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CIT UK 

Centrum informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave (CIT) zabezpečuje 
najmä prevádzku a rozvoj Integrovaného informačného a komunikačného systému Univerzity 
Komenského (IIKS UK). Jeho činnosť spadá do pôsobnosti príslušného prorektora. 

Na jednotlivých fakultách a samostatne hospodáriacich súčastiach univerzity (internát Druž-
ba, vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny a Centrum ďalšieho vzdelávania) sú za oblasť IT 
zodpovedné príslušné útvary (výpočtové centrá, referáty IT). Tieto sú metodicky usmerňova-
né Centrom informačných technológií UK. 

Riadenie a plánovanie práce 

V roku 2006 sa CIT riadilo Plánom úloh CIT na rok 2006. Plán bol spracovaný na základe 
rozsiahlej analýzy aktuálnych potrieb Univerzity Komenského v Bratislave v oblasti využíva-
nia informačných technológií. Plánovací proces s reálnym posúdením kapacity riešiteľského 
kolektívu poskytol priestor pre stanovenie priorít navrhovaných úloh (v tomto procese sa po-
kračovalo po úspešnom zavedení tohto systému v roku 2004). 

 Plánovaných bolo 53 úloh zaradených v 12 oblastiach: 

Oblasť Vysvetlenie Úloh Hlavný cieľ (resp. ciele) 
Prevádzkové úlohy 

PREV prevádzka 16 prevádzka a údržba existujúcich služieb 
Rozvojové úlohy 

(všetky úlohy označené nasledujúcimi skratkami majú ťažisko v oblasti rozvoja a inovácií,  
prípadne v oblasti organizácie a riadenia) 

B bezpečnosť 5 stanovenie stratégie pre zvýšenie bezpečnosti IIKS 
a realizovanie konkrétnych opatrení v oblasti 
ochrany a monitorovania prostriedkov IT 

DOK správa dokumen-
tov 

1 pilotné zavedenie systému pre správu dokumentov 
na rektoráte  

ELEA elektronické 
vzdelávanie  
(e-learning) 

1 vytvorenie prvých e-kurzov a uvedenie systému 
do reálneho používania 

FIS finančný inf. 
systém 

1 implementácia modulu Personalistika a mzdy (HR), 
sprístupnenie informácií pre vedúcich katedier 
a grantov 

INT integrácia 5 vytvorenie architektúry IIKS, vzájomné prepojenie 
systémov, inovácia centrálnej databázy osôb, vznik 
jednotného autentifikačného systému  

ORG organizácia prá-
ce, riadenie 
a administratíva 

2 efektívne riadenie prevádzky a rozvoja IIKS, vznik 
databázy znalostí (knowledge base) pre IT pracov-
níkov univerzity 

PC osobné počítače 
(PC) 

9 zvýšenie kvalifikácie používateľov a správcov IT, 
zefektívnenie a zrýchlenie správy PC na rektoráte 
centralizáciou a homogenizáciou prostredia, vytvo-
renie novej verzie celouniverzitne použiteľného 
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softvéru na podporu práce IT oddelenia, nájdenie 
a overenie riešenia štandardných kancelárskych 
úloh voľne použiteľným softvérom  

S počítačová sieť 9 pripojenie PdF na optickú sieť, rozšírenie systému 
pre telefonovanie prostredníctvom počítačovej sie-
te, rozšírenie siete pre ubytovaných na internáte 
Ľ.Štúra a internáte Družba, vytvorenie miesta pre 
bezdrôtové pripojenie do siete na každej fakulte  

SAIO systém automat. 
identifikácie 
osôb 

1 výber technológie pre budúce preukazy študenta 
a zamestnanca, vybudovanie monitorovacieho ka-
merového systému  

ST systém na pod-
poru štud. 
agendy 

2 začiatok implementácie systému Študent II 

WWW univerzitný web 1 podstatná inovácia práce s webom z pohľadu pou-
žívateľov a tvorcov obsahu 

V nasledujúcom prehľade je uvedená pracovná kapacita pracovníkov CIT v roku 2006. Ro-
zumie sa ňou pracovná kapacita očistená od administratívnych výkonov (spracovanie 
elektronickej pošty, vedenie písomnej dokumentácie, telefonické kontakty, vybavovanie náv-
štev, spolu minimálne 1 hod. denne) a od času stráveného štúdiom materiálov pre aktuálne 
pracovné výkony (v literatúre pre kategóriu pracovníkov v oblasti IT sa odporúča min. 20 % 
pracovnej doby, t.j. 1,6 hod.). Podľa uvedeného čistá pracovná kapacita jedného pracovníka 
IT zamestnaného na plný pracovný úväzok s nárokom na 4 týždne dovolenky v roku 2006 
bola 1199 hodín. V tomto zmysle malo CIT na začiatku roku 2006 k dispozícii 26,5 prepočí-
taných úväzkov vykonávaných 31 fyzickými osobami. Plánovaná pracovná kapacita pracov-
níkov zamestnaných v CIT bola teda 31 714 hodín. 

Potreby univerzity však výrazne prevýšili možnosti pracovníkov CIT. Preto boli úlohy roz-
členené na kategórie: 

Nevyhnutné úlohy (spolu 31) – t.j. prevádzkové úlohy, ktorých plnenie bolo nutné pre zais-
tenie štandardných služieb IIKS UK a ktoré boli nevyhnutné pre riadny chod. Do tejto 
skupiny boli tiež zaradené rozvojové úlohy, ktorých riešenie bolo vynútené záväzkami uni-
verzity prijatými už v predchádzajúcom období a povinnosťami, ktoré vyplývajú z právnych 
predpisov, prípadne organizačných alebo technických dôvodov. 

Odporúčané úlohy (spolu 18 celých úloh a 7 častí úloh) – ktorých odloženie by síce priamo 
neohrozilo funkčnosť univerzity, ale moment stagnácie, ktorý by sa ich neriešením mohol 
vytvoriť, by spôsobil neodstrániteľné škody a priame ohrozenie univerzity v blízkej budúc-
nosti. 

Vhodné úlohy (spolu 4 celé úlohy a 7 častí úloh z kategórie „nevyhnutné“, resp. „odporúča-
né“) – do tejto skupiny boli zaradené rozvojové úlohy (resp. ich časti), ktorých riešenie by 
bolo pre univerzitu prínosom.  

Závery predloženého plánu jasne hovorili, že pri nezmenenom počte pracovníkov v oblasti IT 
bude síce možné pokryť nevyhnutné úlohy v plnom rozsahu, avšak z odporúčaných úloh 
v celkovom plánovanom objeme 12 385 hodín bude možné realizovať len 21,8% (2 704 ho-
dín). Na 100% pokrytie odporúčaných úloh bolo potrebných ešte 8 prepočítaných úväzkov. 

 2



 

Medzi odporúčané úlohy patrili napr. pokračovanie v rozvoji e-learningu (úloha ELEA1), 
rozširovanie počítačových sietí na internáte Ľudovíta Štúra a internáte Družba (úlohy S3 
a S5), pokračovanie v realizácii pilotného projektu telefonovania prostredníctvom počítačovej 
siete (úloha S4), vytvorenie prípojného bodu bezdrôtovej siete na každej súčasti univerzity 
(úloha S6), vykonanie krokov smerujúcich k zefektívneniu starostlivosti o PC (úlohy PC10-
PC12), skvalitnenie služieb používateľom finančného informačného systému (FIS1) a ďalšie. 

Do kategórie vhodných úloh bolo zaradené napríklad preskúmanie možností videokonferenč-
ných technológií v prostredí univerzity a príprava univerzitnej siete pre ich efektívne 
nasadenie (úlohy S8, S9), prípadne vytvorenie centrálneho bodu pre prístup do siete univerzi-
ty prostredníctvom verejnej telefónnej siete (S7). Personálne nároky vhodných úloh 
predstavovali 3 365 hod., t.j. 2,8 prepočítaných úväzkov. 

Výsledkom Plánu úloh CIT na rok 2006 bolo teda okrem iného aj konštatovanie, že na 100%-
né pokrytie nevyhnutných, odporúčaných i vhodných  úloh by bolo potrebných 44 710 hodín, 
t.j. 37,3 prepočítaných úväzkov, pričom ako už bolo spomenuté vyššie, aktuálna pracovná 
kapacita pracovníkov zamestnaných v CIT bola začiatkom roka 2006 spolu 26,5 prepočíta-
ných úväzkov. 

K Plánu úloh v oblasti IIKS na rok 2006 treba dodať, že finančné nároky všetkých úloh spolu 
predstavovali 37 947 tis. Sk, pričom formou grantových projektov MŠ SR a ESF sa CIT uchá-
dzalo o podporu vo výške 9 420 tis. Sk. 

 Komunikačná infraštruktúra  

Rozvoj univerzitnej komunikačnej infraštruktúry v roku 2006 mal za cieľ zvýšenie spoľahli-
vosti a rýchlosti komunikácie v rámci kostry siete UK a rozšírenie množstva poskytovaných 
služieb. 

Prvostupňovými uzlami kostry univerzitnej siete sú: 

• uzol na RUK, pripojený rýchlosťou 1 Gb/s na uzol v SIX a 1 Gb/s na uzol FMFI UK, 
• uzol na FMFI UK, pripojený rýchlosťou 100 Mb/s do siete SANET1 (a ďalej do inter-

netu), rýchlosťou 1 Gb/s na uzol RUK a rýchlosťou 1 Gb/s na uzol v SIX2, 
• uzol v SIX, pripojený do siete SANET (a internetu) rýchlosťou 1 Gb/s a rýchlosťou 

1 Gb/s na uzly FMFI a RUK. 

Druhostupňovými uzlami kostry univerzitnej siete sú: 

• uzol v TAC UK (ul. Odbojárov) pripojený k uzlu v SIX rýchlosťou 1 Gb/s, 
• uzol na LF UK pripojený k uzlu v SIX rýchlosťou 1 Gb/s. 
• uzol v internáte Ľ. Štúra pripojený k uzlu na FMFI UK rýchlosťou 1 Gb/s a pripájajúci 

subjekty v areáli internáte ĽŠ – administratívu internátu, počítačové miestnosti pre 
študentov a študentskú sieť v ubytovacej časti internátu, 

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

 3 



 

• uzol v internáte Družba pripojený k uzlu na FMFI UK rýchlosťou 1 Gb/s a pripájajúci 
subjekty v areáli internátu Družba – administratívu internátu, počítačovú miestnosť 
pre študentov, Švédske domky, Botanickú záhradu UK, Archív UK a Profesorský dom 
UK. 

V roku 2006 sa štruktúra a počet uzlov kostry univerzitnej siete nezmenili, zmenil sa však 
spôsob pripojenia niektorých súčastí UK.  

V sieti boli realizované nasledovné zmeny:  

• upgrade hardvéru kostrových prepínačov (switch) kostry siete na 1 Gb/s, 
• upgrade liniek kostry siete na 1 Gb/s – linky medzi prvostupňovými uzlami kostry siete 

(RUK, FMFI, SIX), linky pripájajúce druhostupňové uzly TAC, LF, internát Ľ. Štúra 
a internát Družba, 

• pripojenie PdF Račianska optickým vláknom rýchlosťou 100 Mb/s do uzla SIX, 
• rekonštrukcia rádiového spoja pripájajúceho KS Badín, 
• rekonštrukcia dátových a elektrických sietí vo výpočtový centrách na RUK a FMFI, 
• nakonfigurovanie smerovania multicastových paketov. 

Sieťová infraštruktúra umožňuje nielen masové a efektívne využívanie existujúcich aplikácií, 
ale vytvára podmienky pre nové aplikácie. Takýmito aplikáciami sú napríklad video-
konferenčné prenosy a IP telefónia. 

Názornú informáciu o zmenách realizovaných v roku 2006 v kostre siete univerzity poskytuje 
obrázok 1. 

 

 
Obr. 1 Schéma kostry univerzitnej počítačovej siete k 31.12.2006 
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Prenos hlasu po dátových linkách (VoIP) 

V minulých rokoch sme začali s poskytovaním služby prenosu hlasu po dátových linkách. 
Táto perspektívna technológia je prostriedkom, ktorý k existujúcim službám poskytovaným 
bežnou telefóniou pridáva ďalšie funkčnosti – mobilitu, operátorské linky, softvérové klapky, 
atď. Ešte dôležitejšie je, že nasadenie VoIP šetrí poplatky za telekomunikačné služby 
a poskytuje lepší prehľad o uskutočnených telefonátoch. VoIP totiž „bezplatne“ realizuje in-
terné hovory a vytvorením efektívnych brán k jednotlivým telekomunikačným operátorom 
umožní optimalizovať prostriedky vynaložené na uskutočnenie ostatných telefónnych hovo-
rov. 

V roku 2006 sa podarilo: 

• v testovacej prevádzke prepojiť digitálnu telefónnu ústredňu RUK so systémom VoIP 
pomocou ISDN brány, čo umožňuje realizovať bezplatné hovory z klapkových telefó-
nov cez VoIP a smerovanie časti predvoľby do VoIP siete, 

• pripraviť úplný prechod JLF v Martine na VoIP; boli zakúpené IP telefóny a začalo sa 
s ich nasadzovaním, 

• pripraviť úplný prechod FMFI na VoIP; ráta sa s využitím FXS brán, 
• prepojiť ústredňu internátu Družba do VoIP pomocou FXO a FXS brán, 
• prepojiť UK a  inštitút CERN vo Švajčiarsku pomocou H.323-SIP konvertora, 
• uzavrieť dohodu s VoIP operátorom o pridelení dvoch trojciferných DDI. 

Zároveň pokračoval vývoj systému na sledovanie a oceňovanie hovorov tak, aby čo najlepšie 
vyhovoval potrebám univerzity a vývoj aplikácie na podporu používateľov VoIP. 

Podpora ekonomickej agendy univerzity 

Na univerzite je v prevádzke finančný informačný systém (FIS), ktorý pokrýva celú ekono-
mickú oblasť okrem personalistiky a miezd. 

Systém poskytuje svojim používateľom okamžité informácie o ekonomickom a finančnom 
stave univerzity, resp. jej pracoviska podľa oprávnenia používateľa. Poskytované sú celkové 
prehľady, ale v prípade potreby aj informácie o jednotlivých účtovných, resp. iných dokla-
doch. Zároveň umožňuje tvorbu celouniverzitného výkazníctva. 

FIS je vytvorený na báze moderného systému mySAP Business Suite a je prevádzkovaný 
Ministerstvom školstva SR na centrálnych serveroch pre všetky VVŠ. 

V rámci prevádzkovania a dotvárania projektu boli vykonané nasledujúce činnosti: 

• opakované školenia koncových používateľov3, 
• školenia vedúcich grantov na používanie informácií zo systému, 
• nastavenie používateľských kont a oprávnení, 
• priebežné vkladanie a aktualizácia kmeňových údajov systému, 

                                                 
3 Školenia prebiehali vo viacerých oblastiach vytvorených podľa operácií, ktoré budú používatelia v systéme 
vykonávať - napríklad objednávky, faktúry, účtovníctvo, majetok a podobne.  
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• priebežná realizácia pripomienok na vylepšenie a doriešenie systému. 

Vzhľadom k zmenám v ekonomickej legislatíve bolo potrebné realizovať aj úpravy existujú-
ceho finančného informačného systému prevádzkovaného pracovníkmi CIT. Zmeny sa dotkli 
najmä týchto oblastí: 

• Mzdy. Komplexné prepracovanie mzdového softvéru v zmysle nového zákona o dani z 
príjmov a jeho inštalácia na fakultách a súčastiach UK. Dotknuté boli všetky programy 
a súbory mzdového softvéru.  

• Povinné výkazníctvo (pre daňové úrady, poisťovne, ministerstvo školstva a štatistický 
úrad). Nevyhnutné zmeny v štruktúre a obsahu databáz a inštalácia zmeneného softvéru 
a databáz na súčastiach univerzity. Externé požiadavky si vynútili aj vývoj nového 
programu pre spracovanie výkazov pre Elektronický zber údajov (EZU) o sociálnom 
poistení pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne. 

Podpora študijnej agendy univerzity 

V roku 2006 pokračovala štandardná prevádzka systému ŠTUDENT, ktorá je realizovaná 
formou 13-tich samostatných fakultných systémov a registra študentov univerzity. 

Súčasti prevádzkovaného systému v roku 2006: 

• modul Prijímacie konanie (13 fakúlt) 
• modul Editor študijných programov (13 fakúlt) 
• modul Evidencia študentov (13 fakúlt) 
• modul Ukončenie štúdia (8 fakúlt) 
• modul Ubytovanie (3 fakulty) 
• modul Štipendiá a nemocenské dávky (7 fakúlt) 
• modul Servisné a štatistické služby (13 fakúlt) 
• modul Evidencia študentov doktorandského štúdia (13 fakúlt) 

Celkový počet prevádzkovaných pracovných staníc s prístupom k databázam systému je 
cca 80.  

Súčasťou štandardnej prevádzky systému je: 

• systémové nastavenia pracovných staníc pre zabezpečenie chodu aplikácií v prostredí 
W98, 

• konzultačná činnosť s technickými správcami staníc a fakultných sietí, 
• monitorovanie pravidelného prenosu vybraných údajov z fakultných systémov do re-

gistra študentov, 
• pravidelné (mesačné) zálohovanie databáz, 
• správa 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 (napr. MS Word). 
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V rámci prevádzky systému bola sledovaná funkčnosť jeho jednotlivých programových mo-
dulov, ich spoľahlivosť, efektivita, ale aj kvalita používateľského rozhrania (jednoduchosť a 
efektívnosť ovládania). Na základe vyhodnotení a po konzultáciách s používateľmi boli navr-
hované a realizované jednotlivé aktualizácie modulov, ktoré je možné zaradiť do jednej 
z troch kategórií: 

1. Odstraňovanie chýb a bežných implementačných nedostatkov. 
2. Skvalitňovanie systému na základe požiadaviek používateľov (napr. nájdenie riešenia 

umožňujúce prevádzkovať pracovné stanice pod Windows XP). 
3. Realizácia nových, doteraz neimplementovaných funkcií: 

• Rozšírenie evidencie študentov o študentov 3. stupňa štúdia (doktorandské štú-
dium). Počet evidovaných študentov vzrástol z cca 26 na 30 tis. 

• Úpravy vstupnej masky pre evidenciu prihlášky na vysokú školu v zmysle zmien 
iniciovaných Ústavom informácií a prognóz školstva (ďalej ÚIPŠ). 

• Návrh nových výstupných dokumentov (diplom, odpis diplomu, vysvedčenie 
a dodatok k diplomu, vrátane ich anglických verzií) a vytvorenie exportnej funkcie 
pre ich napĺňanie. 

• Implementácia funkcie exportu údajov do Centrálneho registra študentov v zmysle 
požiadaviek obsiahnutých v metodike MŠ SR. 

• Implementácia rozhrania s CDO, zabezpečenie pravidelných automatických expor-
tov a importov údajov. 

• Implementácia exportnej funkcie pre napĺňanie databázy integračného prostredia 
univerzity. 

Okrem štandardných činností boli realizované aj ďalšie činnosti (návrh nového indexu študen-
tov UK, príprava tlačiva pre nový diplom a dodatok k diplomu, zabezpečenie tlače 
imatrikulačných listov novoprijatých uchádzačov, príprava dokumentov dopĺňajúcich študijný 
poriadok UK v oblastiach uznávania predmetov a zápisu študentov v akademickom roku 
atď.). 

 
Obr. 2 Architektúra súčasného systému Študent. 
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Ako vidno z obr. 2, každá fakulta má vlastný server a databázu, z čoho vyplývajú problémy 
pri integrovaní a správe týchto databáz. Taktiež chýba priamy prístup pre študentov 
a pedagógov, čo zaťažuje študijné oddelenia. 

Nový študijný systém Študent II 

Začiatkom roka 2006 bolo rozhodnuté, že ako nový študijný a informačný systém sa obstará 
a nasadí už existujúci funkčný systém, ktorý beží na nejakej univerzite v EÚ, najlepšie v SR 
alebo ČR. Do úvahy prichádzalo viacero systémov, preto sa začali na jar v roku 2006 návšte-
vy vybraných univerzít za účelom analýzy ich systémov. Bol vypracovaný materiál a vedenie 
UK rozhodlo o verejnom obstarávaní koncom roka 2006. Architektúra pripravovaného študij-
ného systému je zobrazená na obrázku 3. Systém bude mať jeden hlavný študijný server pre 
celú univerzitu a rozhrania pre priamy kontakt učiteľov a študentov so systémom. 

 
Obr. 3 Architektúra systému Študent II.  

E-learning 

Pokračovala komunikácia s firmou Trask s.r.o za účelom odstránenia závažných nedostatkov 
v LMS eDoceo. Napriek tomu, že firma poskytla UK niekoľko nových verzií, ani jedna z nich 
nepriniesla konečné vyriešenie problémov.  

Paralelne s tým sa na UK rozvíjal "open source" LMS Moodle ako odraz situácie na sloven-
ských vysokých školách, kde si pre svoju jednoduchosť obsluhy a interaktívnosť získal 
vedúce postavenie medzi systémami na podporu e-learningu. Na univerzite bol zriadený cen-
trálny prístup do Moodle, ktorý v priebehu roka využívali záujemcovia o tvorbu e-kurzov 
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z radov pedagógov ako tréningový priestor a v dvoch prípadoch aj na prevádzkovanie 
e-kurzov. 

V máji a decembri 2006 usporiadalo CIT štvordňové školenia zamerané na prípravu 
e-learningových kurzov v UVZ Richňava. Kvalitu školenia výrazne podporilo zriadenie "mo-
bilnej" počítačovej učebne vybavenej dvanástimi notebookmi s bezdrôtovým pripojením na 
server, na ktorú získalo CIT  prostriedky z projektu ESF.  

K rozvoju e-learningu prispievali pracovníci Centra aj udržiavaním webovej stránky v starej 
aj novej verzii webu UK a konzultačnou a školiacou činnosťou najmä pre Právnickú a Príro-
dovedeckú fakultu. 

Internetová prezentácia univerzity (systém WWW) 

Z pohľadu bežných používateľov je najživším informačným kanálom univerzitný web 
(www.uniba.sk a fakultné weby). Jeho bývalá podoba však už nezodpovedala požiadavkám 
používateľov a pre neexistenciu systému na správu obsahu bola jeho priebežná aktualizácia 
veľmi náročná. V roku 2005 sa začalo intenzívne pracovať na úlohe, ktorej cieľom bolo vý-
razné zlepšenie univerzitného webu. Začiatkom roka 2006 bol vytvorený projektový tím a 
vytvorená komisia nového webu, v ktorej mala každá súčasť univerzity svoje zastúpenie. Bola 
zvolená „open source“ platforma (Linux, Apache, PHP, MySQL). Vybraný bol CMS systém 
TYPO3. V prvej polovici roka vznikol a bol odsúhlasený grafický návrh, ktorý vychádza 
z web-identity našej univerzity. Koncom leta boli pripravené prvé šablóny a CMS bolo na-
konfigurované tak, že mohla začať migrácia na www.uniba.sk. O pár mesiacov začala 
migrácia Filozofickej fakulty a Fakulty matematiky fyziky a informatiky. Nový web používa-
teľom zvnútra univerzity poskytuje dynamické, spoľahlivé a aktuálne informácie z 
primárnych zdrojov, pre externých používateľov a pre širšiu verejnosť poskytuje zlepšený, 
zjednodušený a prehľadný prístup k informáciám. Hlavné splnené úlohy: 

• predpríprava projektu - bol vytvorený pracovný tím a univerzitná komisia pre nový web, 
• plán projektu - bol pripravený aj s podrobným časovým rozvrhom, ktorým sa riadilo 

riešenie projektu, 
• analýza prevádzkových záznamov a web identity - poskytla jasnú predstavu o vtedajšom 

stave využívania univerzitného a niektorých fakultných webov, ako aj o HW a SW pro-
striedkoch používaných užívateľmi našich stránok, 

• špecifikácia požiadaviek – zhrnula ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a to vo vzťahu 
k technickej realizácii, požadovanému výkonu, bezpečnosti, orientácii na vytipované 
cieľové skupiny, podporu znevýhodnených používateľov, účinný systém vyhľadávania 
ako aj estetické a účelné grafické riešenie, 

• štruktúra univerzitnej a fakultnej stránky – bola navrhnutá so zohľadnením uvedených 
špecifikácií a skúseností z analýzy najlepších webových prezentácií významných sveto-
vých univerzít, 

• zodpovednosť za obsah – Vedenie univerzity schválilo rozdelenie osobnej zodpoved-
nosti za obsah univerzitnej prezentácie medzi predstaviteľov UK aj so zásadou 
zverejňovania ich mien na stránkach, ktorých obsah garantujú, 

• výber CMS (Typo3) a dodávateľa – bol vybraný „open“ produkt, ktorý má masívnu 
komunitnú podporu, dokonalú dokumentáciu aj servisnú podporu od komerčných fi-
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riem; tento výber predchádzal rozsiahly prieskum aj experimentálne preskúšanie pro-
duktov zo širšieho výberu, 

• štúdia o doterajšom stave corporate identity na UK – bola spracovaná ako prehľad dote-
raz vytvorených a používaných znakov a symbolov počas existencie UK a zaoberala sa 
insígniami, medailami, grafickými prvkami používanými v prezentačných publikáciách, 
farebnou symbolikou univerzity a jej fakúlt používanou na tradičných talároch, ročen-
kách aj v doterajšej webovskej prezentácii, 

• výber grafického návrhu – realizoval sa na základe kritickej analýzy celého radu návr-
hov vypracovaných profesionálnym grafikom s následujúcim zohľadnením početných 
pripomienok riešiteľského kolektívu, 

• konfigurácia web servera, 
• vytvorenie šablón a konfigurácia Typo3 -  treba pripomenúť vytvorenie vektorových log 

pre univerzitu a jej fakulty, 
• sledovanie zmien, nedostatkov a nových požiadaviek, 
• úvodné školenia pre lokálnych správcov a editorov, 
• konverzia stránok z Web I do Web II – prebiehala po vyjadrení stanovísk jednotlivých 

prorektorov k stavu informácií na stránkach Web I. v čase od júla do novembra 2006, 
• nasadenie riešenia do ostrej prevádzky sa uskutočnilo 15.1.2007. 

 

Obr. 4 Vzhľad úvodnej stránky univerzitného webu 

Systém automatickej identifikácie osôb (SAIO) 

V priebehu roka 2006 bol do rutinnej prevádzky uvedený prístupový systém na fakultách, na 
ktorých bežala dovtedy testovacia prevádzka (EBF, FiF, PraF, FMFI, JLF). Systém sa použí-
va na riadenie vstupu osôb do priestorov univerzity, resp. fakulty. Je inštalovaný napr. na 
dekanátoch, v niektorých učebniach, hlavných vchodoch budov a podobne. Technicky je prí-
stup zabezpečený prostredníctvom elektronických zámkov na dverách, napojených na čítačky 
čipových kariet. Všetky prechody osôb, otvorenia dverí a ďalšie údaje týkajúce sa systému sú 
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centrálne uchovávané a má k nim prístup správca systému na každej fakulte. Tento správca 
môže zároveň pre každé dvere definovať oprávnené osoby s povoleným prechodom. 

Priebežne prebiehalo vydávanie a správa preukazov študenta a zamestnanca. Zabezpečova-
né boli nasledujúce činnosti: 

1. vydanie preukazov študentov v rámci zápisu v akademickom roku 2005/06, 
2. priebežné vydávanie nových preukazov pre zamestnancov a študentov, vydávanie dupli-

kátov stratených, odcudzených, resp. poškodených preukazov, 
3. správa univerzitných validačných terminálov (terminály slúžia na aktualizáciu údajov 

v pamäti preukazu, vrátane predĺženia jeho platnosti do konca prebiehajúceho akademic-
kého roku), 

4. poskytovanie údajov externým partnerom (EMcard, CKM), 
5. komunikácia so študijnými a personálnymi oddeleniami a externými partnermi, 

6. archivácia korešpondencie a ďalších dôležitých dokumentov, ako sú napr. preberacie pro-
tokoly, žiadosti o vydanie karty, albumy s fotografiami a iné, 

7. riešenie špecifických problémov používateľov s preukazmi, 

8. informovanie držiteľov preukazov o novinkách týkajúcich sa preukazov a ich funkcionali-
ty. 

Počas roka 2006 bolo vyrobených a vydaných a aktivovaných 7999 preukazov študenta. 
Z toho bolo 5035 preukazov s vizuálom ISIC a 1642 preukazov externého študenta vyrobe-
ných v EMcard Žilina. Na servisnom pracovisku správcu SAIO bolo vyrobených a študentom  
distribuovaných 1057 preukazov s vizuálom ISIC a 265 preukazov externého študenta. Na 
všetky tieto preukazy boli vytlačené aj čiarové kódy pre využitie preukazov v knižniciach. Ich 
tlač prebiehala v servisnom pracovisku správcu SAIO. Preukazy s vizuálom ISIC boli na pra-
covisku SAIO opatrené tiež ochrannou holografickou fóliou.  

Môžeme konštatovať, že vďaka vylepšenému systému práce a vytvoreniu nových programov 
a aplikácií pomáhajúcich pri zefektívnení práce sa podarilo zvládnuť náporové obdobie ako je 
začiatok akademického roka s oveľa menším počtom incidentov (problémy študentov 
s aktiváciou preukazov, nefunkčnosť terminálov a pod.) 

Integrácia aplikácií 

Cieľom aktivít v oblasti integrácie aplikácií je zvýšiť kvalitu a vypovedaciu schopnosť údajov 
spravovaných informačným systémom, odstrániť nutnosť viacnásobného vkladania údajov 
a automatizovať viaceré v súčasnosti manuálne vykonávané procesy. 

V roku 2006 pokračoval vývoj centrálnej databázy osôb (CDO) a jej väzieb na ostatné subsys-
témy IIKS UK. Vznikla verzia CDO 2.0, umožňujúca priamy webový prístup, a to vďaka 
použitiu nových progresívnych technológií, ako je databázový server Microsoft SQL Server, 
aplikačný server Sun Java System Application Server a objektovo-relačný mapovací nástroj 
Hibernate. Boli inovované väzby na jednotlivé subsystémy IIKS, konkrétne  

1. systém Študent, 
2. systém Personalistika a mzdy, 
3. prístupový systém, 
4. univerzitné validačné terminály aktualizujúce informácie v preukazoch študentov, 
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5. virtuálnu knižnicu (za účelom zakladania záznamov o študentoch – čitateľoch), 
6. systémy realizujúce študentskú anketu na FMFI a FTVŠ, 
7. systém pre správu PC (HelpDesk Software), 
8. systém na prihlasovanie sa na školenia organizované CIT, 
9. vyhľadávanie osôb na webe univerzity, 
10. prototyp jednotného autentifikačného systému popísaný nižšie. 

Zaistený bol prenos vybraných údajov pre externých partnerov, najmä na použitie v doprav-
ných systémoch. 

Pre študentov a zamestnancov univerzity poskytuje CDO službu zistenia univerzitného osob-
ného čísla a prístupového kódu popísaného nižšie. 

V roku 2006 sa začali práce na jednotnom autentifikačnom systéme (JAS), ktorý umožní pri-
hlasovanie sa používateľov do viacerých aplikácií prostredníctvom jedného prihlasovacieho 
mena a jedného hesla, resp. malého množstva hesiel. Používatelia budú takto odbremenení od 
nutnosti pamätať si množstvo rôznych prihlasovacích mien a hesiel a administrátori aplikácií 
od nutnosti spravovať agendu používateľov a ich hesiel pre každú aplikáciu zvlášť. V roku 
2006 vznikol štandardizovaný tvar používateľského mena a pre každého používateľa na uni-
verzite boli vygenerované dve heslá (prístupový kód a prístupové heslo). Prostredníctvom 
prístupového kódu je v súčasnosti možné pripojiť sa k univerzitnému proxy serveru 
z prostredia mimo univerzity (napr. na zaistenie prístupu k externým informačným zdrojom), 
použiť ho na autentifikáciu pri elektronickom odovzdávaní diplomových prác a v pokusnej 
prevádzke tiež na prístup k univerzitnej bezdrôtovej sieti a k univerzitnej virtuálnej privátnej 
sieti (VPN). V roku 2007 pokračuje vývoj JAS hľadaním definitívneho technického riešenia 
umožňujúceho poskytovať autentifikačné služby širokej škále aplikácií v rámci IIKS UK. 

V roku 2006 bol zakúpený softvér pre tzv. podnikovú zbernicu služieb, ktorá poskytne infra-
štruktúru pre ďalšiu integráciu aplikácií. Vybraný bol produkt Sonic ESB (Enterprise Service 
Bus), ktorý bol koncom roka uvedený do pokusnej prevádzky. 

Bezpečnosť IT  

Cieľom je chrániť zariadenia univerzitnej siete pred sieťovými útokmi. Ochrana je zabezpe-
čovaná firewallmi nasadenými v hlavných uzloch siete, ako aj konfiguráciou virtuálnych sietí 
(VLAN) na manažovateľných prepínačoch kostry siete. 

V roku 2006 sa podarilo: 

• preinštalovať zariadenia firewallov v lokalitách SIX, RUK a FMFI na nový hardvér, 
čo zvýšilo ich stabilitu a odstránilo problémy spôsobované ich preťažením, 

• rozdeliť firewall umiestnený na FMFI na dve časti - pribudol firewall, ktorý je dedi-
kovaný výlučne pre internáty, 

• zaviesť filtrovanie peer-to-peer sietí na internátoch, čo malo za následok výrazné zní-
ženie sťažností na zdieľanie nelegálneho obsahu, 

• pokračovať v zavádzaní reštriktívnej filtrovacej politiky „deny all“ na vybrané súčasti 
za účelom zvýšenia bezpečnosti pracovných staníc a serverov, 

 12



 

• zaviesť filtrovanie DNS a definovať množinu autorizovaných DNS serverov a DNS 
domén na univerzite, 

• nasadiť technológiu VPN (ipsec a openvpn), ktorá umožňuje bezpečné používanie slu-
žieb IIKS z prostredia mimo siete univerzity, 

• vytvoriť havarijný plán pre kostru siete univerzity a realizovať školenie o krízových 
postupoch v prípade výpadku kostry siete, 

• nasadiť systém Zabbix, ktorý monitoruje dostupnosť IT služieb, vďaka čomu sa skráti-
la nedostupnosť služieb v prípade výpadku. 

Elektronická pošta  

V roku 2006 CIT zabezpečovalo prevádzku elektronickej pošty, DNS a Active Directory do-
mén uniba.sk a rec.uniba.sk vrátane zálohovania súvisiacich serverov. Prichádzajúca 
elektronická pošta je filtrovaná antivírusovým systémom NOD a nevyžiadanú poštu filtruje 
systém Symantec Brightmail. 

CIT priamo spravuje domény uniba.sk, rec.uniba.sk, frcth.uniba.sk, eunis.sk ako aj reverznú 
doménu 195.158.in-addr.arpa.dns a reverzné domény internátu Ľ. Štúra a RKCMBF. Správa 
ostatných subdomén je delegovaná na príslušné súčasti univerzity. V roku 2006 boli pre UK 
zaregistrované a do technickej prevádzky uvedené európske domény: comeniusuniversity.eu 
a comuniba.eu a v nadväznosti na to aj domény comeniusuniversity.sk a comuniba.sk. 

Osobné počítače a kancelárske systémy 

V uplynulom roku prebiehala údržba a inovácia výpočtovej techniky rektorátu a niektorých 
centrálne financovaných súčastí. na základe dokumentu, ktorý vypracovalo Oddelenie právne, 
verejného obstarávania a nakladania s majetkom na univerzite. 

Prebehol výber nových bezpečnostných staníc určených pre vedenie univerzity. Zostavy sa 
následne otestovali a boli zaradené do ostrej prevádzky. Zároveň sa aktualizovala bezpečnost-
ná politika, konkrétne group policy v active directory, antivírový program, antispyware 
a najnovšie Windows aktualizácie. 

Počas roka 2006 prebehlo testovanie týchto dvoch produktov za účelom zefektívnenia služieb 
v oblasti užívateľskej podpory. Testovanie zahŕňalo v sebe vybraných používateľov a  ich 
hardware. Nainštaloval sa server PCINFO a takisto je vyhradený server pre HDSW. Tieto 
kroky by mali umožniť v roku 2007 nasadenie do bežnej prevádzky na rektoráte a prepojenie 
databáz PCINFO s HDSW.  

Bola vytvorená koncepcia, ktorá sa použije pri zaradovaní bežných používateľských staníc do 
domény AD. Testovania sa zúčastnila vybraná skupina používateľov za účelom odstránenia 
najbežnejších prevádzkových problémov s ktorými sa môžeme v praxi stretnúť. 

Podpora používateľov a vzdelávanie v oblasti informačných technológií 

V roku 2006 bol realizovaný projekt Podpora pracovníkov v oblasti IT na UK a podpora pou-
žívateľov na RUK podporený grantom MŠ SR CIT 04/2006. Podobne ako predchádzajúce 
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projekty podobného zamerania v rokoch 2003 – 2005 umožnil pracovníkom výpočtových 
centier na fakultách UK a pracovníkom CIT UK odborné vzdelávanie formou školení, certifi-
kácií, konferencií, seminárov a kurzov; pokračovanie vo zvyšovaní úrovne počítačovej 
gramotnosti či už IT odborníkov alebo bežných pracovníkov; zakúpenie odbornej počítačovej 
literatúry pre potreby zamestnancov RUK, technikov výpočtových centier a pracovníkov CIT 
UK, ako aj účasť na odborných IT konferenciách. 

Od polovice roka 2006 sa pripravovala realizácia projektu Vzdelávanie v IT – cesta 
k efektivite, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou (prostredníctvom Európskeho sociál-
neho fondu). Jeho cieľom je zvýšenie počítačovej gramotnosti používateľov ako aj zvýšenie 
odbornosti IT pracovníkov. Na realizáciu interných školení IT boli prijaté dve pracovníčky – 
lektorky a jazykové kurzy boli realizované v súčinnosti s Jazykovým centrom ich vyučujúci-
mi. 

Špecializované externé IT školenia sú realizované prostredníctvom externých dodávateľov. 

 

Obr. 5 Záber zo školenia 

Konkrétne boli v roku 2006 realizované ďalšie aktivity: 
• školenia základov práce s PC a kancelárskych aplikácií pre zamestnancov univerzity 
• školenia redaktorov a administrátorov CMS systému Typo3 
• E-learning – školenia pre autorov kurzov 
• kurzy anglického jazyka 
• odborné školenia IT zamestnancov  
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Obr. 6 Graf počtu vyškolených zamestnancov v interných IT školeniach 

Spolu sa školení zúčastnilo 249 zamestnancov UK z toho 27 sa zúčastnilo školenia počítačo-
vých základov (Windows Štart, Internet Používateľ), 153 pracovníkov školení MS Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook – rôzne úrovne) a 69 školení Typo3 pre redaktorov. Do 
zimného semestra akad. roku 2006/07 sa zapísalo na jazykové kurzy angličtiny 61 zamest-
nancov.  

Operátorská služba – hotline, ktorá už štandardne poskytuje podporu technickým správcom 
a zamestnancom rektorátu od roku 2004, začala v priebehu roka 2006 aj v plnom rozsahu po-
skytovať služby užívateľom na internáte Družba a vo vysokoškolskom meste ĽŠ Mlyny. 
Poskytuje podporu užívateľom pri práci v sieti, zabezpečuje riešenie nahlásených incidentov 
a spravuje ich databázu. Počas roka 2006 sa podpora taktiež rozšírila o riešenie problémov so 
systémom SAP a prihlasovaním pomocou JAS. V obmedzenej podobe začala fungovať aj 
počas víkendov a sviatkov. 

Pre potreby efektívneho riadenia a správy dokumentov, ako aj z dôvodu zlepšenia tímovej 
spolupráce na spoločných pracovných úlohách, prevádzkuje CIT softvérové riešenie skladu 
dokumentov. Systém umožňuje centralizovať správu dokumentov, riadiť prístup k nim 
a zabezpečuje konzistentnosť multipoužívateľského prístupu k dátam. Svojimi funkciami tiež 
podporuje prácu na projektoch v rámci pracovných tímov a poskytuje podporu pre tvorbu 
projektových portálov. V priebehu roka 2006 bol používaný na podporu väčšiny činností CIT, 
pričom pre potreby prípravy nového webu UK a projektu nového študijného systému boli 
v rámci systému vytvorené samostatné portály.  
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Niektoré ďalšie aktivity CIT v priebehu roku 2006: 

V súvislosti s veľkým množstvom úloh v oblasti informačných technológií riešených na fa-
kultách a ďalších súčastiach Univerzity Komenského a s tým súvisiacou potrebou vzájomnej 
komunikácie, Centrum informačných technológií UK (CIT UK) usporiadalo konferenciu Dni 
IIKS UK 2006 (Bratislava - Modra, 22. - 24. marca 2006). Podujatie sa konalo pod záštitou 
rektora univerzity a jeho obsahovú stránku dokumentuje vydaný zborník. 

V roku 2006 bola schválená žiadosť o grant pre projekt Informačný systém-štúdium bez hra-
níc z prostriedkov EÚ v rámci iniciatívy INTERREG III A. Projekt rozšíri možnosti 
pripravovaného študijného systému, je zameraný na implementáciu podpory pre medzinárod-
nú výmenu študentov a študijných programov a uľahčenie práce so systémom cudzojazyčným 
používateľom. Projekt bude realizovaný v spolupráci s Viedenskou univerzitou. 

V priebehu roka 2005 bola vytvorená webová stránka Centra informačných technológií 
http://www.uniba.sk/cit, ktorá poskytuje dôležité informácie pre technických správcov IIKS 
fakúlt a ostatných súčastí UK, najnovšie oznamy z oblasti IT, legislatívu pre IT, informácie o 
používateľskej podpore pre zamestnancov Rektorátu UK ako aj informácie o projektoch Štu-
dent II, FIS a o systéme na podporu elektronického vzdelávania (E-learning). 

Záver 

CIT v roku 2006 zabezpečovalo spoľahlivú prevádzku Integrovaného informačného a komu-
nikačného systému UK. Podarilo sa rozvíjať služby IIKS a plniť naplánované rozvojové 
úlohy, z ktorých prednosť mali úlohy kategorizované ako nevyhnutné pre činnosť univerzity. 

Na výraznú časť činností CIT úspešne získavalo externé zdroje financovania, či už vo forme 
grantov MŠ SR alebo prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. 

V roku 2007 chceme naďalej pokračovať v optimalizácii a rozvoji služieb IIKS. Uvedomuje-
me si však potrebu riešenia personálnej poddimenzovanosti, ktorá (najmä so zvyšovaním 
nárokov kladených na IT aj na UK) narastá na dôležitosti, či skôr nevyhnutnosti. 
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