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4.10.5. Informačné technológie 
 

Kolégium rektora UK  pri hodnotení plnenia projektu IIKS UK v roku 2000 odobrilo 
dosiahnuté výsledky a prijalo odporúčanie, aby implementácia IIKS UK podľa strategickej 
štúdie pokračovala aj v roku 2001, pričom ako hlavný cieľ bolo stanovené zavedenie 
moderného informačného systému v oblasti správy financií a ľudských zdrojov. 

 Rok 2000 bol tretím rokom plnenia projektu Integrovaného informačného 
a komunikačného systému UK (IIKS UK). Výsledky dosiahnuté v priebehu kalendárneho 
roka 2000 v jednotlivých pracovných oblastiach: 
 
Komunikačná infraštruktúra 
 

Budovanie univerzitnej siete bolo v strede pozornosti aj v roku 2000 a prebiehalo v súlade 
s úlohami stanovenými v strategickej štúdii. Pokiaľ ide o rozsah sieťovania i dosiahnuté 
rýchlosti, plánované úlohy boli splnené.  

 
Elektronická pošta 

 
V systéme elektronickej pošty pokračovala práca na implementácii pokročilejších foriem 

elektronickej pošty a kancelárskych systémov zameraná na podporu práce v skupinách 
a rozšírenie registra poskytovaných služieb. V roku 2000 prebehlo zoznámenie sa s novou 
verziou systému (Windows 2000 – Exchange 2000), bol nainštalovaný hlavný uzol nového 
systému Windows 2000 (server Master v Mlynskej doline) a ako pilotný projekt začalo 
nasadzovanie systému Windows 2000 – Exchange 2000 RC2 na RUK. 

 
Prístup k všeobecným informáciám (systémy WWW a INFO) 

 
1. januára 2000 bola verejnosti sprístupnená www-prezentácia UK na adrese 

www.uniba.sk a v priebehu roka 2000 bola sprístupnená aj anglická verzia na adrese 
www.uniba.sk/eng. Z úrovne IIKS UK boli zabezpečované aj prezentácie niektorých 
centrálne financovaných súčastí UK (Jazykové centrum, Vydavateľstvo, Univerzita tretieho 
veku, Inštitút judaistiky, Botanická záhrada, Toxikologické a antidopingové centrum, Ústav 
jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov). 

Dôležitou časťou univerzitnej prezentácie je aj web-stránka virtuálnej knižnice, ktorá 
sprístupňuje služby poskytované systémom VTLS ako aj vstupy do vzdialených 
plnotextových databáz. Z iniciatívy rektora UK podporenej Vedeckou radou UK bola na web-
stránkach UK zriadená prezentácia publikačnej činnosti a citácií kandidátov na vymenovanie 
za profesora pred ich vystúpením na zasadnutí VR UK ako aj prezentácia popredných 
vedeckých pracovísk UK. 
 
Osobné počítače a kancelárske systémy 

 
V tejto oblasti najvýznamnejšou udalosťou roka 2000 bola legalizácia softvéru firmy 

Microsoft, ktorá vychádzala z programu objemových licencií MS Select 4.0 pre školstvo 
(ďalej len „MS Select“).  

Ďalšia významná akcia, ktorá bola v roku 2000 zameraná na podporu koncových 
užívateľov bol hromadný nákup antivírusového programu NOD32. 

 
Prístup k externým databázam cez Internet 

http://www.uniba.sk/
http://www.uniba.sk/eng
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Z prostredia univerzitnej web-prezentácie, menovite zo stránok virtuálnej knižnice je 

zaistený prístup do inak neprístupných plnotextových báz EBSCO (9 databáz, cca 4 500 
časopisov s úplnými textami a cca 10 000 indexovaných časopisov s abstraktami), JSTOR 
(117 časopisov s retrospektívou, ktorá v niektorých prípadoch siaha až do 19. storočia). 
Licenciu na prístup do bázy EBSCO zaplatilo MŠ SR. Licencia na JSTOR bola zaplatená na 
tri roky na základe sponzorského prispenia  Andrew W. Mellon Foundation a  University  of 
Pittsburgh.  

 
Prístup k vybraným databázam na CD-ROM serveri 

 
V tejto oblasti v plnom rozsahu bola splnená úloha formulovaná v strategickej štúdii. Na 

CD ROM serveri na konci roku 2000 okrem SNB (Slovenská národná bibliografia) a ČNB 
(Česká národná bibliografia) bola inštalovaná a pravidelne  aktualizovaná aj taká  služba ako 
je Microsoft TechNet (informačná podpora pre fakultných technických správcov obsahujúca 
aj najnovšie opravy softvérových produktov).  

 
Automatizácia knižničných prác 

 
Na konci roku 2000 boli cez internet prístupné katalógy piatich knižníc (FIFUK, 

PRAFUK, FAFUK, FMFIUK a JLFUK), na ktorých prebiehal pilotný projekt pri zavádzaní 
systému VTLS.  Evidencia publikačnej činnosti bola v tom istom čase prevedená do nového 
systému na siedmich fakultách (FIFUK, PRAFUK, FAFUK, FMFIUK, JLFUK, LFUK, 
FTVŠUK). Pôvodný predpoklad bol, že do konca roka sa uskutoční aj konverzia databáz 
publikačnej činnosti na zostávajúcich piatich fakultách (PRIFUK, PDFUK, EBFUK, 
CMBFUK a FMUK). Zmenu priniesla skutočnosť, že v priebehu roka 2000 UK dosiahla 
úspech v priamych rokovaniach s firmou VTLS, ktorá vyhovela  žiadosti UK o prednostné 
zaradenie UK na inštaláciu novej progresívnej verzie systému VTLS, ktorá je známa pod 
menom VIRTUA. V roku 2000 UK získala grant „Zlepšenie služieb používateľom – virtuálna 
knižnica UK“ na podporu automatizácie knižníc vo výške 1 842 tis. Sk od OSI Budapešť 
a OSF Bratislava, ktorého cieľom bolo podporiť automatizáciu knižničnej prevádzky 
v knižniciach UK. 

 
Vnútorné otvorenie univerzity pre študentov 

 
Po niekoľkých rokoch prípravných prác, ktoré spočívali v spracovaní zásad UK pre  

kreditový systém štúdia podľa modelu ECTS a po preštudovaní celého radu podporných 
počítačových systémov, fakulty UK v roku 2000 pristúpili k plošnej implementácii nového 
modelu. Snaha získať hotový softvér od iných inštitúcií sa neskončila úspešne. Ako 
prechodné riešenie zvolila UK inováciu dovtedy používaného softvéru ŠTUDENT. V lete 
roku 2000 prebehlo prvé kolo zaškolenia používateľov programu ŠTUDENT na novú verziu. 

 
Zavedenie moderného informačného systému v oblasti správy financií a ľudských zdrojov 

 
V tejto oblasti sa doteraz využíva starý systém prevádzkovaný Výpočtovým centrom UK. 

Hoci ide o profesionálne spracovaný systém, jeho prevádzka je veľmi náročná s vysokou 
mierou rizika zraniteľnosti.   

Argumentácia proti tvorbe alebo nákupu nového systému vychádza z neujasnenej 
legislatívnej perspektívy, t.j. z vyčkávania na definitívne rozhodnutie o type finančného 
režimu vysokých škôl (nový zákon o financovaní vysokých škôl, nový zákon o vysokých 
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školách). Očakávalo sa aj začatie výberového konania pre nákup celoštátnej licencie na nový 
ekonomický systém pre vysoké školy a ministerstvo.  

Na argumentáciu pre zavedenie nového ekonomického systému možno využiť pozitívny 
príklad realizácie nového ekonomického systému na PRIFUK, ako aj nevyhnutnosť urobiť 
ďalší krok. 

 
Bezpečnosť IT 

 
V tejto oblasti možno konštatovať vážne zaostávanie aj v roku 2000. UK chýba ucelený 

bezpečnostný zámer, ktorý by zabezpečil primeranú ochranu systému, prenášaných správ 
a uložených dát. Napriek tomu sa v roku 2000 nevyskytli vážnejšie bezpečnostné incidenty.  

Významnou bezpečnostnou akciou v roku 2000 bolo štúdium ochrany serverov na 
podporu pedagogickej agendy, ktoré vyústilo do šifrovania prenášaných dát a významné 
obmedzenie prístupov k citlivým súborom. 

Významným krokom na zvýšenie bezpečnosti IT bol nákup antivírusového systému 
NOD32, ale nemožno skrývať, že pokrytie koncových počítačov týmto systémom je len 
čiastočné a otvorená zostáva aj otázka antivírusovej  ochrany serverov a ďalších zariadení. 

 
Personálne zabezpečenie 

 
Podľa očakávania personálne zabezpečenie IIKS sa ukázalo vážnejším problémom ako 

nedostatok finančných prostriedkov. 
Ziskom pre IIKS UK bolo obsadenie miesta odborného pracovníka a správcu siete UK. 
Trvalo významným faktorom pre výkon špecializovaných prác vo VC UK je práca 

absolventov štúdia informatiky vykonávajúcich náhradnú civilnú službu. 
Podľa výsledkov analýzy stavu VC UK, ktorá bola vykonaná v auguste  a decembri 2000, 

možno konštatovať, že pri existujúcich platových reláciách nedokážeme naplniť stavy 
pracovníkov tak, aby kmeňoví zamestnanci VC UK a UK mohli pokryť všetky kľúčové 
funkcie, ktoré si vyžaduje riadny chod projektu IIKS UK. 
 
Financovanie 

 
Vo financovaní projektu IIKSUK boli najväčšími problémami nedostatok finančných 

prostriedkov vysokých škôl a ich nevhodná skladba. Následkom toho boli mnohé investičné 
akcie pozdržané.  

 
Spracovanie strategických/vykonávacích plánov rozvoja pre oblasť IIKS UK resp. IT 

 
Kolégium rektora UK prijalo 12. 10. 2000 uznesenie, podľa ktorého fakulty UK vypracujú   

plán ďalšieho rozvoja IT ako súčasť celkového rozvojového plánu fakulty. Koncom roka 
2000 svoje plány predložili len tri z dvanástich fakúlt (LFUK, JLFUK a PRIFUK).  


