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3.9. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 
 
V roku 2003 starostlivosť o informačné technológie (ďalej len „IT“) na UK zaisťovali 

Oddelenie IIKS UK (plánovanie a koordinácia práce všetkých útvarov IT, starostlivosť 
o celouniverzitné projekty a služby), Výpočtové centrum UK (ďalej len „VC“) (prevádzka, 
servis pre rektorát a centrálne financované súčasti, výstavba kostrovej siete, podpora 
ekonomickej agendy) a výpočtové centrá súčastí UK (starostlivosť o lokálne siete a služby 
poskytované v súčastiach). Od októbra 2003 bola prvý raz na UK obsadená funkcia 
prorektora s pôsobnosťou pre IT. Informáciu o počte fyzických osôb, ktoré sú zapojené do 
realizácie IT na UK poskytuje tabuľka  40. 

 
Tabuľka 40 Počet fyzických osôb zaisťujúcich IT na UK v r. 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Najdôležitejšie výkony výpočtových centier v r. 2003 sú uvádzané v členení podľa 

pracovných oblastí. 
 
3.9.1. Komunikačná infraštruktúra 
• Rozvoj univerzitnej komunikačnej infraštruktúry v roku 2003 bol motivovaný snahou 

o transformáciu kostry univerzitnej siete na perspektívnu technológiu optických 
vlákien, ktorá umožňuje vytvárať spojenia s vysokou rýchlosťou a spoľahlivosťou. 

• Prvostupňovými uzlami kostry univerzitnej siete boli: 
• uzol na FMFI UK (Mlynská dolina), pripojený rýchlosťou 100 Mb/s do siete SANET1 

(a ďalej do internetu) a rýchlosťou 1 Gb/s na uzol v SIX2, 
• uzol vo VC UK (Šafárikovo nám.), pripojený rýchlosťou 1 Gb/s na uzol v SIX 

a 100 Mb/s na uzol FMFI UK, 
• uzol v SIX (nám. Slobody), pripojený do siete SANET (a internetu) rýchlosťou 

1 Gb/s. 
• Druhostupňovými uzlami kostry univerzitnej siete boli: 

                                                 
1  občianske združenie Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 
2  Slovenské peeringové centrum 

plný úväzok ostatní
LFUK 3 4
JLFUK 6 1
FAFUK 2 0
PRAFUK 1 3
FIFUK 1 5
PRIFUK 5 4
FMFIUK 25 12
FTVŠUK 3 2
PDFUK 2 5
FMUK 1 3
FSEVUK 0 0
EBFUK 1 0
RKCMBFUK 5 3
IIKSUK a VCUK 17 13
Spolu UK 72 55

Pracovisko alebo
súčasť univerzity

Počet pracovníkov na pracovisku
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• uzol v TAC UK (ul. Odbojárov) pripojený k uzlu v SIX rýchlosťou 1 Gb/s (v roku 
2003 sme vykonali jeho reštrukturalizáciu), 

• uzol na LF UK pripojený k uzlu v SIX rýchlosťou 100 Mb/s. 
• uzol v ŠDaJ Ľ. Štúra pripojený k uzlu na FMFI UK rýchlosťou 100 Mb/s 

a obsluhujúci subjekty v areáli ŠDaJ ĽŠ – administratívu ŠD, počítačové miestnosti 
pre študentov a študentskú sieť v ubytovacej časti ŠD; tento uzol bol zriadený 
v roku 2003,  

• uzol v ŠDaJ Družba pripojený k uzlu na FMFI UK rýchlosťou 100 Mb/s a obsluhujúci 
subjekty v areáli ŠDaJ Družba – administratívu ŠD, počítačovú miestnosť pre 
študentov, ŠD Švédske domky, Botanickú záhradu UK, Archív UK a Profesorský 
dom UK; tento uzol bol zriadený v roku 2003. 

 
Grafickú informáciu o zmenách v kostre univerzitnej siete realizovaných v roku 2003 

poskytujú obrázky 22 a 23. 
 
Zmeny infraštruktúry sa v roku 2003 dotkli aj:  

• RKCMBF UK, ktorú sme pripojili optickým vláknom do uzla v SIX rýchlosťou 
100 Mb/s, 

• FiF UK, ktorej pripojenie sme zrýchlili z 10 na 100 Mb/s. 
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Obrázok  22. Schéma kostry univerzitnej počítačovej siete k 31.12.2002 
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Obrázok 23. Schéma kostry univerzitnej počítačovej siete k 31.12.2003 
 
Okrem spomenutých zmien a nových pripojení do optickej siete bolo realizované 

pripojenie budovy Kliniky geriatrie LF UK po jej presťahovaní, kňazského seminára v Badíne 
a rozšírenie mikrovlnného pripojenia na EBF UK. Tri posledne menované subjekty boli 
pripojené vysoko spoľahlivými mikrovlnnými spojmi vo vyhradenom pásme s prenosovou 
rýchlosťou 8 Mb/s. 

Vznikajúca 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 video konferenčné prenosy a IP telefónia. 

 
3.9.2. Elektronická pošta 
Na viacerých serveroch bola vykonaná inštalácia novej verzie operačného systému 

Microsoft Windows 2003 Server, ktorá poskytuje oproti svojmu predchodcovi vyššiu úroveň 
stability a bezpečnosti. Nainštalovaná bola na hlavnom poštovom serveri pre rektorát 
(arizona.rec.uniba.sk) a na troch ďalších serveroch, ktoré slúžia ako univerzitné a rektorátne 
servery pre DNS a Active Directory. 

Na hlavnom poštovom serveri pre rektorát bola navyše nainštalovaná nová verzia 
poštového servera Microsoft Exchange Server 2003. Táto okrem zvýšenia výkonu 
a bezpečnosti ponúka ďalšie zlepšenia funkčnosti, napríklad kvalitnejší prístup cez webové 
rozhranie, prístup z mobilných zariadení cez WAP a podobne. 

 
3.9.3. Osobné počítače a kancelárske systémy 
V roku 2003 bol realizovaný projekt Podpora používateľov na RUK podporený grantom 

UK-06/2003, ktorý bol zameraný na celkové zvýšenie počítačovej gramotnosti pracovníkov 
rektorátu a na zvýšenie odborných vedomostí zamestnancov Výpočtového centra UK 
a Oddelenia IIKS UK. V rámci tohto projektu prebehli nasledujúce aktivity: 

• Séria 11 školení vo Výskumno-edukačnom centre informačných technológií PRIF UK 
(VECIT) pre zamestnancov rektorátu, ktoré boli zamerané na prácu s programami 
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Microsoft Word, Excel, Outlook a Windows XP. Celkovo 92 zamestnancov bolo 
rozdelených do skupín v 3 úrovniach náročnosti. Účastníci absolvovali v priemere 
13 hodín školenia. Po školeniach všetci zamestnanci absolvovali testy, ktoré 
preverili ich novonadobudnuté vedomosti. Každý absolvent školenia získal doklad o 
účasti (osvedčenie alebo certifikát). Školenia sa stretli s výrazne pozitívnou odozvou 
zo strany zamestnancov a podstatne rozšírili ich znalosti v obsluhe Office XP a 
Windows XP. 

• Absolvovanie kurzu administrátora systému Windows XP Professional dvoma 
pracovníkmi VC UK v centre NICOM. 

• Certifikácia dvoch pracovníkov z Oddelenia IIKS na CCNA (Cisco Certified Network 
Associate) na STU.  

Do rutinnej prevádzky bol uvedený systém pre denné zálohovanie údajov na vybraných 
serveroch a pracovných staniciach. Momentálne slúži pre 10 serverov a 10 najdôležitejších 
pracovných staníc. 

Do prevádzky bol uvedený sklad dokumentov pre vedenie univerzity založený na 
technológii Microsoft Exchange Server. Tento sklad dokumentov umožňuje členom vedenia 
jednoduchým spôsobom pracovať so zdieľanými dokumentmi. 

Začalo sa testovanie prototypu dokonalejšieho riešenia skladu dokumentov založeného na 
technológii Microsoft Share Point, ktorý ponúka niektoré ďalšie funkcie, ako je napr. 
možnosť predpísať obeh dokumentov, uchovávať metainformácie o dokumentoch 
a sprístupňovať dokumenty formou webového portálu. 

V rámci Oddelenia IIKS bol otestovaný kancelársky systém Microsoft Office 2003. 
  
3.9.4. Prístup k všeobecným informáciám (systém WWW) 
Priebežne pokračovalo rozširovanie slovenskej i anglickej verzie univerzitnej internetovej 

prezentácie (www.uniba.sk a www.uniba.sk/eng). Pre zlepšenie aktualizácie univerzitnej 
prezentácie boli postupne zaškoľovaní tvorcovia stránok jednotlivých útvarov. 

Významnou zmenou kvality, dosiahnutou v roku 2003, bolo vytvorenie dynamických 
stránok, ktoré poskytujú prehľad o dotovaných vedeckých projektoch riešených na 
pracoviskách UK (Granty UK, projekty VEGA, KEGA a ďalšie). 

 
3.9.5. Prístup k externým databázam cez internet 
Stránka virtuálnej knižnice bola prístupná buď z hlavnej internetovej stránky univerzity, 

alebo  priamo cez http://vili.uniba.sk. Z nej bola možnosť vstupu do súborného on-line 
katalógu fakultných knižníc, databázy publikačnej činnosti pedagogických a vedecko-
výskumných pracovníkov univerzity a do externých informačných zdrojov, ktoré obsahujú 
bibliografické údaje doplnené abstraktmi alebo úplné texty rôznych dokumentov. 

 
Najvýznamnejšie externé informačné zdroje používané na UK v r. 2003 boli: 
• Web of Science - citačné indexy SCI, SSCI a AHCI - obsahujú bibliografické údaje 

vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti vedy a výskumu z celého sveta, sleduje sa 
8.500 titulov. 

• JCR, Journal Citation Reports - scientometrická databáza, obsahuje základné údaje 
o prestížnych vedeckých časopisoch, kvantifikované štatistické informácie, údaje 
o impakt faktoroch. 

   
Prístup k databázam Web of Science a JCR zabezpečovala UK nielen pre svoju vnútornú 

potrebu, ale pre všetky verejné vysoké školy, SAV a najväčšie vedecké knižnice v SR na 
základe zmluvných vzťahov medzi UK a a ďalšími subjektmi. V priebehu roka 2003 sa 

http://www.uniba.sk/
http://www.uniba.sk/eng
http://vili.uniba.sk/
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uskutočnili viaceré rokovania, ktorých cieľom bolo skvalitnenie prístupu do databáz Web of 
Science a rozšírenie ponuky informačných zdrojov ISI o databázy Current Contents Connect. 

• JSTOR, Journal STORage - archív časopiseckých článkov z cca 120 časopisov z 15 
vedných disciplín humanitného a prírodovedného zamerania. Prístupová licencia 
bola zakúpená s pomocou University of Pittsburgh a Mellon Foundation.  

• EIFL Direct, Electronic Information for Libraries Direct - medzinárodný 
knižničný projekt sprístupňujúci 12 databáz s abstraktmi i úplnými textami 
časopiseckých článkov, ale aj informácie o publikovaných monografiách, patentoch, 
audiovizuálnych materiáloch a pod. Tieto databázy sú orientované na spoločenské 
vedy, ekonómiu, medicínu, poľnohospodárstvo, fyziku, informačné technológie a 
výpočtovú techniku.  

• APS Online Journals – časopisy American Physical Society (APS), úplné texty 
časopisov: Physical Review A, B, C, D, E; Physical Review Letters; Reviews of 
Modern Physics. 

• Digital Library of ACM (Association for Computing Machinery), Electronic 
Library of IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – 
zabezpečený konzorciálny prístup (spoločný grant IT viacerých univerzít) počas 
roka 2003.  

• Blackwell – v roku 2003 uzavretá zmluva na prístup k plnotextovým časopisom 
vydavateľstva Blackwell od 1.1.2004; Blackwell ponúka 627 titulov z dvoch oblastí: 
STM - Science, Technics, Medicine (337 titulov) a Humanities and Social Sciences 
(290 titulov). Na rozdiel od ostatných báz, ktoré sú prístupné celoplošne pre celú 
akademickú obec UK, časopisy vydavateľstva Blackwell boli dostupné len pre tie 
súčasti univerzity, ktoré sa podieľali na predplatnom (LF UK, JLF UK, FaF UK, 
PraF , FiF UK, FM UK, FSEV UK, CFS, študentské domovy). 

• CD-ROM server UK, sprístupňujúci databázy SNB (Slovenská národná 
bibliografia), ČNB (Česká národná bibliografia) a službu Microsoft TechNet 
(informačná podpora pre pracovníkov IT obsahujúca aj najnovšie opravy 
softvérových produktov). 

 
 
Prehľad využívania CDROM servera UK v období 1999 – 2003 je uvedený na obrázku 

24. Z prehľadu je zrejmý takmer šesťnásobný nárast využívania tohto servera v uvedenom 
období. 
 

Využívanie CDROM servera

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1999 2000 2001 2002 2003

Do
ba 

vyu
žív

ani
a v

 ho
d.

 
Obrázok 24. Prehľad využívania CDROM servera v r. 1999 – 2003 
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3.9.6. Automatizácia knižničných prác 
Univerzita Komenského v Bratislave využíva od roku 1999 knižnično-informačný systém 

VTLS/VIRTUA. Po overení funkčnosti v pilotných knižniciach (FIF, PRAF, FAF, FMFI) bol 
systém postupne implementovaný na ďalších fakultách. Boli vytvorené dve celouniverzitné 
databázy: súborný on-line katalóg fakultných knižníc UK (okrem FM UK) a databázu 
publikačnej činnosti pracovníkov UK, realizované boli i viaceré softvérové i hardvérové 
aktualizácie knižnično-informačného systému UK.  

V roku 2003 bol významne zvýšený počet licencií pre klientske stanice, z ktorých 
pracovníci knižníc mohli vkladať dáta do hlavných databáz. Pritom počet klientov, ktorí 
mohli dáta prehľadávať a čítať neol obmedzený. 

V r. 2003 bola prevádzka knižnično-informačného systému UK realizovaná na dvoch 
serveroch (vili.uniba.sk, edo.uniba.sk). Klientsky program bol nainštalovaný na 106 
pracovných staniciach na 13 fakultách UK a v knižnici ÚJOP. Denne so systémom pracovalo 
viac ako 40 knihovníkov z jednotlivých súčastí UK. Pôvodný server (vili.uniba.sk), na ktorom 
bol nainštalovaný systém Virtua technicky i morálne zastaráva, v priebehu roku 2003 sa 
vyskytli viaceré závažné HW poruchy.  

Súborný on-line katalóg aktuálne obsahoval na konci roku 103 313 bibliografických 
záznamov a 174 323 exemplárov. V databáze publikačnej činnosti bolo 119 486 
bibliografických záznamov, 72 023 citácií viazaných k 20 275 citovaným prácam. Obe 
databázy boli prístupné širokej verejnosti prostredníctvom internetu (http://vili.uniba.sk). 

V rozvojovom IT projekte UK-12/2002 Virtuálna knižnica UK – prostriedok na podporu 
e-vzdelávania sa koncom roka 2002 a začiatkom 2003 začalo s budovaním skutočnej 
virtuálnej knižnice – k bibliografickým záznamom v oboch databázach možno pripájať úplné 
texty. Vytvárané linky smerovali len k voľne dostupným dokumentom, pripravuje sa vlastná 
digitalizácia vybraných dokumentov. V súbornom on-line katalógu UK bolo pripojených 104 
úplných textov, v databáze publikačnej činnosti bolo 405 záznamov s úplnými textami 
dokumentov. 

Počas roku 2003 sa  intenzívne pokračovalo v budovaní databázy čitateľov, v rámci 
výpožičiek sa začal v úlohe čitateľského preukazu overovať preukaz zamestnanca a študenta 
(systém SAIO). 

 
3.9.7. Podpora študijnej agendy univerzity 
V roku 2003 pokračovala štandardná prevádzka systému ŠTUDENT, ktorá bola 

realizovaná formou 13-tich samostatných fakultných systémov a spoločnej nadstavby, tzv. 
centrálneho registra študentov. 

 
Charakteristiky prevádzkovaného systému v akademickom roku 2002/2003: 
• modul Prijímacie konanie (13 fakúlt): 

o zaevidované prihlášky na VŠ     19 838 
o spracované žiadosti o prešetrenie rozhodnutia dekana    1 754 

• modul Editor študijných programov (13 fakúlt) 
o evidované predmety           cca 19 000 
o učitelia a osoby spolupracujúce pri výučbe     5 791 

• modul Evidencia študentov (13 fakúlt): 
o študenti zapísaní v akademickom roku na štúdium  23 690 
o zapísané a spracované študento-predmety      cca 365 000 

• modul Ukončenie štúdia (8 fakúlt): 
o spracované a vytlačené vysvedčenia a odpisy diplomov       cca 6 000 

• modul Ubytovanie (3 fakulty) 
• modul Štipendiá a nemocenské dávky (7 fakúlt) 

http://vili.uniba.sk/
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o spracované štipendiá      5 992 
o spracované nemocenské/sociálne dávky       745 

• modul Servisné a štatistické služby (13 fakúlt) 
 
Celkový počet používateľov (prevádzkovaných pracovných staníc) s prístupom 

k databázam systému bol 78. 
 
Súčasťou štandardnej prevádzky systému v r. 2003 bolo: 
• systémové nastavenia pracovných staníc v zmysle bezproblémového chodu aplikácií, 
• konzultačná činnosť s technickými správcami staníc a fakultných sietí, 
• monitorovanie pravidelného prenosu vybraných údajov z fakultných systémov do 

centrálneho registra študentov, 
• pravidelné zálohovanie databáz, 
• prideľovanie a rušenie prístupových práv študijným referentom k údajom 

v databázach, 
• konzultačná a poradenská činnosť pre kreditových a študijných referentov, 
• školiaca činnosť k zmenám zavedeným do programových modulov, poradenstvo 

k štandardnému softvéru. 
 
V rámci prevádzky systému bola vyhodnocovaná aj funkčnosť jeho jednotlivých 

programových modulov, ich spoľahlivosť, efektivita, ale aj kvalita používateľského interfejsu 
(jednoduchosť a efektívnosť ovládania). Na základe vyhodnotení a po konzultáciách 
s používateľmi boli navrhované a realizované jednotlivé aktualizácie modulov, ktoré je možné 
zaradiť do jednej z troch kategórií: 
1. Chyby a bežné implementačné nedostatky: 
• Bolo realizovaných 12 aktualizácií, 

2. Požiadavky používateľa na skvalitnenie modulov 
• Bolo realizovaných 30 požiadaviek. Zmeny mali buď univerzálny charakter s dosahom 

na všetky moduly (napr. zmena všetkých výstupov obsahujúcich text školský rok na text 
akademický rok, alebo rozšírenie vety štruktúry študijných programov o položku 
štandardná dĺžka štúdia), alebo len fakultný význam (napr. zavedenie zmeny do vzorca 
pre výpočet poradia v module Prijímacie konanie, alebo odlišná interpretácia niektorých 
pojmov vo fakultných Študijných a skúšobných poriadkoch). 

3. Rozvojové a predtým neimplementované funkcie 
• Realizácia bezhotovostného vyplácania štipendií (na základe metodiky 

o bezhotovostnom styku Národnej banky Slovenska): FAF UK, PRAF UK, PRIF UK. 
• Realizácia dokumentu Poštový podací hárok v spolupráci so Slovenskou poštou a.s.: 13 

fakúlt. 
• Realizácia dokumentu Protokol o štátnej/záverečnej skúške (personalizovaná tlač 

dokumentu formátu A3): FMFI UK. 
• Príprava pre nábeh štúdia na základe študijných programov v zmysle vysokoškolského 

zákona od akademického roka 2004/2005. 
 

Okrem štandardných činností boli so systémom Študent realizované ďalšie činnosti, napr. : 
• Prevzatie rezortných číselníkov z Ústavu informácií a prognóz MŠ (ďalej ÚIP), ich 

spracovanie (transformácia štruktúry, prekódovanie) a inštalácia do fakultných 
systémov. 

• Spracovanie tabuliek o počtoch uchádzačov o štúdium a prekryvov medzi fakultami. 
• Spracovanie žiadostí o preskúmanie rozhodnutia dekana.  
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• Spracovanie a odoslanie štatistických údajov v elektronickej forme ÚIP (Prijímacie 
konanie 2003). 

• Vytvorenie prehľadu o priemernej dĺžke štúdia u absolventoch jednotlivých fakúlt. 
• Spolupráca pri zavádzaní Systému pre automatickú identifikáciu. 
• Spracovanie úspešnosti stredných škôl v prijímacom konaní 2003 na jednotlivých 

fakultách UK. 
• Príprava a dodanie údajov pre tlač imatrikulačných listov . 

 
Ďalšie aktivity pri podpore študijnej agendy sa týkali najmä: 
• Činnosti pracovnej skupiny EUNIS-SK, ktorá pripravila spoločný katalóg požiadaviek 

na univerzálny akademický systém (jún-august 2003).  
• Činnosti pracovnej skupiny, ktorá bola poverená vypracovaním stanoviska zástupcov 

slovenských vysokých škôl pre generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl MŠ 
k rozhodnutiu o realizácii jednotného (národného) akademického informačného 
systému (december 2003).  

 
3.9.8. e-learning 
Na zaistenie podpory elektronického vzdelávania v celouniverzitnom merítku podala 

univerzita v roku 2003 rozvojový IT projekt UK-07/2003 Vytvorenie celouniverzitného 
systému e-vzdelávania pre Univeritu Komenského. Vzhľadom na vysoké očakávania, ktoré 
univerzita vkladá do tohto projektu vo vzťahu k univerzálnosti, robustnosti a intuitívnej 
použiteľnosti zakúpeného systému, pre potreby jeho obstarania bola vytvorená skupina 
odborníkov na e-learning zložená zo zástupcov jednotlivých fakúlt. Tejto skupine boli už 
demonštrované štyri systémy pre e-learning a skupina hodnotila možnosť ich použitia na UK. 
Ďalšie prezentácie sú plánované na rok 2004. Po ich absolvovaní odborná skupina predloží 
rektorovi UK konkrétne odporúčanie pre ďalší postup. 

 
3.9.9. Podpora ekonomickej agendy univerzity 
Zmeny v legislatíve v ekonomickej oblasti si v roku 2003 vynútili prestavbu softvéru.  

Zmeny sa dotkli najmä týchto oblastí: 
• Financovanie a účtovníctvo. Inovácia sieťovej verzie ekonomického systému 

podvojného účtovníctva, systému evidencie faktúr, štatistického výkazníctva pre 
verejné vysoké školy a podnikateľskú činnosť. Vykonaná bola aj aktualizácia 
prepojenia medzi UK a MŠ pre systém účtovníctva a evidencie majetku; 
spracovanie ekonomických údajov pre potreby rektorátu UK, Ministerstva školstva, 
Ministerstva financií a štatistického výkazníctva. Priebežne bola vykonávaná 
konzultačná a metodická činnosť pre pracovníkov finančných učtárni fakúlt 
a súčastí univerzity. 

• Evidencia majetku. Boli vykonané zmeny v systéme evidencie majetku vyplývajúce 
zo zmien daňového zákona o odpisovaní majetku s väzbou na systém účtovníctva a 
navrhnutý odpisový  plán UK. 

• Mzdy. Vzhľadom na zmeny daňového zákona a zákona o sociálnom poistení boli 
vykonané zmeny softvéru pre spracovanie miezd, povinné výkazníctvo (pre daňové 
úrady, poisťovne, ministerstvo školstva a štatistický úrad). Následne boli 
realizované nevyhnutné zmeny v štruktúre a obsahu databáz a inštalácia zmeneného 
softvéru a databáz na súčastiach univerzity. Realizovaný bol i prenos údajov pre 
daňové úrady o príjme a zrazených preddavkoch na daň zamestnancov a súčastí UK. 

• SAIO. Príprava databáz pracovníkov a študentov UK na účely výroby preukazov 
zamestnancov a preukazov študemtov. 
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V roku 2003 zároveň prebiehali práce na príprave podkladov pre obstarávanie nového 
finančného informačného systému. Rozpracovaný je opis predmetu obstarávania 
(požadované funkcie systému, technické a bezpečnostné požiadavky). 

 
3.9.10. Bezpečnosť IT 

V priebehu roka 2003 bol navrhnutý model firewallu pre kostru siete UK. Postupne bola 
vytvorená dátová schéma a implementované aplikačné moduly. Súčasne prebiehalo testovanie 
HW určeného pre firewally a dolaďovanie jeho konfigurácie. 

Spracovaný bol tiež prehľad povinností vyplývajúcich pre UK zo zákona o ochrane 
osobných údajov. 

 
3.9.11. Zlepšovanie prístupu študentov k IT  
V priebehu roku 2003 pokračovalo zlepšovanie prístupu študentov k prostriedkom IT 

budovaním počítačových miestností a začala sa výstavba siete priamo v ubytovacom priestore 
študentských domovov. 

24.3.2003 bola slávnostne uvedená do prevádzky počítačová miestnosť v átriovom bloku 
R ŠDaJ Ľ. Štúra, ktorá má časovo rozšírenú prevádzku a je osadená 21 počítačmi aj so 
sieťovým pripojením. 

V priebehu prvého polroka prebehla príprava akcie, ktorá bola zameraná na výstavbu 
počítačovej siete v ubytovacom priestore ŠDaJ ĽŠ. Pripravená bola koncepcia, ktorá 
preferovala vybudovanie maximálne možného počtu sieťových pripojení. Výstavba bola 
realizovaná v priebehu hlavných prázdnin. Celkove bolo realizovaných 406 pripojení 
v átriovom dome B, v NO B a na 7. poschodí monobloku A kde bola súčasne rekonštruovaná 
aj pôvodná počítačová miestnosť(rozvojový projekt UK-03/2003). Slávnostné otvorenie 
sprevádzané rozsiahlou diskusiou o sieťovaní v priestore ŠD sa uskutočnilo 1.12.2003 vo 
veľkej sále UPC. Hlavnou spornou otázkou bola ďalšia existencia provizórnej študentskej 
siete, ktorá bola budovaná bez súhlasu univerzity a bez rešpektovania stavebných 
a technických noriem. Vedenie univerzity súhlasilo s prevádzkovaním tejto siete do 30.6.2004 
za predpokladu, že jej účastníci prijmú rovnaké používateľské podmienky (prihlásenie sa, 
rešpektovanie vnútorných predpisov a spoplatnenie) ako používatelia študentskej siete 
prevádzkovanej univerzitou resp. študentským domovom. 

V decembri 2003 bola uvedená do prevádzky nová študentská počítačová miestnosť 
v budove UK na Šafárikovom námestí (SB miestnosť č. 12). Okrem 23 nových počítačov 
bolo do tejto miestnosti premiestených aj ďalších 11 počítačov z inej počítačovej miestnosti, 
ktorá bola zrušená.  

 
3.9.12. Financovanie 
Na krytie bežných výdavkov IIKS UK v roku 2003 bolo z rozpočtu UK Oddeleniu IIKS 

pridelených 4,2 mil. Sk. K tomu pribudla účelová dotácia z MŠ SR vo výške 17,5 mil. Sk na 
uhradenie poplatkov súvisiacich s poskytovaním služby Web of Science (WoS). Prehľad 
o účeloch, na ktoré boli využité tieto pridelené finančné prostriedky poskytuje tabuľka 41. 
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Tabuľka 41. Bežné výdavky IIKS UK v roku 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Významnou súčasťou financovania rozvoja IT na UK bol aj tretí rok fungovania systému 

rozvojových projektov MŠ SR. V roku 2003 sa súčasti UK uchádzali o financovanie 49 
projektov. Rektor UK postúpil na MŠ SR požiadavku na financovanie 31 projektov. Minister 
školstva rozhodol o pridelení celkovej sumy 22 469 tis. Sk pre 22 projektov. Navyše do 
projektového roku 2003 boli presunuté prostriedky v objeme 5 885 tis. Sk spolu s projektmi, 
ktorých riešenie sa začalo v roku 2002 a pokračovalo v roku 2003. Podrobnosti o financovaní 
a riešení rozvojových projektov v roku 2003 sú obsahom zvláštnej správy.3 

V rámci riešenia centrálnych rozvojových projektov MŠ SR v roku 2003 sa UK zapojila 
do projektu Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl, 
v ktorom získala od MŠ SR účelovú mzdovú dotáciu vo výške 1 170 tis. Sk. Podrobnosti 
o financovaní a riešení tohto projektu v roku 2003 sú obsahom zvláštnej správy.4 

                                                 
3  Správa o riešení a financovaní projektov na zlepšenie situácie v oblasti IT na UK v roku 
2003 (UK, Bratislava, február 2003) 
4  Správa o riešení centrálneho projektu Personálne zabepečenie oblasti IT na pracoviskách 
slovenských vysokých škôl (UK, Bratislava, apríl 2004) 

Názov položky Suma [Sk] Poznámka
Prenájmy 446 060 Telekomunikačné linky
Nehmotný majetok 438 568 Licencie, softvér
Údržba 331 931 Opravy, náhradné diely
Drobný hardvér 245 471 Drobné hardvérové príslušenstvo
Náklady virtuálnej knižnice 1 674 454 Platby za VTLS a ďalšie informačné zdroje
Náklady na službu WoS 16 192 087 Platby za licencie pre firmu ISI
OON 754 550 Platby za dohody o pracovnej činnosti
Telefónne poplatky 31 759 Služobné mobilné telefóny pracovníkov 
Konferencie a školenia 5 050 Konferenčné popl., cestovné, vzdelávanie
Spolu 20 132 132  


