoľko modelov, z ktorých sme vybrali  
nasledujúce tri: 

• RAD ASMÍ450, ktorý pracuje do 
rýchlosti 768 kb/s na vzdialenosť do 8 
km, cena sa  pohybuje okolo 60.000 
Sk, používa jeden pár vodičov, 

• Pairgain Campus-768, ktoiý pracuje 
do rýchlosti 768 kb/s na vzdialenosť 
do 8 km, c c n a j c  približne 77.000 Sk, 
používa jeden pár vodičov, 

• Pairgain Campus-El,  ktorý pracuje do rýchlosti 2 Mb/s na 
vzdialenosť do 6 km, c c n a j c  približne 87.000 Sk, používa dva páry 
vodičov. 

Dosah modemov j e  závislý  od kvality telefónneho vedenia, preto nie 
j e  zaručené, že uvádzaná maximálna rýchlosť bude skutočne na 
všetkých okruhoch dosiahnuteľná. 

Použitie vysokorýchlostných modemov pripojených na analógový 
okruh j c  z hľadiska spoľahlivosti najrizikovejším prepojením, pričom z 
pohľadu vynaložených nákladov na inštaláciu a prevádzku j e  jedným z 

najlacnejších. Použitie takéhoto prepojenia v o  všeobecnosti 
odporúčame len ako druhé (záložné) spojenie, t.j. len ak okrem neho 
existuje iné pripojenie lokality do  kostry siete UK s dostatočnou 
kapacitou, tak, aby v prípade výpadku analógového spojenia bolo 
pripojenie lokality naďalej  funkčné. 

Poznámka: Prenájom nových analógových okruhov do Mlynskej 
doliny j e  problematický, pretože Slovenské telekomunikácie majú 

Spôsob spojenia Investícia Vlesačne Ročne /.a 3 roky Za 5 rokov Za 5 rokov 
na 1 Mb/s 

Bezdrôtové spojenia - priama viditeľnosť 

Sky-Walker 3 Mb/s 440 000 1 200 14 400 483 200 512 0 0 0  34 133 
Sky-Walkcr 6 Mb/s 640 000 1 200 14 4 0 0  683 200 712 0 0 0  23 733 
R-LAN 2 Mb/s 525 000 1 200 14 4 0 0  568 200 597 0 0 0  59 7 0 0  
Nera 8 Mb/s 1 102 000 3 0 0 0  3 6  0 0 0  1 2 1 0 0 0 0  1 282 0 0 0  32 050 
Nera 34  Mb/s 1 120 000 3 000 3 6  000 1 228  000 1 300 000 7 647 

Lucent 8 Mb/s 800 000 3 000 3 6  000 908  0 0 0  9 8 0  0 0 0  24 500 

Bezdrôtové spojenia - jeden aktívny retranslačný bod 

Sky-Walkcr 3 Mb/s 690 000 2 200 26 4 0 0  7 6 9  2 (X) 822 0 0 0  54 800 !  
Sky-Walkcr 6 Mb/s 890 000 2 200 2 6  4 0 0  9 6 9  200 1 022  000 34 0 6 "  

R-LAN 2 Mb/s 885 000 2 200 2 6  4 0 0  964 200 1 017 000 101 700J 
N era 8 Mb/s 2 000 000 4 000 4 8  0 0 0  2 144 000 2 240 000 56 000 !  
Ncra 34 Mb/s 2 000 000 4 000 4 8  0 0 0  2 144 000 2 240 000 13 176 
Luccnt 8 M b/s l 600 000 4 000 48 000 1 744 000 1 840 000 4 6  0 0 0 !  

Analógové prenajaté okruhy 

RA L) (768 kb/s, 2 drat) 120 000 4 118 49 4161 268 248  367 080 95 594J 
RAD (1,5 Mb/s, 2x2 drát) 200 000 8 236 98 S3 2 j  4 9 6  456 694 160 88 995 !  

Pairgain (768 kb's,  2 drát) 154 000 4 118 4 9  416 302 248 401 0 8 0  104 448; 
Pairgain (2 Mb/s, 4 drát) 174 000 8 236 9 8  832 j 470 496 668  160 6 6  816 '  

Motorola (80 kb/s, 4 drát) 0 8 236 9 8  832i 296 4 9 6  494 160 1 235 4 0 0 !  

Digitálne prenajaté okruhy 

digital 256 kb/s (0-1 úsired.) 42 000' 6 000 "2 000 258 0 0 0  402 000 314 063J 
digital 512 kb's  (0-1 ústred.) 42 000 10000 120 000 402 000 642 0 0 0  256 800!  

digital 1 Mb/s (0-1 ústied.) 42  000 15 000 i 80 ООО 582 000 942 000 188 400 

digital 2 Mb/s (0-1 ústred.) 42  000 2 0  000 240 000 762 000 1 242 000 124 200 j  

digital 8 Mb/s (0-1 ústred.) 42  000 50 0 0 0  600  000 1 842 000 3 042 000 7 6  0501 

digital 256 kb/s (2 ústredne) 42 000 12 000 144 0 0 0  474  000 762 000 595 313 

digital 512 kb/s (2 ústredne) 42  000 21 0 0 0  252 000 798  000 1 302 000 520 800 

digital 1 Mb/s (2 ústredne) 42 000 31 ООО 372 000 I 158 000 1 902 000 380 400 

digital 2 Mb/s (2 ústredne) 42 000 41 000 492 0 0 0  1 518 000 2 502 0 0 0  250 2 0 0  

digital 8 Mb/s (2 ústredne) 42 000 101 500 1 2IS  000 3 696 000 6 132 000 153 300 
i 

digital 256 kb/s (3 ústredne) 42 0 0 0  17 000 204 000 654 000 1 062 0 0 0  829 688 j 

digital 512 kb/s (3 ústredne) 42 000 28 300 339 600 1 060  800 1 7 4 0  000 696 0 0 0  í 
digital 1 Mb/s(3 ústredne) 42 000 43 0 0 0  5 1 6 0 0 0  1 590 ООО 2 622 000 524 400 

digital 2 Mb/s(3 ústredne) 42  000 5 6  600 679 200 2 079 600 3 4 3 8  000 343 800] 

digital 8 Mb/s(3 ústredne) 42 000 141 750 1 701 000 5 145 000 8 547 000 213 675, 

Prenájom optického vlákna od SK.T 

Ľthcrnct 10 Mb/s 6 0 0 0  4 0  000 480 000 1 4 4 6  000 2 406 000 9 6  240 

Fast Ethernet 100 Mb's 6 0  000 4 0  000 4 8 0  000 1 500 000 2 4 6 0  ООО 4 920 

FDDI 100 Mb/s 600 000 40 ООО 480 000 2 040 ООО 3 000 ООО 6 000 

' V závislosti od použitého mikrovlnného zariadenia a vzdialenosti. 
Aktívna retranslácia znamená zvýšenie ceny zariadení približne na 
dvojnásobok oproti prenosu bez  retranslácie. Pasívna retranslácia 
predstavuje zvýšenie ceny zariadení približne o 25-50%. 

nedostatok metalických vedeni v tejto oblasti. 
Prenájom digitálneho okruhu 
Ďalšou možnosťou j e  prenájom digitálneho okruhu od Slovenských 

telekomunikácií Rozdiel oproti analógovému okruhu je najma v 
spoľahlivosti spojenia, pretože digitálne okruhy býva jú  \ sieti ST 
realizované optickými vláknami a zároveň ST zmluvne garantujú 
dohodnutú maximálnu mieru chybovosti okruhu. Nevýhodou tejto 
alternatívy j e  cena za spojenie. V porovnaní s ostatnými prepojeniami 
vychádza jednoznačne ako najdrahšia alternativa, a to čo sa t\ka cen> 
za I Mb/s ročne, ako a j  celkovej  \>šk> vynaložených finančmeh pro
striedkov. 

Cena za prenájom digitálneho okruhu závisí od počtu telekomu
nikačných ústrední, ktorými okruh prechádza Existuju tn stupne ta) 0 
- 1 ústredňa, (b) 2 ústredne a tc) 3 a viac ústrední 

Okrem Slovenských telekomunikácii ponúkajú prenájom digitálnych 
okruhov a j  niektoré ďalšie  spoločnosti. My sme mali k dispozícii 
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ponuky firiem Corincx Group a PVT. Ceny sú v porovnaní s cenami 
Slovenských telekomunikácií o niečo nižšie (napríklad v prípade firmy 
Corincx Group j e  to približne o 30 %), avšak n i e j e  možné realizovať 
prepojenie každej lokality. Prístupové body do privátnych sietí týchto 
spoločností nie sú rozmiestnené tak husto, ako j e  tomu v prípade ST. 
' Prenájom optického vlákna 

Zaujímavou alternatívou j e  prepojenie prenajatým optickým 
vláknom, pretože na tomto médiu j e  možné použitím vhodných 
koncových zariadení dosiahnuť vysoké prenosové rýchlosti (rádovo 
stovky Mb/s). V súčasnosti sme v kontakte so spoločnosťou SKT -
Systémová káblová televízia, ktorá disponuje optickými vedeniami na 
území Bratislavy. Dostali sme však len prísľub, že v časovom 
horizonte 3-5 mesiacov by sa vedeli vyjadriť k možnosti prenajatia 
vlákna a k cene za tento prenájom. Predbežne sa táto cena pohybuje 
medzi 2,50 až 5 Sk mesačne za meter kábla podľa náročnosti inštalácie 
spoja. Zariadenia na konci káblov sú v kompetencii používateľa. Tento 
prenájom nie je  Štandardnou službou SKT. 

V našich úvahách počítame s cenou prenájmu 4 Sk za meter na 
mesiac. N i e j e  tiež známa dĺžka vedenia, o prenájom ktorého pôjde, 
pretože nepoznáme trasy, ktorými sú, resp. budú káble vedené. Vo 
všeobecnosti počítame s dĺžkou 10 km. 

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté približné náklady na jednotlivé 
možnosti realizácie spojenia. Uvedená j e  vyžadovaná investícia 
(napríklad pre nákup modemov a iných komunikačných zariadení), 
mesačné poplatky, ročné poplatky, celkové výdavky za 3 a za 5 rokov 
prevádzky a priemerné ročné náklady na prenosovú kapacitu 1 Mb/s 
počas päťročnej prevádzky daného spojenia. 

V ý b e r  routrov 
V navrhovanom konečnom riešení komunikačnej infraštruktúry UK 

in '• kostře siete plánové nasledujúce routre: 
• Cisco 3640: dve hlavné centrá a LFUK, 
• Cisco 2514: FMUK+FAFUK, 
• Cisco 2501: PDFUK na Račianskej, 
• DECbrouter 90: CMFUK a EBFUK 
Investíciou bude len nákup routrov 3640, v ostatných uzloch budú 

umiestnené routre, ktoré su už v súčasnosti používané. 

3.2. Osobné počítače 

3.2.1. Súčasný stav v oblasti osobných počítačov 
V súčasnosti sa na univerzite používajú takmer výlučne osobné 

počítače kompatibilné s IBM PC, a to v rôznych podobách od 
počítačov triedy 286 až po najmodernejšie systémy s procesorom Intel 
Pentium II. 

Ako operačné systémy sa pre tieto počítače používajú: 
• MS-DOS, 
• MS Windows 3.1, 
• MS Windows for Workgroups 3.11, 
• Windows 95, 
• Windows NT Workstation, 
• OS/2, 
• Linux. 
Zatiaľ stále prevažujú systémy MS-DOS a MS Windows 3.1/3.11. 

Počítače tried 286 a 386 predstavujú približne 4 0 %  spomedzi všetkých 
osobných počítačov na univerzite. 

3.3. Servery 

3.3.1. Ulolia serverov v súčasnom systéme IKS UK 
V súčasnosti sa ako servery na Univerzite Komenského používajú 

systémy zhrnuté v nižšieuvedenej tabuľke. (Počítame sem tie systémy, 
ktoré sú prevádzkované na úrovni jednotlivých súčastí, teda nie servery 
na úrovni katedier.) 

j S ú č a s ť  UK Serverv  
LFUK OpenVMS, Netware, Linux 
JLFUK OpenVMS, Netware, NT, Linux 
FAFUK OpenVMS 
PRAFUK OpenVMS (spoločne s RUK), Netware 

i F1FUK OpenVMS (spoločne s RUK), Netware, NT 
PRI FUK Linux, iný UNIX, Netware 
M FFUK OpenVMS, Netware, NT, Linux 

j FTVSUK OpenVMS, Netware 
PDFUK OpenVMS, Netware, Linux 
CMBFUK NT 
EBFUK žiadny 

; FMUK OpenVMS, NT 

KSNR Linux 
RUK OpenVMS, Netware, NT, Linux 

Tieto servery sa používajú pri zabezpečovaní prevádzky základných 
služieb 1KS UK, ako sú elektronická pošta, INFO, W W W ,  prenos a 
zdieľanie súborov. Ďalej spoluvytvárajú sieťovú infraštruktúru 
poskytovaním služieb ako routovanie, nameserver, BOOTP, DHCP 
server, firewall a podobne. Podieľajú sa tiež na prevádzke aplikácii 
1KS UK, väčšinou tým, že poskytujú pre ne možnosť zdieľania a 
prenosu súborov s databázami. Ide o tieto aplikácie: ŠTUDENT, EIS, 
MZDY, ÚČTOVNÍCTVO, PUBUK, CATUK a ďalšie. 

Servery s operačným systémom OpenVMS tvoria kostru súčasného 
1KS UK 

3.3.2. Výber platformy pre servery univerzity a fakúlt 
Co sa týka poskytovania služieb HKS UK, existuje pomerne veľká 

voľnosť vo výbere hardvéru a operačného systému serverov, na 
ktorých môžu byť  tieto služby prevádzkované. Prakticky každá 
platforma dnes totiž poskytuje služby, ako sú elektronická pošta, 
W W W ,  prístup k spoločným súborom a tlačiarňam, prevádzkovanie 
databázových serverov a podobne. Čim sa však tieto platformy 
navzájom odlišujú, j e  stupeň podpory týchto služieb, cena, 
spoľahlivosť, bezpečnosť, jednoduchosť správy a možnosť získania 
kvalitného administrátora, podiel na súčasnom trhu, perspektíva 
ďalšieho vývoja  a podobne. 

Pre výber servera sú dôležité tiež nosledujucc faktor) 
• aké aplikácie budú na scrvcri prevádzkované, 
• aké j e  celkové sieťové prostredie, v ktorom bude serv er pracovať 

topológia siete, používané protokoly, ďalšie servery auf., 
• aký server, resp. servery boli používané doteraz a teda akí odborníci 

(správcovia, konzultanti, pripadne programátori) su k dispozícii 
Pozrime sa najskôr na stručné všeobecné porovnanie jednotlivých 

systémov, ktoré prichádzajú do úvahy: Windows NT. UNIX. Novell 
Netware, OpenVMS. 

Z historického a funkčného hľadiska sa môžu UNIX a OpenVMS 
zaradiť do jednej skupiny systémov Su najstaršie spomedzi 
operačných systémov, ktoré v tomto porovnaní bciieme do úvahy 
Vznikli a vyvíjali  sa na veľkých sálových počítačoch Postupom vývoja 
hardvéru prechadzali neskôr a j  na menšie počítače, až na dnešné 
osobné počítače a pracovné stanice. Dá sa povedať, že tieto systémy vu 
svojim určením (hlavne ako servery pre veľký počet používateľov 
podnikové servery) robustnejšie a spravidla vyžadujú a j  kvalitnejší a 
výkonnejší hardvér. Tieto OS stáli a j  pri vzniku počítačových sieti a 
najmä počítače s OS UNIX tvorili spočiatku kostru celosvetovej siete 
Internet. 

Pre ostatné systémy, ktorými sa zaoberáme, piati jedna základná 
charakteristika, a to, že vznikli na osobných počítačoch (PC) a aj  v 
súčasnosti ich ťažiskom ostáva táto hardvérová základňa 

V o  všeobecnosti sa  dá povedať, že osobné počítače sú a j  momentálne 
na nižšom stupni technického vybavenia ako počítače založené na 
iných technológiách, na ktorých sú schopné bežať najvýkonnejšie 
servery. Na druhej strane sa osobné počítače stali najrozšírenejšími 
a cenovo najdostupnejšími. 

Po objavení sa a rozšírení osobných počítačov vznikol na základe 
potreby spájať tieto počítače sieťový operačný systém: Novell 
Netware. Stal sa najrozšírenejším sieťovým operačným systémom, 
ktorý vznikol na báze osobných počítačov. 

Niektoré verzie OS UNIX, ako napríklad SCO UNIX, Free BSD, 
Linux vznikli na báze PC ako lacnejšia alternatíva pre používateľov, 
ktorí chceli pracovať s OS UNIX v tomto prostredí. 

Najnovší sieťový OS, ktorý vo veľkej  miere ovplyvňuje súčasný 
vývoj  OS vo svete, j e  Microsoft Windows NT. Stojí za ním firma 
Microsoft, ktorá j e  autorom najrozšírenejších jednouživatelských 
operačných systémov. Windows NT má ambície konkurovať doteraz 
najpoužívanejším OS v oblasti serverov, ako sú Novell Netware, 
UNIX, OpenVMS, .... 

Veľmi dôležitým faktom v posledných rokoch j e  široký nástup 
Internetu. Všetky menované OS sa snažia čo najlepšie zabudovať 
podporu internetovských technológií medzi svoje služby. 

Nasledujúce hodnotenia „pre" a „proti" použitiu jednotlivých 
systémov vychádzajú z literatúry' a sú doplnené o skúsenosti s 
prevádzkou týchto systémov v rámci IK.S UK. 

' Zoznam použitej literatúry tvorí Prílohu 3 Strategickej Štúdie /. 
priestorových dôvodov sme túto prílohu museli vynechať 
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W i n d o w s  N T  
Pre: 
• Jednoduchá integrácia s osobnými počítačmi s operačným 

systémom MS Windows 
• Na rozumnej úrovni poskytuje  funkcie súborového a aplikačného 

servera 
• Pomerne jednoduchá inštalácia a údržba 
• Dokáže využ iť  viac procesorov a pracuje a j  na výkonných 

systémoch s procesormi RISC 
Proti: 
• Náročná správa zoznamov používateľov a prostriedkov v pro

strediach veľkých sieti 
• V porovnaní s ostatnými systémami tu chýbajú niektoré črty 

podporujúce prevádzku bez prerušenia (high availability); vyžaduje  
relativné časté rebootovanie pri zmenách konfigurácie 

UNIX 
Pre: 
• Dobrá škálovateľnosť na vysokovýkonných počítačoch s 

procesormi RISC 
• V y s o k á  spoľahlivosť s možnosťou zmien konfigurácie bez potreby 

rebootu 
• Tieto systémy boli prvé, ktoré podporovali 64-bitovú architektúru 
• Včasná a široká podpora intcmetovských štandardov 
• Používatelia môžu spúšťať  aplikácie priamo na serveri 
Proti: 
• Často pracuje na nákladnom firemnom hardvéri 
• Pre správu vyžaduje  kvalif ikovaného administrátora 

Novel l  N e t w a r e  (IntranctWarc)  
Pre: 
• Vynikajúci výkon a dobrá spoľahlivosť v o  funkcii súborového 

servera 
• Hierarchická adresářová služba umožňuje jednoduchú správu v 

prostredí veľkých sietí 
Proti: 
• Základné služby nevyužívajú možností použitia viacerých 

procesorov (SM P) 
• Tento operačný systém j e  obmedzený len na architektúru Intel x 8 6  
• Chýba vhodný spôsob ochrany pamäti servera medzi aplikáciami 

navzájom 
• Nedostatok vývojových nástrojov pre túto platformu 

O p e n V M S  
Pre: 
• Dobrá škálovateľnosť na vysokovýkonných počítačoch Alpha s 

procesormi RISC 
• V y s o k á  spoľahlivosť s možnosťou zmien konfigurácie bez potreby 

rebootu 
• V súčasnosti podporuje 64-bitovú architektúru procesora Alpha 

Časť 6 
Návrh ďalšieho postupu alebo ktorou cestou sa vybrať 

Každá z predchádzajúcich častí sa  zameriavala na jednu oblasť  alebo 
skupinu oblastí súvisiacich s problematikou IIKS. Úlohou tejto Časti j e  
pozrieť sa  na vec  globálne a predložiť celkový návrh ďalšieho postupu. 
Tento návrh vychádza z priorít schválených pre projekt IIKS a 
pozostáva z alternatív odporúčaných autormi štúdie v jednotlivých 
oblastiach. 

Po schválení návrhu ďalšieho postupu predloženého v tejto časti 
(resp. návrhu upraveného podľa akceptovaných pripomienok, pokiaľ sa  
vyskytnú) bude spracovaný podrobný plán konkrétnych úloh z neho 
vyplývajúcich. Plán bude obsahovať zodpovedné osoby, termíny, 
potrebné personálne, finančné a technické prostriedky a organizačné 
opatrenia. Jednotlivé časti plánu budú predkladané Vedeniu UK na 
schválenie hneď ako budú vypracované, aby sa  mohlo začať s plnením 
konkrétnych úloh. Celý plán bude spracovaný najneskôr do 4 mesiacov 
po schválení návrhu ďalšieho postupu. 

Všeobecné a dlhodobé princípy z úvodnej štúdie a strategickej štúdie 
tvoriace celkovú stratégiu univerzity v oblasti IS budú zapracované do 
tvoriaceho sa strategického a rozvojového plánu UK. 

Teraz uvedieme návrh postupu v jednotlivých prioritných oblastiach. 
Táto časť  má sumarizačný charakter, neobsahuje podrobnejšie 
zdôvodnenia navrhovaného postupu. Tie sú urobené v príslušných 

• Používatelia môžu spúšťať  aplikácie priamo na serveri 
• Dobré skúsenosti s prevádzkou tohto systému v súčasnom IKS UK 
Proti: 
• Pracuje na nákladnom firemnom hardvéri 
• Počet aplikácií dostupných pre tento operačný systém j e  menší v 

porovnaní so  systémami UNIX a Windows  NT 
• Pre správu vyžaduje  kvalif ikovaného administrátora 

Čo sa  týka výberu platformy pre servery fakúlt, existujú nasledujúce 
dve  alternatívy: 

• Na fakultách bude existovať predpísaná platforma, na ktorej budú 
realizované základné služby počítačovej siete (elektronická pošta, 
W W W ,  ...), t.j. niečo, čo doteraz predstavovali systémy OpenVMS, 

• Každá fakulta bude mať  možnosť výberu platformy pre s v o j  server, 
s tým, že tento musí spiňať stanovené podmienky. 

A k  by bol pre servery fakúlt  predpísaný jeden operačný systém (išlo 
by  s najväčšou pravdepodobnosťou o Windows  NT alebo OpenVMS), 
prinieslo b y  to isté výhody v oblastí zjednotenia používaného softvéru 
pre server EP a W W W ,  Na celej univerzite by  s a  takto mohol používať 
jeden spôsob kódovania slovenskej  diakritiky, jeden spôsob riešenia 
potvrdzovania správ, jeden spôsob písania podporných programov pre 
W W W  a podobne. 

Na druhej strane b y  jednotná platforma pre servery predstavovala pre 
fakulty možné obmedzenie v budovaní ich vlastných informačných 
systémov. Napríklad ak by bol informačný systém fakulty založený na 
systéme UNIX a univerzitou predpísaný operačný systém by bol 
Windows NT, bolo by potrebné riešiť problémy vzájomného 
prepojenia dvoch systémov (UNIX - Windows NT) v rámci fakulty. 

Fakulty tiež môžu mať rôzne požiadavky na bezpečnosť, spo
ľahlivosť a výkonnosť svojich serverov. Napríklad niektorým postačuje 
spoľahlivosť a výkon systému Windows NT, iné požadujú 
spoľahlivejší a výkonnejší systém (napríklad OpenVMS). 

Rozhodnutie medzi vyššieuvedenými dvoma alternatívami závisí od 
toho, či sa požadované vlastnosti systémov EP a W W W  dajú  
realizovať na základe existujúcich štandardov alebo nie (a teda či j e  
nutné pre ich realizáciu voiiť  jednu platformu na strane servera). 

Na základe doterajších skúsenosti sa  nám situácia j a v í  tak, že po
žadované vlastnosti j e  možné zabezpečiť na základe existujúcich 
štandardov. 

Navrhujeme preto, aby každá fakulta mala možnosť výberu 
platformy pre svo j  server. 

Fakulty, ktoré požiadajú o udržbu svojho servera centrálny útvar, 
budú mať možnosť výberu servera obmedzenú možnosťami tohto 
útvaru. 

Na záver uveďme, že pri serveroch pre univerzitné a fakultné 
databázové aplikácie budú možnosti výberu obmedzené požiadavkami 
aplikačného softvéru. Typickým obmedzením môže b y ť  napríklad 
obmedzenie na systémy UNIX výrobcov Sun, Digital a IBM. 

častiach strategickej štúdie, ktoré obsahujú a j  ďalšie alternatívy, ktoré 
boli uvažované. 

Na záver tejto časti uvádzame návrh na použitie finančných 
prostriedkov rezervovaných v tomto roku na projekt HKS v rozpočte 
UK na pokrytie navrhovaných prác spolu s výhľadom na nasledujúce 
dva roky. 

Poznámka: Pokiaľ pre spôsob finančného zabezpečenia nejakej  
aktivity použijeme výraz „centrálne prostriedky" znamená to 
prostriedky, ktoré sa z rozpočtu celej UK vyčlenia na daný úicl  pred 
jeho delením na súčasti. 

1. Návrh postupu v oblasti IT 
Základ, na ktorom stojí cciý projekt HKS, j e  oblasť  informačných 

technológii. Pri návrhu ďalšieho postupu začíname preto touto 
oblasťou. Oblasť  1T m á  aspekty technologické vktoré sme analyzovali 
v časti 5) a aspekty nemajúce technologický charakter (analyzované v 
časti 4). Technologické aspekty preberieme v poradí: základne služby 
IIKS, infrašlruklúra IIKS, otázky bezpečnosti, prostredie pre wvcy 
IIKS. Otázky, ktoré nemajú technologický charakter zahŕňajú 
personálne zabezpečenie, financovanie, riadenie a prevádzkovo 
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pravidla, pravidlá pre prácu s informáciami, všeobecné pravidlá pre 
používanie počítačovej siete UK. 

Základné slulby IIKS 

Elektronická pošta 
1. Odstrániť nedostatky v univerzálnom používáni adries typu 

meno.priezvisko@fakulta.uniba.sk pre pracovníkov a zavedenie 
používania adries typu meno.priezvisko@st.fakulta.uniba.sk pre 
Študentov. To znamená, že každý pracovník a Student univerzity, 
ktorý má konto na niektorom zo serverov univerzity', musí byť  
dostupný na adrese meno.priezvisko@fakulla.uniba.sk, resp. 
meno.priezvisko@stfakulta.uniba.sk'. 

2. Aktualizovať centrálny zoznam používateľov elektronickej pošty 
na univerzite pre účely adresárovej služby. 

3. Pripraviť a začať skúšobnú prevádzku poštového servera 
Microsoft Exchange ako odporúčaného fakultného servera a 
klientov Microsoft Outlook ako odporúčaných klientov pre 
vybranú skupinu používateľov. V rámci nej postupne vyskúšať, 
resp. zaviesť a vyskúšať nasledujúce vlasúiosti: 
a) použitie jcdnoúiého systému adries, 
b) spoľahlivosť, 
c) komunikáciu s inými poštovými servermi a klientami v 

rámci univerzity, 
d) integrovanosť s prostredím siete Internet, 
e) možnosť posielania a prijímania ľubovoľných údajov, 

napríklad dokumentov vytvorených programami MS Word, 
Excel, PowerPoint, Access a podobne, 

f )  podporu mobilných používateľov, teda tých, ktorí pracujú 
obvykle na rôznych počítačoch, 

g) adresářové služby, teda vyhľadávanie adries osôb a útvarov 
v rámci HKS UK, 

h) bezpečnosť, teda šifrovanie správ a ich elektronické 
podpisovanie pomocou programu PGP, 

i) možnosť spracúvania správ obsahujúcich slovenskú 
diakritiku3, 

j )  potvrdzovanie doručenia a prečítania správy. 
4. Po ukončení skúšobnej prevádzky vypracovať definitívne 

prevádzkové pravidlá univerzitnej elektronickej pošty obsahujúce 
aj  podmienky pre pripojenie súčasti univerzity do univerzitného 
systému elektronickej pošty. 

5. Vybrať platformy pre fakultné servery resp. servery súčasti a., 
klientov na súčastiach. Každá súčasť si zvolí prostredie podľa 
vlasúiého výberu. Toto prostredie však musí spĺňať podmienky 
stanovené v prevádzkových pravidlách. 

6. Rozbehnúť rutinnú prevádzku nového systému elektronickej 
pošty na univerzite. 

7. Navrhnúť a uviesť do prevádzky schému rutinného využitia 
elektronickej pošty pre riadenie univerzity a pre komunikáciu 
univerzitnej komunity s univerzitnými orgánmi. 

8. Pôsobiť na súčasti v smere, aby vytvorili podmienky pre prístup 
každého svojho pracovníka a študenta k elektronickej pošte. 

Prístup k všeobecným informáciám (systémy WWW a INFO) 
1. Vypracovať prevádzkové pravidlá a rozbehnúť rutinnú prevádzku 

univerzitných W W W  proxy serverov. 
2. Vypracovať pravidlá týkajúce sa obsahu a formy univcrzímých a 

fakultných webovských stránok. Budú obsahovať zoznam 
a charakteristiku obsahu stránok s informáciami, popis ich 
vzájomných vzťahov, popis prístupových práv k nim a pravidlá 
pre aktualizáciu údajov. 

3. Realizovať univerzitné a fakultné webovské stránky v súlade s 
prijatými pravidlami a rozbehnúť rutinnú prevádzku 
univerzitného systému W W W .  

4. Po rozbehnutí rutinnej prevádzky systému W W W  ukončiť na 
úrovni univerzity prevádzku systému INFO. 

1 Pripomeňme, že univerzitou rozumieme univerzitu ako celok, 
vrátane j e j  súčastí. 

2 „Fakulta" j e  anglické označenie fakulty alebo rektorátu (napríklad 
fmed, fmph, rec), resp. slovenské označenie inej súčasti univerzity 
(napríklad ksnr). Navrhujeme povinné používanie označenia 
„.uniba.sk" vo všetkých adresách a povinné používanie označenia „st." 
v adresách pridelených študentom. (Doktorandi sa zaraďujú medzi 
pracovníkov.) 

3 Na mysli máme použitie slovenskej diakritiky priamo v tele správ. 
Prenos dokumentov so slovenskou diakritikou je,  prirodzene, možný aj  
vo forme priložených dokumentov (attachments) vytvorených 
napríklad programom MS Word. 

5. Realizovať prototypy alternatívnych riešení systému pre 
poskytovanie všeobecných informácií: 
a) systém HyperWave, 
b) systém založený na W W W  so softvérovou podporou 

metadát. 
6. Vybrať  konečné technické riešenie pre systém pre poskytovanie 

všeobecných informácií a uviesť ho do rutinnej prevádzky. 

Elektronické konferencie 
1. Vytvoriť prototyp riešenia systému elektronických konferencii na 

báze Microsoft Exchange a začať jeho skúšobnú prevádzku. 
2. Vypracovať prevádzkové pravidlá pre elektronické konferencie 

na báze elektronickej pošty a Microsoft Exchange Public l-olders. 
3. Uviesť elektronické konferencie do rutinnej prevádzky. 
4.  Urobiť pokusy s technológiou audio a videokonferencil 

Kancelárske systémy 
1. Prijať v oblasti kancelárskych systémov ako štandard pre 

Univerzitu Komenského balík Microsoft Office. 
2. Rokovať s firmou Microsoft o podmienkach získania 

multilicencie pre MS Office pre univerzitu. 
3. Vypracovať pravidlá používania jednotlivých modulov 

obsahujúce a j  zásady pre vzájomnú výmenu dokumentov 
4. Začať používať technológiu groupwarc v skúšobnej prevádzke 

Infraštruktára HKS 

Komunikačná infrastruktura 
1. Kostru univerzitnej siete ako hlavnú zloíku komunikačnej 

inľraštruktúry 1IKS UK navrhujeme v nasledujúcom období 
budovať na týchto komunikačných médiách (v poradí podľa 
priority): 
a) vlastné optické vlákna, 
b) vlastné bezdrôtové spojenia, 
c) prenajaté analógové okruhy s rýchlymi vlastnými 

modemami, 
d) prenajaté digitálne okruhy. 

2. Zatiaľ otvorená j e  možnosť prenájmu optiekseh vlákien 
3. Navrhujeme prepojiť uzlové body na Šafárikovom námestí 

a v Mlynskej doline spojením s kapacitou do lu M b. s t pripojiť 
každú z ostatných fakult v Bratislave k jednému z týchto 
uzlových bodov spojením s kapacitou minimálne 2 Mb s 

4. A k o  routre odporúčame použiť zariadenia spoločnosti Cisco 
Systems. 

5. Modernizáciu komunikačnej infraštruktúry navrhujeme rozdeliť 
do troch etáp. Do prvej etapy navrhujeme zaradiť riešenie 
aktuálnych problémov. Obsahom druhej etapy bude vytvorenie 
základu pre podstatné zrýchlenie kostry siete a v tretej etape sa 
modernizácia dokončí. Plánovaná topológia siete po ukončení 3. 
etapy j e  na obr. 6.1. Prvé 2 etapy navrhujeme realizovať do konca 
roku 1998. 

6. V prvej etape sa riešia niektoré aktuálne problémy siete UK. Sú 
to: 
a) Realizácia rýchlej linky medzi Šafárikovým námestím a 

Mlynskou dolinou, ktorá nahradí alebo zvýši rýchlosť 
súčasného 64 kb/s spojenia. V súčasnosti sa buduje 
digitálny okruh s kapacitou I Mb/s medzi Šafárikovým 
námestím a Mlynskou dolinou.4 

b) Spojenie areálu FAFUK a FMUK do Mlynskej doliny a na 
Šafárikovo námestie zároveň. Softvérovo sa dá ošetriť, aby 
každá z uvedených dvoch fakúlt mala garantované 
minimálne pásmo smerom do Mlynskej doliny. 

c) Zvýšenie kapacity linky CMBFUK - Šafárikovo námestie z 
19,2 kb/s na 64 kb/s. Pre tento účel bude treba vyhradiť 

jednu telefónnu linku na CMBFUK a jednu telefónnu linku 
na Šafárikovom námestí. 

d) Pripojenie EBFUK na Šafárikovo námestie prenajatou 
analógovou linkou s kapacitou 19,2 kb/s. Pre tento účel 
bude treba vyhradiť jednu telefónnu linku na EBFUK a 
jednu telefónnu linku na Šafárikovom námestí. 

e) Spojenie ŠDJĽŠ - MFFUK vzduchom v súvislosti s 
udeleným grantom veľvyslanectva Holandského kráľovstva 
v hodnote 250 000 Sk určeným na vytvorenie počítačovej 
učebne pre študentov ubytovaných v ŠDJĽŠ'. 

f )  Modernizácia modemového ínterfejsu do univerzitnej siete 
potrebná pre zlepšenie pripojenia pracovísk univerzity, 

* Okruh bol uvedený do skúšobnej prevádzky v máji 1998 
5 Okruh bol uvedený do skúšobnej prevádzky v júni 1998. 

34 

mailto:meno.priezvisko@fakulta.uniba.sk
mailto:meno.priezvisko@st.fakulta.uniba.sk
mailto:meno.priezvisko@fakulla.uniba.sk


ktoré nie sú pripojené pevnou linkou a pre pohotovostné 
služby správy siete. Na tento účel j e  treba vyčleniť v mieste 
lokalizácie 4 telefónne linky. 

V druhej etape sa vytvorí základ pre podstatné zrýchlenie kostry 
siele. V tejto etape sa: 
a) vytvorí bezdrôtové spojenie s rýchlosťou 8 Mb/s medzi 

Šafárikovým námestím a Mlynskou dolinou, ktoré doplní 
prenajatý digitálny okruh s kapacitou 1 Mb/s, 

b) vytvorí bezdrôtové spojenie s rýchlosťou 2 
Mb/s medzi Šafárikovým námestím a 
areálom LFUK na Sasinkovej ulici, 

c) zakúpia potrebné routre Cisco 3640 do 
uzlov na Šafárikovom námestí a v Mlynskej 
doline. 

V tretej etape sa vytvoria zvyšné 
vysokorýchlostné spojenia a zakúpi sa router 
Cisco 3640 do uzla na LFUK. Pôjde o vytvorenie 
resp. upgrade nasledujúcich spojení': 
a) pripojenie areálu PDFUK na Moskovskej 

ul. a UJOP na LFUK vlastným optickým 
vláknom, 

b) pripojenie FTVŠUK do Mlynskej doliny, 
c) pripojenie FAFUK a FMUK do Mlynskej 

doliny a na Šafárikovo námestie, 
d) pripojenie budovy PDFUK na Račianskej 

ul. na Šafárikovo námestie a spojenie medzi 
budovami PDFUK na Račianskej ul. a na 
Moskovskej ul. Toto spojenie j e  zaradené 
do univerzitného plánu, lebo bude slúžiť 
zároveň ako záložné spojenie pre pripad 
výpadku bezdrôtového spojenia medzi 
LFUK a Šafárikovým námestím. 

c) pripojenie CMBFUK na Šafárikovo 
námestie, 

0 bezdrôtové pripojenie EBFUK do Mlynskej 
doliny2. 

Prostredie pre vývoj HKS 
1. U kľúčových aplikácií uprednostňovať riešenie s centrálnym 

uložením údajov3  s tým, že súčasti univerzity, ktoré nemajú 
kvalitné sieťové pripojenie, budú mať údaje uložené na svojich 
počítačoch. 

2. Pri výbere a vývoji  aplikácií sa  v rámci možností orientovať na 
trojvrstvovú architektúru (three-tiered architecture). V oblastí 
prepojenia komponentov sa orientovať na štandardy, ako j e  

CMBFUK EBFUK 

FAFUK FMUK 
dial-up 

Bratislavy 

SANET 

dial-up 
Bratislava MFFUK 

JLFUK 
Marlin PRIFUK 
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FIFUK 
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Obr. 6.1. Navrhovaná lopológia kostry sietí UK 

Osobné počítače 
1 Štandardnou platformou v oblastí osobných počítačov pre 

najbližšie obdobie budú počítače PC s niektorým z operačných 
systémov Windows 95/98 alebo Windows NT. 

2. Je potrebné sledovať a prakticky sa oboznamovať s nasledujúcimi 
technológiami: 
a) vzdialená administrácia počítačov PC (napr. pomocou 

Microsoft Systems Management Servera), 
b) počítače NctPC, 
c) Cítnx WinFrame, resp. Microsoft Hydra, 
d) riešenia založené na jazyku Java a sieťových počítačoch. 

3. Každá fakulta prijme opatrenia v oblasti prevádzky osobných 
počítačov smerujúce k ochrane údajov v nich uložených, ako sú 
zálohovanie a ochrana proti vírusom. 

Servery 
1. Univerzitným štandardom pre operačný systém na serveri bude 

Windows NT. Neznamená to, že súčasti musia používať len 
tento systém, ale musia zabezpečiť úroveň služieb (napríklad 
elektronická pošta, W W W )  požadovanú prijatými univerzitnými 
štandardami. 

2. V prechodnom období sa budú zabezpečovať služby I1KS na 
úrovni univerzity tak ako doteraz pod operačným systémom 
OpenVMS. O definitívnom zastaveni prevádzky OpenVMS na 
centrálnej úrovni sa rozhodne vtedy, keď bude zabezpečené 
spoľahlivé fungovanie 11KS pod Windows NT. 

3. Do 31.12.1998 fakulty oznámia univerzite, na akej platforme sa 
rozhodli prevádzkovať svoje fakultné servery pre zabezpečenie 
základných služieb HKS UK (elektronická pošta a W W W ) .  
Pokiaľ sa rozhodnú naďalej používať počítače V A X ,  musia si 
servis k nim zabezpečiť individuálne, lebo centrálny servis 
týchto počítačov končí k 1.1.1999. 

Otázky bezpečnosti 
Vychádzajúc z diskusie v časti 5 navrhujeme, aby sa vypracoval 

bezpečnostný zámer IIKS UK. Súčasťou bezpečnostného zámeru bude 
a j  popis ďalšieho konkrétneho postupu v oblasti bezpečnosti. 

1 Alternatívy technológií sú navrhnuté v časti 5 odsek 3.1. O výbere 
sa rozhodne neskôr na základe získaných skúseností. 

1 Predpokladá sa, že EBFUK už bude presťahovaná do nového areálu 
na kopci oproti areálu v Mlynskej doline. 

napríklad CORBA. 
3. U funkcií určených pre širší okruh nepravidelných používateľov 

sa v otázke používateľského rozhrania orientovať na technológiu 
W W W .  U funkcií určených pre používateľov, ktorí budu so 
systémom pracovať denne, pokladať za kritérium vhodnosti 
rozhrania jeho efektívnosť. 

4. V oblasti správy údajov sa zamerať na niektorý zo známych 
komerčných databázových systémov prevádzkovateľných v 
prostredí Windows NT, akými sú napríklad Oracle alebo 
Microsoft SQL Server. 

5. Pri rozhodovaní o zaradení aplikácie do 1IKS dôsledne 
vyhodnocovať, či v požadovanej miere spĺňa požiadavky v každej 
z nasledujúcich kategórií (požadovaná miera splnenia j e  
za požiadavkou uvedená takto: 1 - nevyhnutná, 2 - významná, 3 
- menej významná): 
a) použiteľnosť (správnosť: 1, podpora činnosti univerzity: 1. 

jednoduchosť používania: 2, kvalita informácií: 1, vzájomná 
kompatibilita údajov: 2), 

b) spoľahlivosť (odolnosť voči chybám: 1, bezpečnosť: 1), 
c) udržiavateľnosť (zrozumiteľnosť: 2, prenositeľnosť: 3, 

znovupoužiteľnosť: 3, modulárnosť: 2), 
d) efektívnosť (efektívnosť programov: 3, efekt, vývoja:  2). 

Personálne zabezpečenie 
Vychádzajúc z analýz a odporúčaných alternatív uvedených v časti A 

odsek 1, navrhujeme založiť prístup univerzity k personálnemu 
zabezpečeniu oblasti IT na nasledujúcich zásadách: 
1. Riešenie problému nedostatočného personálneho zabezpečenia 

oblasti IT j e  jedna z najdôležitejších otázok pri vývoji  HKS. 
Treba ju  riešiť spolu s týmito otázkami. 

2. Univerzita bude pre kľúčových pracovníkov v oblasti IT 
poskytovať kompenzácie. 

3. Pre poskytovanie kompenzácií pre kľúčových pracovníkov bude 
univerzita používať v rámci platnej legislativ) a svojich možností 
nasledujúce nástroje: 
a) finančné kompenzácie, 
b) len pre pracovníkov univerzity v hlavnom pracovnom 

pomere v oblasti 1T: poskytovanie časového priestoru pte 
profesionálny rast v rámci pracovnej náplne. 

' Používatelia pristupuju k týmto údajom buď v režime host/terminál 
alebo klient/server. 
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c) vytváranie podmienok pre profesionálny rast zabezpečením 
potrebnej literatúry resp. umožnením účasti na odborných 
podujatiach doma i v zahraničí, 

d) vytváranie dobrých pracovných podmienok v oblasti tech
nického vybavenia (počítače, komunikačné prostriedky), 

e) pomoc pri riešení problémov ubytovania pracovníkov v 
internátoch. 

4. Univerzita vytvorí v rámci možností daných platnou legislatívou 
špeciálnu štruktúru pracovných zaradení v oblasti IT. 

5. V oblasti organizácie práce sa akceptujú nasledujúce zásady: 
a) Na univerzite bude vypracovaný systém prevádzkových 

pravidiel pre všetky činnosti v oblasti IT. 
b) Za každú z činností v oblasti IT musí byť priamo 

zodpovedný konkrétny pracovník. 
c) Pri poverovaní pracovníka zodpovednosťou za isté činnosti 

j e  potrebné prideliť mu aj  potrebné kompetencie. 
6. Oblasť IT bude deklarovaná ako jedna z prioritných oblasti, 

pričom: 
a) Univerzita bude deklarovať konkrétne dlhodobejšie opatre

nia pre podporu oblasti IT v oblasti výdavkov na prevádzku. 
b) Univerzita bude deklarovať konkréuie dlhodobejšie opatre

nia pre podporu oblasti IT v oblasti mzdových výdavkov. 
c) Univerzita bude deklarovať konkrétne dlhodobejšie opatre

nia pre podporu oblasti IT v oblasti kapitálových výdavkov. 
7. VC UK. bude poskytovať všetky centrálne zabezpečované služby 

v oblasti IT. Časť pracovníkov v oblasti IT bude zaradená vo VC 
UK. a časť na fakultách, prípadne na ostatných súčastiach. 

8. Univerzita sa bude pri získavaní pracovníkov pre oblasť IT 
orientovať, okrem tých, ktorí budú ochotní pracovať v tejto 
oblasti formou hlavného pracovného pomeru, aj  na nasledujúce 
skupiny: 
a) Učitelia a vedeckí pracovníci so schopnosťami v oblasti 1T, 

ktorí popri svojich hlavných pracovných povinnostiach sú 
ochotní formou vedľajšieho zamestnania alebo na dohodu 
pracovať pre univerzitu v oblasti IT. 

b) Pracovnici, ktorí majú hlavný pracovný pomer venovaný 
oblasti IT na univerzite, ale pracujú v oblasti IT a j  mimo 
univerzity alebo podnikajú. 

c) Pracovníci, ktorí majú hlavný pracovný pomer v oblasti IT 
na univerzite a okrem toho pracujú v oblasti IT na 
zakázkach organizovaných univerzitou pre iné subjekty 
Í..VHČ"). 

d) Pracovníci majúci hlavný pracovný pomer mimo univerzity, 
ktorí by boli ochotní zamestnať sa na univerzite v rámci 
vedľajšieho pracovného pomeru alebo formou dohody. 

9. Pre úspešný chod HKS j e  nutné mať čo najskôr jedného top 
manažéra, ktorého hlavnou pracovnou náplňou bude riadiaca 
práca v technologickej oblasti. 

Financovanie 
Vychádzajúc z analýz a alternatív uvedených v časti 4 odsek 2 sa 

bude vychádzať pri stanovovaní systému financovania oblasti 1T z 
nasledujúcich zásad: 
1. Financovanie modernizácie a prevádzky kostry univerzitnej siete 

a) Náklady na modcmizácic kostry univerzitnej siete budú 
hradené z centrálnych prostriedkov. 

b) Náklady na prevádzku kostry univerzitnej siete budú 
hradené z centrálnych prostriedkov. 

2. Náklady na nákup nových aplikácií budú hradené z centrálnych 
prostriedkov. Súčasti budú v tejto súvislosti hradiť len náklady na 
špeciálne úpravy, pokiaľ ich budú požadovať. 

3. VC UK bude poskytovať súčastiam definovanú škálu svojich 
služieb z centrálnych prostriedkov vopred vyčlenených z 
rozpočtu univerzity. Budú medzi nimi služby týkajúce sa 
prevádzky kostry univerzitnej siete i služby súvisiace s novými 
jednotnými aplikáciami. VC UK rozšíri svoju ponuku o niektoré 
špeciálne služby, ktoré si fakulty od neho budú môcť, pokiaľ 
budú chcieť, objednať za úhradu. 

Riadenie a prevádzkové pravidlá 
Vychádzajúc z analýz a alternatív uvedených v časti 4 odsek 3 

navrhujeme postaviť prístup univerzity k riadeniu a prevádzkovým 
pravidlám na nasledujúcich zásadách: 
1. Prevádzkový poriadok 

a) Pre IIKS musí byť  spracovaný prevádzkový poriadok, v 
rámci ktorého bude určená jednoznačná zodpovednosť za 
každú z činností, ktoré majú byť v rámci IIKS zabezpečené. 
Žiadna časť HKS sa nesmie uviesť do prevádzky skôr, ako 

pre ňu nebola spracovaná odpovedajúca časť v 
prevádzkovom poriadku. Zároveň musia byť tak na úrovni 
univerzity ako a j  na úrovni súčastí priradené jednotlivé 
úlohy z prevádzkového poriadku konkrétnym osobám, 

b) Univerzita musí mať spracovanú riadiacu schému a j  pre 
ďalší rozvoj IIKS. 

2. V blízkej budúcnosti musí univerzita uvažovať o zriadení funkcie 
prorektora pre oblasť IT. 

3. Je nevyhnutné, aby si každá súčasť univerzity vytvorila funkciu 
správcu informačného systému. V prípade fakúlt by túto funkciu 
mal výhľadovo vykonávať zvláštny prodekan ustanovený pre 
oblasť informačných technológií resp. pokiaľ fakulta takého 
prodekana nemá, tak správca j e j  informačného systému by mal 
mať v oblasti IT kompetencie na úrovni kompetencii prodekana 

4. Celková počítačová gramotnosť na univerzite 
a) Univerzita pokladá za potrebné zvýšiť počítačovú 

gramotnosť svojich pracovníkov. 
b) Univerzita vypracuje a bude realizovať plán pre zvýšenie 

počítačovej gramotnosti svojich riadiacich pracovníkov. 
c) Univerzita vypracuje a bude realizovať plán pre zvýšenie 

počítačovej gramotnosti svojich administratívnych 
pracovníkov. 

Pravidlá pre prácu s informáciami 
Vychádzajúc z analýzy uvedenej v časti 4 odsek 4 navrhujeme 

postaviť prístup univerzity k práci s informáciami na nasledujúcich 
zásadách: 

Práca s informáciami bude upravená jasne deklarovanými pravidlami, 
ktoré budú určovať: 

a) ktoré informácie majú byť  zachytené v elektronickej 
podobe, 

b) ktoré informácie majú byť komu prístupné, 
c) kto j e  za ktoré informácie zodpovedný, 
d) kto bude ktoré informácie vkladať do informačného 

systému, 
c) akým spôsobom maju byť informácie zachytené v 

elektronickej podobe archivované, 
0 ktoré informácie budú zachytávané v elektronickej i v 

klasickej forme. 

Všeobecné pravidlá pre poulivame počítačovej slete t A 
Vychádzajúc z analyzy v časti 4 odsek 5 navrhujeme >)dat čo 

najskôr na úrovni univerzity všeobecné pravidlá používania 
počítačovej siete UK. Pravidlá schváli Vedenie UK a Kolégium rektora 
UK a budú vydané formou príkazu rektora. Návrh znenia pravidiel j e  v 
odseku 5.1. 

Návrh postupu pri riešení ďalších problémov v oblasti IT 
Vychádzajúc z poznatkov získaných pri návštevách fakúlt zhrnutých 

v časti 3, odsek 10 odporúčame fakultám a ďalším súčastiam: 
1. Po prijatí univerzitnej stratégie v oblasti 1T si vypracovať svoj 

dlhodobý plán nadväzujúci na túto stratégiu. Zahrnúť doň postoj 
fakulty ku všetkým zásadným otázkam ovplyvňujúcim 
používanie 1T na fakulte. 

2. Za jednu z prioritných otázok svojho rozvojového plánu pokladať 
rozvoj fakultnej počítačovej siete. 

3. Zabezpečiť rozšírenie možností prístupu svojich študentov k 
počítačom. 

Z diskusie na fakultách vyplynuli aj  dve ďalšie odporúčania pre 
univerzitu: 
1. V rámci strategického plánu univerzity sa zaoberať a j  otázkou 

zabezpečenia prístupu akademickej komunity k výkonným 
počítačovým prostriedkom pre náročné vedecké výpočty. 

2. Vstúpiť do rokovania s dodávateľmi soľtvéru, v prvom rade s 
firmou Microsoft, s cieľom pokúsiť sa dohodnúť prijateľné 
podmienky pre legálne používame ich soľtvéru na univerzite 

2. Návrh postupu v oblasti prístupu k informáciám pre vedu a 
vzdelávanie 

Ako prvú zo špecifických oblasti v rámci IIKS navrhujeme riešiť 
prístup k informáciám pre vedu a vzdelávanie, teda vytvoriť virtuálnu 
knižnicu. V priebehu prác na strategickej štúdii sa vykryštalizovala ako 
prvá priorita v tejto oblasti zabezpečenie prístupu členov akademickej 
komunity do svetových databáz odborných informácií a publikácií. 
A k o  druhá priorita sa prezentovalo získavanie a sprístupnenie 
odborných databáz v rámci knižnic a siete UK a paralelne s tým sa má 
riešiť problematika tvorby on-line katalógov knižníc UK a automatizá
cia ďalších klasických knižničných služieb. 

36 



Tálo problematika j e  podrobne analyzovaná v časti 3 odsek 11, kde 
sú uvedené a j  niektoré alternatívy ďalšieho postupu vrátane 
orientačných cenových relácií. Navrhujeme, aby sa automatizácia štan
dardných knižničných služieb riešila zakúpením niektorého z komerč
ných knižničných informačných systémov. Potom bude celkový postup 
vychádzať z nasledujúcej postupnosti krokov: 
1. Vytvoriť špecializovaný tím pre vytvorenie virtuálnej knižnice. 
2. V spolupráci s fakultami vybrať externé databázy prístupné 

prostredníctvom Internetu zaujímavé pre jednotlivé časti 
univerzitnej komunity a zistiť podmienky prístupu k nim. 

3. Vypracovať a predložiť odpovedajúcim orgánom na schválenie 
spôsob finančného zabezpečenia prístupu k vybratým databázam. 

4. Navrhnúť vhodné používateľské rozhranie na prístup k vybraným 
databázam a zadať V C  UK požiadavku na jeho realizáciu. 

5. Zistiť presné podmienky pre sprístupnenie databáz, ktoré sú k 
dispozícii na CD-ROM a o ktoré majú fakulty záujem, v 
univerzitnej sieti. 

0. Vypracovať návrh na realizáciu takéhoto sprístupnenia 
obsahujúci umiestnenie servera resp. serverov, odporúčanie, či 
použiť špecializovaný server (napríklad typu ULTRANET) alebo 
univerzálny server s vlastným používateľským rozhraním a návrh 
finančného krytia. 

7. Vypracovať a predložiť odpovedajúcim orgánom na schválenie 
spôsob finančného zabezpečenia prístupu k databázam na CD-
ROM. 

8. V prípade, že bude vybratá alternatíva univerzálnych serverov s 
vlastným rozhraním, navrhnúť z hľadiska používateľa toto 
rozhranie a zadať VC UK požiadavku na jeho realizáciu. 

9. Navrhnúť a po schválení v spolupráci s VC UK realizovať 
implementáciu servera resp. systému serverov s vybratými 
databázami. 

10. Vypracovať rámcový projekt automatizácie štandardných 
knižničných prác a podmienok súťaže pre potrebné technické a 
programové vybavenie. 

11. Vypísať a vyhodnotiť verejnú súťaž, vybrať dodávateľov a 
uzatvoriť zmluvu na dodávku. 

12. Spresniť projekt v spolupráci s vybraným dodávateľom. 
Vypracovať postup implementácie systému. 

13. Dodávka systému a implementácia jednotlivých modulov. 
Školenia správcov systému a správcov jednotlivých modulov. 

14. Vypracovanie plánu prechodu na nový systém. 
15. Pripraviť databázy - nastavenie parametrov, konverzie záznamov 

a naplnenie databáz. 
10. Rozpracovanie používateľských inštrukcií a postupov. Školenie 

personálu. 
17. Prechod na nový systém. 

V rámci tejto priority navrhujeme pre zvýšenie prístupu študentov k 
informáciám realizovať a j  myšlienku vytvorenia novej univerziúiej 
počítačovej miestnosti pre študentov so stálou službou a čo najdlhšou 
prevádzkovou dobou, ktorá by bola lokalizovaná v budove na 
Šafárikovom námestí a spravovaná V C  UK. Pre realizáciu vytvorenia 
takejto počítačovej miestnosti navrhujeme postupovať nasledovne: 
1. Poveriť riaditeľa VC UK vedením prác na vytvorení počítačovej 

miestnosti. 
2. Požiadať kvestorku UK o pridelenie miestnosti pre učebňu. 
3. Navrhnúť zariadenie počítačovej miestnosti, spôsob j e j  pripojenia 

do siete UK a urobiť odhad potrebných nákladov. 
4. Navrhnúť prevádzkový poriadok miestnosti. 
5. Z prostriedkov vyčlenených pre projekt HKS UK zakúpiť 

vybavenie miestnosti a uviesť j u  do prevádzky. 

3. Vnútorné otvorenie univerzity pre Študentov 
Z hľadiska projektu 11KS ide pri tejto priorite o vybudovanie 

informačného systému v oblasti vzdelávania. Vlastným prácam na 
informačnom systéme však musí predchádzať návrh systému, ktorým 
príde k otvoreniu univerzity ako takému. Zrejme pôjde o niektorú z 
modifikácií kreditového systému s implementáciou ECTS (European 
Credit Transfer System) do podmienok našej univerzity. 

Pri prácach na novej koncepcii štúdia odporúčame zobrať do úvahy 
možnosti podpory jednotlivých procesov v oblasti vzdelávania uvedené 
v časti 3 odsek 1.2.2. 

Prechod na nový systém štúdia si bude vyžadovať vytvorenie nového 
informačného systému v tejto oblasti. A j  keď nevylučujeme ani 
možnosť vlastného vývoja,  optimálnejšia sa zdá možnosť nákupu 
hotového systému. Veľké skúsenosti našich odborníkov v tejto oblasti 
navrhujeme využiť na dopĺňanie resp. úpravy systému na podmienky 
UK. 

4. Zavedenie moderného informačného systému v oblasti správy 
financií a ľudských zdrojov 

Zavedenie podpory informačným systémom do oblasti financií a 
personalistiky sa pociťuje ako naliehavé. Strategická štúdia však 
ukázala, že a j  v týchto oblastiach bude pred zavádzaním informačného 
systému potrebné najprv spresnenie vnútrouniverzitných pravidiel. 
Situáciu navyše komplikuje a j  skutočnosť, že sa očakáva zmena 
spôsobu hospodárenia z rozpočtového na nejaký iný, čo môže mať 
podstatný vplyv na spôsob práce s financiami, a teda a j  na 
odpovedajúci informačný systém. 

Jednoznačne odporúčame riešiť informačný systém v tejto oblasti 
zakúpením niektorého z kvalitných komerčných systémov. Vzhľadom 
na toto odporúčanie j e  potrebné robiť spresňovanie 
vnútrouniverzitných pravidiel so znalosťou funkčnosti takýchto 
systémov. Inak hrozí, že nebude na trhu existovať systém, ktorý by 
našim pravidlám vyhovoval. Pri výbere systémov sa treba, tak ako sa to 
deje v čoraz väčšej miere v rozvinutých krajinách, v prvom rade 
orientovať na systémy, ktoré poskytujú čo najlepšiu garanciu kvality a 
trvácnosti. 

Návrh postupu: 
1. Sformovať kolektív pracovníkov z oblasti financií a IT, klorý sa 

oboznámi s možnosťami dostupných finančných systémov, 
navrhne upresnenie univerzitných pravidiel v oblasti financií a 
sformuluje základné požiadavky, ktoré by mal systém pre správu 
financií spĺňať. 

2. Sformovať kolektív pracovníkov z oblasti správy ľudských 
zdrojov a IT, ktorý sa oboznámi s možnosťami dostupných 
systémov v oblasti personalistiky, navrhne upresnenie 
univerzitných pravidiel v oblasti personalistiky a naformuluje 
základné požiadavky, ktoré by mal systém pre personalistiku 
spĺňať. 

3. Vypracovať rámcový projekt zavedenia informačného systému v 
oblasti správy financií a ľudských zdrojov a podmienok súťaže 
pre potrebné technické a programové vybavenie. 

4. Vypísať a vyhodnotiť verejnú súťaž, vybrať dodávateľov a 
uzatvoriť zmluvu na dodávku. 

5. Spresniť projekt v spolupráci s vybraným dodávateľom. 
Vypracovať postup implementácie systému 

6. Dodávka systému a implementácia jednotlivých modulov 
Školenia správcov systému a správcov jednotlivých modulov. 

7. Vypracovanie plánu prechodu na nový systém. 
'"8. Rozpracovanie používateľských inštrukcií a postupov. Školenie 

personálu. 
9. Prechod na nový systém. 

5. Ostatné 
1. Po ukončení rozpracovaných analytických prác sa vytvorí 

odpovedajúci dátový model univerzity. 
2. V súvislosti s problémom roku 2000 j e  potrebné preskúmať dô

sledky tohoto problému na všetok softvér, o ktorom sa dá pred
pokladať, že sa v roku 2000 bude na našej univerzite používať. 

6. Finančné krytie navrhovaného postupu 
V rozpočte UK j e  pre projekt HKS na rok 1998 rezervovaných 8,9 

milióna korún. Pri návrhu na ich použitie a tiež pri výhľadovom pláne 
na finančné krytie projektu v rokoch 1999 a 2000 vychádzame z 
nasledujúcich argumentov: 
1. Z priorít, ktoré si univerzita stanovila pre najbližšie obdobie, 

vyplývajú pre projekt 11KS úlohy vybudovať virtuálnu knižnicu, 
vytvoriť informačný systém na podporu oblasti vzdelávania a 
zaviesť moderný komplexný systém pre riadenie, správu financií 
a ľudské zdroje. Ďalej j e  tiež potrebné skvalitniť základné služby 
v oblasti informačných technológii. 

2. Nevyhnutným predpokladom pre úspešné vyriešenie týchto úloh 
j e  výkonná univerzitná počítačová sieť. V strategickej študn j e  
podrobne vypracovaný návrh na modernizáciu existujucej siete a 
podstatné zvýšenie j e j  výkonnosti. Preto navrhujeme v rokoch 
1998-99 investovať najviac prostriedkov do tejto modernizácie. 

3. Z taich oblasti, ktoré boli stanovené ako prioritné, j e  na 
zavedenie nového informačného systému najlepšie priplavená 
oblasť knižníc. Zlepšenie situácie v tejto oblasti j e  univerzitnou 
komunitou vnímané ako najpotrebnejšie. Preto, podobne ako pn 
univerzitnej sieti, navrhujeme a j  do tejto oblasti investov ať najmä 
v prvých dvoch rokoch 

4 Vnútorné otváranie univerzity pre študentov si už v roku 1999 
bude vyžadovať investíciu do informačného s>stému ptc 
vzdelávanie. Táto bude pokračovať a j  v roku 2000 V roku 1998 
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sa navrhuje pre zlepšenie prístupu študentov k informáciám 
vyčleniť prostriedky pre vybudovanie univerzitnej počítačovej 
učebne v budove na Šafárikovom námestí. 

5. Treťou zo zvolených priorít j e  komplexný moderný informačný 
systém v oblasti riadenia, správy financií a ľudských zdrojov. 
Pretože príprava jeho zavedenia si vyžiada istý čas, navrhuje sa 
vyčleniť preň prvé prostriedky v roku 1999 s hlavnou investíciou 
v roku 2000. 

6. Pre rozvoj základných služieb HKS (elektronická pošta, W W W ,  
ďalšie spôsoby elektronickej komunikácie) sa navrhuje 
každoročne vyčleniť 200 tisíc korún na potrebné soflvérové a 
drobné hardvérové vybavenie. 

Nasledujúca tabuľka uvádza navrhované využitie prostriedkov 
rezervovaných v schválenom rozpise rozpočtu pre rok 1998. Údaje sú 
uvádzané v tisícoch korún. 

Tabuľka 6.1. Navrhovaný rozpis prostriedkov na rok 1998 

Oblasť/rok 1998 
Základné služby 1IK.S 200 
Univerzitná sieť 4 700 
Virtuálna knižnica 3.500' 
Studijný systém 500 :  

Systém pre financie a ľudské zdroje 0 

' V tejto sume sú a j  prostriedky na nákup centrálneho serveni pre 
vystavovanie CD-ROM databáz v sieti UK. 

2 Prostriedky vyčlenené na zriadenie univerzitnej počítačovej učebne pre 
študentov. 

Príloha 1 
Zoznam pracovníkův, ktorí sa podieľali na vypracovávaní strategickej štúdie 

Komisia pre informačný systém 

Prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. - predseda komisie 
Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. 
Doc. RNDr. Svetozár Kalavský, CSc. 
Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. 
Prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc. 

Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc. 
Ing. Zora Dobriková 
Doc. RNDr Vladislav Rosa, CSc 
Doc. RNDr Peter Mederly, CSc 

Emília Svitková, MFFUK 
Juraj Vidéky, MFFUK 
Mgr. Radka Birová, MFFUK 
Ing. Štefan Gašpar, MFFUK 
Helena Mederlyová, MFFUK 
Mgr. Milan Babušík, MFFUK 
Mgr. Jozef Клерр, MFFUK 
RNDr. Miloš Kravčlk, MFFUK. 
Dominik Solár, MFFUK 
Mgr. Milada Gurová, MFFUK 
Mgr. Marek Gura, V C  UK 
Uubor Illek, MFFUK 
Doc. RNDr. Daniel Olejár, CSc., MFFUK 
Mgr. Richard Ostertág, MFFUK 
Mgr. Martin Stanek, MFFUK 
RNDr. Ján Šturc, CSc., MFFUK 

Mgr. Martin Dobručký, firma Telenor Slovakia 

Prodekani zodpovední za projekt HKS na jednotlivých fakultách 

MUDr. Martin Dúbrava, CSc., LFUK 
Doc. MUDr. Dušan Meško, CSc., JLFUK 
Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., FAFUK 
Doc. JUDr. Ján Reken, CSc., PRAFUK 
PhDr. Bohuslav Hlava, CSc., FIFUK 
Doc. RNDr. Pavol Rajec, CSc., PR1FUK 
Doc. Ing. Dušan Kollár, CSc., MFFUK 
Doc. PaedDr. Roman Moravec, CSc., FTVŠUK 
Doc. PhDr. Peter Ondrej kov ič, PDFUK 
Doc. ThDr. Ján Grešo, EBFUK 
Mgr. Ing. František Zajíček (tajomník fakulty), CMBFUK 
Ing. Ľubica Bajzíková, CSc., FMUK 

Tim pre vypracovanie strategickej štúdie 

Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc., MFFUK, vedúci tímu 
Mgr. Pavol Mederly, MFFUK, zástupca vedúceho timu 
Doc. RNDr. Pavel Súra, CSc., MFFUK 
Ing. Ján Petřík, MFFUK 
RNDr. Jana Slavkova, MFFUK 
Doc. RNDr. Svetozár Kalavský, CSc., RUK - MFFUK 
Ing. Zora Dobriková, RUK 
RNDr. Zuzana Ladzianska, CSc., RUK 
Ing. Ema Paulovičová, RUK 
RNDr. Augusta Luptáková, V C  UK 
Doc. Ing. Ján Ďuroš, CSc., VC UK 
PhDr. Daniela Gondová, FIFUK 
Prof. PhDr. Štefan Kimlička, CSc., FIFUK 
RNDr. Pavol Meravý, CSc., firma A X A  
Doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc., MFFUK 
RNDr. Viliam Malcher, CSc., MFFUK 
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Príloha 2 
Zoznam dokumentov vytvorených v rámci prác na strategickej štúdii 

(1 ] Ferdinand Devínsky: Stanovenie cieľov a priorít univerzity 
[2] Pavel Súra, Ján Petrík, Jana Slávková: Popis činnosti univerzity v oblasti vzdelávania 
[3 J Pavel Súra, Ján Petrfk, Jana Slávková: Modely činnosti univerzity v oblasti vzdelávania 
[4J Svetozár Kalavský: Popis činnosti univerzity v oblasti vedy 
[5J Zuzana Ladzianska, Ema Paulovičová: Popis činnosti univerzity v oblasti vzťahov s verejnosťou 
(6J Zuzana Ladzianska, Ema Paulovičová: Modely činnosti univerzity v oblasti vzťahov s verejnosťou 
[7] Peter Mederly, Zuzana Ladzianska: Popis činnosti univerzity v oblasti zahraničných vzťahov 
[8] Peter Mederly, Zuzana Ladzianska: Modely činnosti univerzity v oblasti zahraničných vzťahov 
[9] Peter Mederly, Augusta Luptáková: Popis činnosti univerzity v oblasti plánovania a rozpočtu 
[10] Peter Mederly, Augusta Luptáková: Popis činnosti univerzity v oblasti správy finančných zdrojov 
[11] Juraj Vidéky: Popis činnosti univerzity v oblasti personálneho zabezpečenia 
[12] Juraj Vidéky: Modely činnosti univerzity v oblasti personálneho zabezpečenia 
[13] Juraj Vidéky: Zápis z interview v oblasti personálneho zabezpečenia, CMBFUK, dňa 27.2.1998 
[14] Juraj Vidéky: Zápis z interview v oblasti personálneho zabezpečenia, dekanát EBFUK, dňa 2.3.1998 
115] Juraj Vidéky: Zápis z interview v oblasti personálneho zabezpečenia, Personálne oddelenie FMUK, dňa 3.3.1998 
[ 16] Juraj Vidéky: Zápis z interview v oblasti personálneho zabezpečenia, Referát osobných veci PDFUK, dňa 3.3.1998 
[ 17] Juraj Vidéky: Zápis z interview v oblasti personálneho zabezpečenia, Referát personálnej práce FTVŠUK, dňa 4.3.1998 
118| Juraj Vidéky: Zápis z interview v oblasti personálneho zabezpečenia, Personálny referát PRAFUK, dňa 4.3.1998 
119] Juraj Vidéky: Zápis z interview v oblasti personálneho zabezpečenia, Referát personálnej práce FAFUK, dňa 5.3.1998 
[20] Juraj Vidéky: Zápis z interview v oblasti personálneho zabezpečenia, Oddelenie personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov LFUK, 

dňa 10.3.1998 
[21 ] Juraj Vidéky: Zápis z interview v oblasti personálneho zabezpečenia, Personálne oddelenie FIFUK, dňa 16.3.1998 
[22] Juraj Vidéky, Lubor lilek: Vplyv zákona č. 52/1998 na IIKS 
[23] Ema Paulovičová: Popis činnosti univerzity v oblasti legislatívneho zabezpečenia 
[24] Ema Paulovičová: Modely činnosti univerzity v oblasti legislatívneho zabezpečenia 
[25] Ema Paulovičová: Interview s JUDr. Pavlom Horváthom, tajomníkom Filozofickej fakulty UK, dňa 23.4.1998 
[26] Ema Paulovičová: Interview s MUDr. Martinom Dúbravom, prodekanom Lekárskej fakulty UK, dňa24,4.1998 
[27] Ema Paulovičová: Interview s Doc. Vladislavom Rosom, predsedom A S  UK, dňa 24.4.1998 
[28] Ema Paulovičová: Interview s Doc. Pavlom Balgavým, podpredsedom A S  UK a predsedom Právnej komisie A S  UK, dňa 27.4.1998 
[29] Ema Paulovičová: Interview s Doc. Vladislavom Rosom, predsedom A S  Matematicko-fyzikálnej fakulty UK., dňa 27.4.1998 
[30] Ema Paulovičová: Interview s JUDr. Jánom Lantayom, vedúcim Právneho oddelenia Rektorátu UK, dňa 28.4.1998 
[31 ] Ema Paulovičová: Interview s Ing. Máriou Záthureckou, vedúcou Odd. riadenia a rozvoja Rektorátu UK, dňa 28.4,1998 
[32] Ema Paulovičová: Interview s Doc. Jánom Rekcnom, prodekanom Právnickej fakulty UK dňa 29.4.1998 
[33] Ema Paulovičová: Interview s Doc. Petrom Kresákom, prorektorom UK dňa 29.4.1998 
[34] Radka Birová: Popis činnosti univerzity v oblasti obstarávania tovarov a služieb 
[35] Radka Bírová: Modely činnosti univerzity v oblasti obstarávania tovarov a služieb 
[36] Ján Ďuroš, Augusta Luptáková: Evidencia a správa majetku 
[37] Radka Bírová: Zápis z interview o oblasti obstarávania tovarov a služieb na JLFUK v Martine dňa 14.4.1998 
[38] Radka Bírová: Zápis z interview o oblasti obstarávania tovarov a služieb s p. Máriou Frickovou, pracovníčkou Referátu správy a evidencie 

majetku PRAFUK, dňa 15. 4.  1998 
[39] Radka Bírová: Zápis z interview o oblasti obstarávania tovarov a služieb s Ing. Evou Horváthovou, vedúcou Ekonomického oddelenia 

FIFUK, dňa 15. 4. 1998 
[40] Radka Bírová: Zápis z interview o oblasti obstarávania tovarov a služieb s p. Veronikou Jánošovou, pracovníčkou Referátu materiálno-

technického zásobovania FAFUK, dňa 16. 4. 1998 
[41] Radka Bírová: Zápis z interview o oblasti obstarávania tovarov a služieb s p. Františkom Zemkom, vedúcim Oddelenia prevádzky a správy 

majetku LFUK, dňa 17. 4. 1998 
[42] Radka Birová: Zápis z interview o oblasti obstarávania tovarov a služieb s p. Soňou Szabóovou, vedúcou Ekonomického oddelenia 

FMUK, dňa 21. 4. 1998 
[43] Radka Bírová: Zápis z interview o oblasti obstarávania tovarov a služieb s Ing. Júliou Macuriakovou, vedúcou Ekonomicko-finančného 

oddelenia RUK, dňa 29. 4. 1998 
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