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4.10.5. Informačné technológie 

Rok 2002 bol piatym rokom plnenia projektu Integrovaného informačného a komunikačného 
systému UK (IIKS UK). Najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté v uvedenom období 
v jednotlivých pracovných oblastiach sú nasledovné: 

Komunikačná infraštruktúra 

Najväčším prínosom pre univerzitnú komunikačnú infraštruktúru bol rozvoj kostry 
univerzitnej počítačovej siete na báze optických vlákien s aktívnymi prvkami poskytujúcimi 
prenosové rýchlosti 100 – 1000 Mb/s. Pokrok dosiahnutý v spolupráci so združením 
SANET12 vidno z porovnania obrázkov 27 a 28. 

V súčasnosti 3 uzly vytvorené v priestoroch FMFI (Mlynská dolina), VC UK (Šafárikovo 
nám.) a TAC (ul. Odbojárov) sú pripojené na SIX13 rýchlosťou 1 Gb/s.  

Ďalšie súčasti UK (LFUK, JLFUK, FaFUK, PraFUK, FiFUK, PriFUK, FTVŠUK, FMUK, 
FSEVUK, CĎCVUK a RUK) sú pripojené prenosovou rýchlosťou 100 Mb/s.  

Pripojenie univerzitnej počítačovej siete na sieť SANET je realizované v dvoch bodoch a jeho 
rýchlosť bola zvýšená z 10 Mb/s na 100 Mb/s resp. 1 Gb/s . 

Pripojenie ďalších súčastí (ŠDaJ ĽŠ, ŠDaJ Družba, CMBFUK, PdFUK a EBFUK) na 
počítačovú sieť s rýchlosťou 100 Mb/s resp. 10 Mb/s je otázkou blízkej budúcnosti. 

Vytváraná sieťová infraštruktúra umožňuje nielen masové a efektívne využívanie existujúcich 
aplikácií, ale vytvára podmienky pre nové aplikácie, ktorých prevádzka doteraz nebola 
možná. Takýmito aplikáciami sú napríklad videokonferencie a IP telefónia. 

Elektronická pošta 

V oblasti elektronickej pošty, ktorá patrí k najvyužívanejším a najžiadanejším službám IIKS 
UK boli dosiahnuté ciele, ktoré boli naplánované v strategickej štúdii14. Navyše začalo aj 
riešenie úloh, ktorých naliehavosť vystúpila do popredia až v posledných rokoch. Je to hlavne 
riešenie otázok prevádzkovej spoľahlivosti a ochrany pred úmyselnými narušeniami 
z vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Hlavné výsledky v chronologickej postupnosti sú 
tieto: 

− vybudovanie spoľahlivého servera pre centrálne financované súčasti UK, 

− vývoj a odskúšanie softvéru, ktorý na serveri pre elektronickú poštu zabezpečuje 
odfiltrovanie prichádzajúcich poštových správ, ktoré obsahujú vírusy alebo sú 
identifikované ako nebezpečné podľa iných kritérií, 

                                                           
12 nezávislé občianske združenie Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 
13 Slovenské peeringové centrum 
14 Strategická štúdia pre Integrovaný informačný a komunikačný systém Univerzity Komenského, Bratislava, jún 
1998. 
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− zakúpenie veľkokapacitného zálohovacieho zariadenia (8 x DDS4) pre 
zálohovanie údajov na niektorých centrálnych univerzitných serveroch. 

Prístup k všeobecným informáciám (systém WWW) 

Priebežne pokračuje rozširovanie slovenskej i anglickej verzie univerzitnej internetovej 
prezentácie (www.uniba.sk a www.uniba.sk/eng). Z univerzitnej úrovne sú zaisťované 
prezentácie aj pre rad centrálne financovaných súčastí ako je Univerzita tretieho veku UK, 
Jazykové centrum UK, Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov UK a 
niektoré ďalšie.  

Na propagáciu najlepších výsledkov UK bola založená prezentácia popredných vedeckých 
pracovísk UK v slovenskej i anglickej verzii. Pravidelne sú zverejňované kompletné zoznamy 
publikácií a citácií kandidátov na vymenovanie za profesorov v čase, keď predstupujú pred 
VR UK. Novou súčasťou univerzitnej internetovej prezentácie je aj stránka obsahujúca úplné 
texty univerzitných profesorských prednášok, ktoré sa konajú na pozvanie rektora UK v Aule 
UK. 

Široké a v mnohých prípadoch aj veľmi kvalitné internetovské prezentácie vytvárajú 
v slovenskej a anglickej verzii aj mnohé fakulty. 

Osobné počítače a kancelárske systémy 

V roku 2002 bola obnovená zmluva Microsoft Academic Select, ktorá umožňuje pokračovať 
v nákupe cenovo zvýhodneného softvéru pre osobné počítače i servery z produkcie firmy 
Microsoft. 

Do prevádzky bola uvedená služba diskusné fórum na internete slúžiaca pre technických 
správcov IIKS a pre AS UK s tým, že ju môžu využívať aj ďalší používatelia. 

Prístup k externým databázam cez Internet 

Cez internetovú prezentáciu univerzity je prístupná stránka virtuálnej knižnice sprístupňujúca 
knižničné katalógy a rad databáz, ktoré obsahujú bibliografické údaje, bibliografické údaje 
doplnené abstraktmi alebo úplné texty uložených záznamov. Najvýznamnejšie z nich sú 

- Web of Science, obsahuje citačné indexy SCI, SSCI a AHCI. K mnohým záznamom sú 
pripojené aj abstrakty (od r. 2002). 

- JCR,  Journal Citation Reports. Obsahuje základné údaje o prestížnych vedackých 
časopisoch aj s údajmi o ich impaktoch (od r. 2002). 

- JSTOR, Journal STORage. Sprístupňuje úplné texty mnohých významných vedeckých 
časopisov. Prístupová licencia zakúpená s pomocou University of Pittsburgh a Mellon 
Foundation. 

- EIFL Direct, Electronic Information for Libraries Direct. Medzinárodný knižničný projekt 
sprístupňujúci niekoľko databáz s úplnými textami časopiseckých článkov. 

http://www.uniba.sk/
http://www.uniba.sk/eng
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- CD-ROM server UK, sprístupňuje databázy SNB (Slovenská národná bibliografia), ČNB 
(Česká národná bibliografia) a službu Microsoft TechNet (informačná podpora pre 
pracovníkov IT obsahujúca aj najnovšie opravy softvérových produktov). 

Zvlášť treba pripomenúť, že prístup k databázam Web of Science a JCR zaisťuje UK na 
vlastnom serveri nielen pre svoju vnútornú potrebu ale pre všetky slovenské vysoké školy, 
SAV a ďalšie inštitúcie v SR podľa dohôd, ktoré UK uzavrela s firmou ISI, Inc. s MŠ SR a so 
všetkými oprávnenými používateľmi v SR. Financovanie WoS prebralo na seba MŠ SR. 

Automatizácia knižničných prác  

Aktualizácia knižničného softvéru VTLS (prechod na verziu VIRTUA) v predchádzajúcom 
období podstatne zvýšila možnosti systému a používateľský komfort. V roku 2002 
nasledovali ďalšie aktualizácie, ktoré sa dotkli spoľahlivosti, prístupnosti aj hardvérového 
vybavenia prevádzkovaného systému. V súčasnosti je rozšírený na všetky fakulty UK.  

Databáza publikačnej činnosti má v súčasnosti 108 601 záznamov, 47 602 citácií. Databáza 
katalóg UK má 79 694 bibliografických záznamov. Obidve databázy sú prístupné aj širokej 
verejnosti. 

Na dvoch fakultách (FiFUK a PraFUK) sa experimentálne overil modul „výpožičný proces“ a 
vytvoril sa základ databázy čitateľov a ich výpožičiek. 

V rámci rozvojového projektu Virtuálna knižnica UK – prostriedok na podporu e-vzdelávania 
začala sa využívať možnosť linkovania plných textov k jednotlivým záznamom v súbornom 
katalógu UK aj v databáze publikačnej činnosti UK.  

Vnútorné otvorenie univerzity pre študentov 

Centrálny register študentov je v prevádzke vo verzii, ktorá zabezpečuje len základné funkcie. 
Ostáva otvorený pre implementáciu ďalšej funkcionality, ktorá bude súvisieť so stanovením 
štruktúry informačnej vety prevádzkovanej databázy podľa dohovoru s MŠ SR15. 

V súvislosti s prípravou zadania na vytvorenie nového systému na podporu študijnej agendy 
bola vypracovaná definícia základných požiadaviek, ktoré nový systém musí naplniť 
s ohľadom na uzákonený kreditový systém štúdia, vnútornú otvorenosť univerzity, zložitosť 
štruktúry študijných odborov a všeobecne akceptovanú predstavu o jeho používateľskej 
prístupnosti cez webovské rozhranie. 

Podpora ekonomickej agendy univerzity 

Pociťuje sa absencia komplexného softvéru pre agendu ekonomiky a riadenia univerzity. 
Vzhľadom na očakávané zmeny v legislatíve vysokého školstva však nebolo možné 
realizovať potrebnú prestavbu. Do života sa preto uviedli zmeny v používaných agendách. 
Vykonali sa vlastnými silami a nasadením pracovníkov Výpočtového centra UK a zamerali sa 
najmä nasledujúce oblasti: 

                                                           
15 § 73 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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- Financovanie a učtovníctvo. Legislatívne zmeny si vynútili vypracovanie novej účtovnej 
osnovy a z nej vyplývajúce softvérové zmeny v systéme účtovníctva a výkazníctva. 

- Evidencia majetku. Zmeny v daňovom zákone a prijatie nového vysokoškolského zákona 
si vynútili návrh nového systému evidencie majetku, ktorý zohľadňuje povinnosť 
odpisovať majetok s väzbou na systém účtovníctva a navrhnutý odpisový plán UK. 

- Mzdy. Prepísanie softvéru pre výpočet miezd si vynútili zmeny zákona o verejnej službe, 
zákonníka práce, zákona o prídavkoch na deti a zákona o financovaní zdravotného 
poistenia. 

- Evidencia objednávok na univerzite. V súvislosti so zmenou zákona o verejnom 
obstarávaní bol vytvorený systém sledovania čerpania financií na nákup, opravy a údržbu 
tovarov a služieb, ktorý je v súčasnosti testovaný na úrovni  univerzity. 

Bezpečnosť IT 

V roku 2002 bola uvedená do prevádzky koreňová certifikačná autorita UK (KCA UK), ktorá 
vydáva elektronické certifikáty preukazujúce totožnosť jednotlivých serverov. To umožňuje 
zvýšiť bezpečnosť prístupu k službám IIKS UK použitím kryptografických metód. Doteraz 
bolo vystavených 40 certifikátov. V budúcnosti bude možnosť certifikovať aj jednotlivých 
používateľov IIKS UK. 

Pre servery aj pre klientské počítače sa realizoval nákup antivírového programu NOD32 od 
spoločnosti ESET. V súčasnosti pre klientské počítače má univerzita vyše 2600 licencií. 

Pred dokončením je pilotný projekt vytvorenie pracovných staníc poskytujúcich zvýšenú 
mieru spoľahlivosti v porovnaní so štandardne používanými osobnými počítačmi. Zvýšenie 
spoľahlivosti sa dosahuje výberom značkových počítačov, ale najmä starostlivým výberom 
nainštalovaného softvéru, správneho nastavenia jednotlivých softvérových komponentov 
a vylúčením zásahov používateľa do konfigurácie pracovnej stanice a inštalovaného softvéru. 

Financovanie 

Situáciu vo financovaní IIKS UK čiastočne pomohlo riešiť účelové prideľovanie finančných 
prostriedkov na rozvojové projekty vysokých škôl.  

V roku 2002 pracoviská UK sa uchádzali o financovanie 55 projektov. Minister školstva 
rozhodol o pridelení finančných prostriedkov pre 28 projektov UK v celkovej sume 19 217 
tis. Sk. Z toho 11 039 tis. Sk získalo 13 centrálnych projektov UK a 8 178 tis. Sk získalo 15 
fakultných projektov.  

Zlepšovanie prístupu študentov k IT 

V r. 2002 pokračovala prevádzka počítačových miestností v ŠDaJ ĽŠ a v budove UK na 
Šafárikovom námestí. UK získala od MŠ SR aj účelovú dotáciu na zriadenie počítačovej 
miestnosti s nepretržitou prevádzkou vo výške 1 000 tis. Sk. Rektor UK rozhodol o lokalizácii 
tejto miestnosti vybavenej 21 pracovnými stanicami v priestore ŠDaJ ĽŠ. 
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Do roku 2003 presahujú aj dva ďalšie projekty UK, ktoré boli rozpracované v roku 2002 a sú 
zamerané na zlepšenie prístupu študentov UK k prostriedkom IT. Prvý z nich je projekt na 
vybudovanie optického spojenia medzi objektmi v lokalite Botanická záhrada UK – ŠDaJ 
Družba. Druhý z nich je projekt postupného budovania sieťového rozvodu v ubytovacích 
priestoroch ŠDaJ ĽŠ. 
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Obrázok 27. Schéma kostry univerzitnej počítačovej siete aktuálna k 31.12.2002 

(platí legenda podľa obr. 28) 
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Obrázok  28. Schéma kostry univerzitnej počítačovej siete aktuálna k 31.12.2000 
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4.10.5. Ďalšie oblasti rozvoja 

V r. 2002 pokračoval i rozvoj infraštruktúry univerzity, pričom pozornosť bola zameraná 
predovšetkým na prípravu a realizáciu takých investičných akcií na opravy a rekonštrukciu 
nehnuteľností univerzity, ktoré významným spôsobom prispeli k udržaniu vzdelávacieho 
a výskumného výkonu univerzity a rozsahu a udržaniu kvality poskytovaných sociálnych 
služieb. Medzi najvýznamnejšie investičné akcie tohto druhu v uvedenom období patria 
predovšetkým: Rekonštrukcia átriového pavilónu „A“ ŠD Ľ. Štúra, rekonštrukcia 
výmenníkovej stanice pre átriové pavilóny ŠD Ľ. Štúra, rekonštrukcia kotolne ŠD DRUŽBA 
– I. Stavba, odovzdávacia stanica tepla pre objekt UK, Štúrova 9, Bratislava, rekonštrukcia 
átriového pavilónu „B“ ŠD Ľ. Štúra, rekonštrukcia kúrenia LFUK Bratislava, oprava 
laboratórií a pracovísk FAFUK a areálu ul. Odbojárov, oprava telocvične PDFUK, III. stavba 
VŠI Mlynská dolina Bratislava, oprava strechy a úprava objektu škôlky na vyučovacie 
priestory PDFUK, Vyšehradská ulica, Bratislava, rekonštrukcia objektu na ul. Odbojárov pre 
FSEVUK, opravy striech  objektov FTVŠUK a ŠD ĽŠ a oprava okien na ŠD Družba. 

 

 


