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Informačné technológie  

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 (VI Družba, 
vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny a Centrum ďalšieho vzdelávania) sú za oblasť IT zod-
povedné príslušné útvary (výpočtové centrá, referáty IT). Tieto sú metodicky usmerňované 
Centrom informačných technológií UK. 

Riadenie a plánovanie práce 

V roku 2007 sa CIT riadilo Plánom úloh CIT na rok 2007. Plán bol spracovaný na základe 
rozsiahlej analýzy aktuálnych potrieb Univerzity Komenského v Bratislave v oblasti využíva-
nia informačných technológií. Plánovaných bolo 56 úloh zaradených v 13 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 4 dokončenie stratégie pre zvýšenie bezpečnosti IIKS 
UK a realizovanie konkrétnych opatrení v oblasti 
ochrany a monitorovania prostriedkov IT 

DOK správa 
dokumentov 

1 pilotné zavedenie systému pre správu dokumentov 
na rektoráte  

ELEA elektronické 
vzdelávanie  
(e-learning) 

1 pokračovanie v rozvoji e-learningu 

FIS finančný inf. 
systém 

1 implementácia modulu Personalistika a mzdy (HR)  

INT integrácia 5 vzájomné prepojenie systémov, vznik jednotného 
autentifikačného systému  

ORG organizácia 
práce, riadenie 
a administratíva 

2 efektívne riadenie prevádzky a rozvoja IIKS UK 

IS rozvoj 
informačného 
systému 

3 vytvorenie systému na podporu správy projektov 

PC osobné počítače 
(PC) a súvisiace 
služby 

11 zvýšenie kvalifikácie používateľov a správcov IT, 
vytvorenie novej verzie celouniverzitne použiteľ-
ného softvéru na podporu práce IT oddelenia, 
zníženie nákladov na správu PC 

S počítačová sieť a 
servery 

9 rozšírenie systému pre telefonovanie prostred-
níctvom počítačovej siete, rozšírenie siete pre 
ubytovaných vo VM Ľ. Štúra a VI Družba, vytvore-
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nie miesta pre bezdrôtové pripojenie do siete na 
každej fakulte  

SAIO systém automat. 
identifikácie 
osôb 

1 vybudovanie monitorovacieho kamerového 
systému  

ST systém na pod-
poru študijnej 
agendy 

1 začiatok implementácie systému Študent II 

WWW univerzitný web 1 podstatná inovácia práce s webom z pohľadu 
používateľov a tvorcov obsahu 

Na začiatku roku 2007 malo CIT  k dispozícii 27,1 prepočítaných úväzkov vykonávaných 31 
fyzickými osobami. Plánovaná pracovná kapacita pracovníkov zamestnaných v CIT bola  
30 488 hodín. 

Potreby univerzity však výrazne prevýšili kapacitné možnosti pracovníkov CIT. Preto boli 
úlohy rozčlenené na kategórie Nevyhnutné úlohy (spolu 37) – t.j. prevádzkové úlohy, ktorých 
plnenie bolo nutné pre zaistenie štandardných služieb IIKS UK., Odporúčané úlohy (spolu 16 
celých úloh a 24 častí úloh) a Vhodné úlohy (spolu 3 celé úlohy a 8 častí ). Nevyhnutné úlohy 
bolo možné pokryť v celom rozsahu, splnenie úloh kategórií nevyhnutné a odporúčané bolo 
kapacitne kryté len na 67,5 %. Personálne nároky Vhodných úloh predstavovali 4 405 hod., t.j. 
3,9 prepočítaných úväzkov. 

Výsledkom Plánu úloh CIT na rok 2007 bolo okrem iného aj konštatovanie, že na 100% 
pokrytie nevyhnutných, odporúčaných i vhodných  úloh by bolo potrebných 49 593 hodín, t.j. 
44,1 prepočítaných úväzkov.  

Finančné nároky všetkých úloh obsiahnutých v Pláne úloh v oblasti IIKS UK na rok 2007 
predstavovali 39 620 tis. Sk, pričom formou grantových projektov MŠ SR a ESF sa CIT  
uchádzalo o podporu vo výške 11 289 tis. Sk. 

 

Komunikačná infraštruktúra  

Rozvoj univerzitnej komunikačnej infraštruktúry v roku 2007 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 SANET (a ďalej do 

internetu), rýchlosťou 1 Gb/s na uzol RUK a rýchlosťou 1 Gb/s na uzol v SIX 
(Slovenské peeringové centrum), 

• 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: 
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• 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 vo VM  Ľ. Štúra pripojený k uzlu na FMFI UK rýchlosťou 1 Gb/s a pripájajúci 

subjekty v areáli internátu – administratívnu časť, počítačové miestnosti pre študentov 
a študentskú sieť v ubytovacej časti internátu, 

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

V roku 2007 sa štruktúra a počet uzlov kostry univerzitnej siete nezmenili, zmenil sa však 
spôsob pripojenia niektorých súčastí UK.  

V sieti boli realizované nasledovné zmeny:  

• Pripojenie budovy CĎV na Žižkovej ulici optickým káblom s  rýchlosťou 100 Mb/s, 
• začatie prác na pripojení budovy UK na Mlynských Luhoch optickým vláknom, 
• upgrade liniek kostry siete na 1 Gb/s – linky FiF a PraF, 
• spustenie vysielania multicastových streamov pre ŠDJĽŠ, ŠDJDR, RUK, PraF 
• spustenie služby VPN umožňujúcej vzdialné prihlásenie používateľov do siete UK na 

základe autentifikácie v jednotnom autentifikačnom systéme UK, 
• zapojenie väčšiny fakúlt do projektu WiFi, cieľom ktorého je umožniť bezdrôtové 

pripojenie do univerzitnej siete pre všetkých študentov a zamestnancov UK, 
• nasadenie aplikácie na sieti internátov s cieľom eliminovať nežiaduce prekročenie 

nastavených limitov.  

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

Názornú informáciu o zmenách realizovaných v roku 2007 v kostre siete univerzity poskytuje 
obrázok 1. 

CIT priamo spravuje DNS domény uniba.sk, rec.uniba.sk, frcth.uniba.sk, eunis.sk, 
comeniusuniversity.eu, comuniba.eu, comeniusuniversity.sk a comuniba.sk ako aj reverznú 
doménu 195.158.in-addr.arpa.dns a reverzné domény VM Ľ. Štúra a RKCMBF. V roku 2007 
bola v súvislosti s projektom Excelentná univerzita zaregistrovaná doména 
excelentnauniverzita.sk a začiatkom roka 2008 aj doména exu.sk. 

Monitorovanie dostupnosti serverov, služieb a sieťových prvkov systémom ZABBIX bolo 
doplnené o monitorovanie služieb systémom MOM, ktorý v niektorých prípadoch poskytuje 
podrobnejšie informácie a dokáže na udalosti aktívne reagovať. 
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Obr. 1 Schéma kostry univerzitnej počítačovej siete k 31.12.2007 
 

Serverová infraštruktúra 

V priebehu roka 2007 sa začalo s konsolidáciou serverovej infraštruktúry prostredníctvom 
virtualizácie serverov. Virtualizáciou sa oddelí operačný systém servera od konkrétneho 
hardvéru. Vďaka tomu je dosiahnutá jednoduchšia obnova v prípade výpadku servera 
a v závislosti od náročnosti aplikácií aj efektívnejšie využitie výkonu serverov (na jednom 
fyzickom serveri môže byť spustených viacero virtuálnych serverov). 

Výsledkom je vyššia dostupnosť IT služieb, lepšie využitie existujúcej serverovej infraštruk-
túry a týmto spôsobom taktiež vzniklo testovacie prostredie pre nasadzovanie nových služieb. 

 

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 
interné hovory a vytvorením efektívnych brán k jednotlivým telekomunikačným operátorom 
umožní optimalizovať prostriedky vynaložené na uskutočnenie ostatných telefónnych 
hovorov. 
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V roku 2007 sa podarilo: 

• Plnohodnotne prepojiť digitálnu telefónnu ústredňu RUK, LF a PriF so systémom 
VoIP pomocou ISDN brány, čo umožňuje realizovať bezplatné hovory z klapkových 
telefónov cez VoIP a smerovanie časti predvoľby do VoIP siete, 

• pripojiť VoIP ústredňu FiF do univerzitného systému VoIP, 
• uskutočniť úplný prechod FMFI na VoIP s využitím FXS brán a SIP servera, 
• nakonfigurovať systém VoIP na používanie pridelených verejných telefónnych čísel, 
• dokončiť používateľskú VoIP aplikáciu. 
 

Podpora ekonomickej agendy univerzity 

Na univerzite je v prevádzke finančný informačný systém (FIS), ktorý pokrýva celú ekono-
mickú oblasť, vrátane personalistiky a miezd. Práve personalistika a mzdy (PaM) boli nosnou 
témou roku 2007, keď po prípravách začala v októbri paralelná prevádzka pôvodného 
systému PaM a nového systému HR. Duálna prevádzka trvala do konca roka 2007 a od 
1. 1. 2008 zabezpečuje oblasť PaM už výlučne FIS HR. 

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

V rámci prevádzkovania a dotvárania projektu boli vykonané nasledujúce činnosti: 

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

Priebežne boli vykonávané tieto činnosti: 

• Príprava ročného zúčtovania dane  a daňového hlásenia za rok 2007, 
• pravidelné archivovanie databáz za všetky súčastí UK, 
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• vypracovanie opravných výkazov od roku 2004 pre zdravotné a sociálnu poisťovňu 
v dôsledku zistených chýb od poisťovní (pracovník oznámil zmenu poisťovne po troch 
rokoch), 

• vyradenie študentov doktorandského štúdia z legislatívnych dôvodov, 
• migrácia všetkých personálnych  a mzdových dát  do  HR, 
• migrácia priemerov za nemoc, zostatkov dovoleniek, odpracovaných rokov  

k 31.12.2007 do HR, 
• súbežné spracovanie miezd a výkazníctva  za  posledné 3 mesiace roku 2007, 
• konzultačná a školiaca činnosť. 
 

Podpora študijnej agendy univerzity 

Prevádzka systému ŠTUDENT I je realizovaná formou 13 samostatných fakultných systémov 
(8 modulov) a registra študentov univerzity. Celkový počet prevádzkovaných pracovných 
staníc na fakultách s prístupom k databázam systému vzrástol v priebehu roka na  95. 

V období január/jún 2007 bolo 13 fakultnými systémami spracovaných 25 486 prihlášok na 
štúdium (na všetky 3 stupne štúdia v dennej aj externej forme). Počet študentov, ktorí boli 
evidovaní vo fakultných systémom v období september - október 2007, je cca 31 500. 

Súčasťou štandardnej prevádzky systému je: 

• systémové nastavenia pracovných staníc a tlačiarní pre zabezpečenie chodu aplikácií 
v prostredí W98 a XP, správa prístupových práv študijných referentov k údajom 
v databázach, 

• konzultačná činnosť s technickými správcami fakúlt, administrátormi sietí, 
kreditovými a študijnými referentmi, školiace činnosti, 

• prevzatie, úpravy a import rezortných číselníkov pre prijímacie konanie, prevádzku 
ďalších modulov systému, odosielanie vybraných údajov zo systému pre rezortné 
štatistické vyhodnotenie prijímacieho konania, úspešnosť stredných škôl ap. 

• komunikácia a spolupráca s Ústavom informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), útvarmi 
MŠ SR,  EUNIS-SK, ako aj inými vysokými školami SR. 

V rámci prevádzky systému bola sledovaná funkčnosť jeho jednotlivých programových 
modulov, ich spoľahlivosť, efektivita, ale aj kvalita používateľského rozhrania. Na základe 
vyhodnotení boli navrhované a realizované konkrétne aktualizácie modulov. 

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: 

• Realizácia prístupu správcu systému ŠTUDENT I na fakultné servery na báze 
šifrovaného spojenia OpenVPN (LF, PraF, PedF, FSEV), jedinou nepripojenou 
fakultou ostáva PriF. 

• Úpravy funkcie exportu údajov do Centrálneho registra študentov v zmysle 
požiadaviek obsiahnutých v metodike MŠ SR, realizácia exportu údajov a jeho 
vyhodnotenie. 

• Spolupráca pri vytvorení vnútorného predpisu UK regulujúceho nasadzovanie exter-
ných aplikácií komunikujúcich so systémom ŠTUDENT I. Predbežný návrh 
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a implementácia testovacej verzie komunikačného modulu XEAP, metodická podpora 
fakúlt. 

• „Ad hoc“ činnosti: tlač imatrikulačných listov, spracovanie údajov pre výrobu študent-
ských preukazov externým dodávateľom, identifikácia študentov prekračujúcich 
štandardnú dĺžku štúdia spracovaním interných a externých zdrojov údajov, agenda 
súvisiaca so získavaním prostriedkov z 2% dane ap. 

 

Nový študijný systém Študent II 

Podľa rozhodnutia z roku 2006 sa ako nový informačný systém na podporu študijnej agendy 
obstará a nasadí už existujúce riešenie, ktoré je v prevádzke na inej univerzite najlepšie v SR 
alebo ČR. V roku 2007 prebiehali 2 verejné obstarávania. Pre nesplnenie formálnych kritérií 
uchádzačmi bolo prvé obstarávanie zrušené. Druhé obstarávanie nebolo ku koncu roka 2007 
ukončené a prebiehajú rokovania s potenciálnymi dodávateľmi. Verejná súťaž prebieha 
metódou súťažného dialógu. Architektúra pripravovaného študijného 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 

Začiatkom roku 2007  sa univerzita definitívne preorientovala na LMS Moodle po tom, čo 
ukončila spoluprácu s Firmou Trask s.r.o., ktorá nedokázala plne sfunkčniť produkt LMS 
eDoceo. Takúto tendenciu je možné pozorovať na viacerých vysokých školách v SR aj v ČR 
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a Moodle sa stal nesporne najrozšírenejším systémom na podporu e-learningu v týchto 
krajinách.  

Kurzy pôvodne implementované v eDoceo boli transformované do LMS Moodle a za rok 
2007 vzniklo 7 nových e-kurzov. Okrem toho centrálne spravovaný LMS slúžil ako pokusné 
pracovisko pre tri fakulty (PRIF, EBF a FM). Viaceré fakulty si nainštalovali LMS Moodle 
(vzhľadom na to, že ide o Open Source) autonómne na svoje servery. 
V rámci IT vzdelávania sa uskutočnili v roku 2007 v UVZ Richňava dva štvordňové kurzy 
zamerané na tvorbu elektronických kurzov a priebežne bola poskytovaná konzultačná služba 
záujemcom o prácu v systéme Moodle.  
Zástupca CIT sa zúčastnil na konferenciách s medzinárodnou účasťou eLearn2007 
a ICETA2007 zameraných na e-learning na vysokých školách. 
 

Internetová prezentácia univerzity (systém WWW) 

V nadväznosti na uznesenie kolégia rektora, predstavoval rok 2007 etapu postupného 
nasadzovania zvolenej CMS technológie TYPO3 a spoločnej vizuálnej stránky internetovej 
prezentácie univerzity na fakulty a ďalšie súčasti univerzity. Uznesenie zaviazalo súčasti 
univerzity prerobiť svoje internetové prezentácie do 30. 6. v slovenskej a do 31. 12. 
v anglickej jazykovej verzii. Na začiatku roka 2008 je proces prechodu po technickej stránke 
ukončený, treba však ešte dopracovať obsahovú stránku prezentácií, aby tak čo najlepšie 
plnila svoj účel pre jednotlivé cieľové skupiny. 

Konkrétne boli v priebehu roka splnené nasledujúce úlohy: 

• priebežne boli dopĺňané a aktualizované textové i obrazové informácie s dlhodobou 
platnosťou v sekciách O univerzite, Štúdium, Veda, Služby a Linky, 

• priebežne boli vymieňané krátkodobé správy v sekciách Novinky a Kalendár podujatí, 
pri ktorých je softvérovo zaistené ich skrývanie po vypršaní  aktuálnosti,  

• v plnom rozsahu boli splnené požiadavky súčastí UK na vyškolenie redaktorov a 
administrátorov pracujúcich v prostredí Typo3, 

• okrem 14 webovských sídiel, ktoré patria Rektorátu UK a fakultám UK boli uvedené do 
prevádzky webovské sídla Vysokoškolského internátu Družba, Vysokoškolského mesta 
Ľudovíta Štúra – Mlyny a Centra ďalšieho vzdelávania UK, 

• v novembri 2007 bola uvedená do prevádzky anglická verzia webu Rektorátu UK, ktorá 
vznikla konverziou a čiastočnou aktualizáciou starého anglického webu Rektorátu UK. 

 

Systém automatickej identifikácie osôb (SAIO) 

V roku 2007 prebiehala rutinná prevádzka systému SAIO a priebežne prebiehalo vydávanie a 
správa preukazov študenta a zamestnanca. Oproti predchádzajúcim obdobiam stúpol počet 
preukazov vyrábaných na pracovisku SAIO, a naopak, klesol počet preukazov vyrábaných 
v EMtest Žilina, a to aj pri narastajúcom počte všetkých vyrobených preukazov na Univerzite 
Komenského v Bratislave. Procesy súvisiace s vydávaním preukazov boli zefektívnené 
pomocou nových aplikácií, umožnením prístupu študijných oddelení do CDO, 
zautomatizovaním kontroly, importu a exportu dát. 
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Zabezpečované boli nasledujúce činnosti: 

1. vydanie preukazov študentov v rámci zápisu v akademickom roku 2007/08, 
2. priebežné vydávanie nových preukazov pre zamestnancov a študentov, vydávanie 

duplikátov 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 
akademického 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 
protokoly, 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 funkciona-
lity. 

 Preukazy slúžia pre nasledovné služby a systémy: 

• služby akademickej knižnice, 
• prístupový systém (chrániaci vstup do niektorých univerzitných priestorov), 
• vizuálna identifikácia, 
• identifikácia pri zisťovaní univerzitného prístupového hesla do IT systémov, 
• externé služby (dopravcovia, Univerzitná knižnica, zľavy u partnerov systémov 

ISIC/ITIC a EMcard). 

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 2007 bola do plnej prevádzky uvedená základná infraštruktúra pre integráciu aplikácií, 
tzv. podniková zbernica služieb založená na produkte Progress Sonic Enterprise Service Bus. 
Táto zbernica umožňuje spoľahlivú a flexibilnú komunikáciu medzi počítačovými systémami, 
ktoré sú k nej pripojené. 

V tomto roku pokračoval zároveň vývoj centrálnej databázy osôb (CDO) a jej väzieb na 
ostatné subsystémy IIKS UK. Vznikli nové, plne automatizované rozhrania, medzi inými 
rozhranie na systém spoločnosti CKM SYTS poskytujúcej v spolupráci so svojimi partnermi 
študentom – držiteľom preukazu ISIC – rôzne zľavy, resp. rozhranie pre potreby technických 
správcov IIKS UK na súčastiach univerzity slúžiace na zefektívnenie zakladania a rušenia 
používateľských účtov. 

Centrálna databáza osôb bola pripojená k zbernici služieb a prostredníctvom nej k evidencii 
zamestnancov v SAP HR. Vďaka tomu z tohto systému preberá s minimálnym zdržaním 
informácie o zamestnancoch UK. Takto je zaistené, že zamestnanec od dňa svojho 
zaevidovania v SAP HR môže využívať služby IIKS UK, ktoré sú viazané na jeho záznam 
v CDO, napríklad prihlásiť sa na niektorý z kurzov organizovaných CIT. 
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Bezpečnosť IT  

Manažment informačnej bezpečnosti zahŕňa sledovanie nových trendov v oblasti prevencie 
ale aj realizácie bezpečnostných útokov a výskytu bezpečnostných incidentov s následným 
návrhom a implementáciou príslušných bezpečnostných opatrení v chránenom informačnom 
systéme. V rámci UK sú v súčasnosti rozbehnuté procesy zamerané najmä na ochranu 
serverov, poskytujúcich najdôležitejšie IT služby univerzity a na ochranu prenášaných 
informácií. Ako základ bude slúžiť v súčasnosti pripravovaný dokument Globálna politika 
informačnej bezpečnosti formulujúci filozofiu informačnej bezpečnosti univerzity a 
odkazujúci na ďalšie dokumenty upresňujúce ochranu vybraných IT procesov. 

V roku 2007 sa podarilo: 

• špecifikovať nový univerzitný firewall umožňujúci detailne filtrovať sieťovú 
prevádzku aj medzi jednotlivými súčasťami univerzity, ktorý je konfigurovateľný  
správcami daných súčastí, 

• stanoviť odporúčanú sadu bezpečnostných opatrení pre vybrané druhy aktív univerzity 
(servery, pracovné stanice, technologické miestnosti, ...), 

• rozpracovať globálnu politiku informačnej bezpečnosti univerzity, 
• vykonať bezpečnostný audit webového servera, 
• zvýšiť ochranu webového servera, 
• vykonať bezpečnostný audit technologickej miestností na rektoráte a navrhnúť 

prídavné bezpečnostné opatrenia, 
• spustiť testovaciu prevádzku podpisovania a šifrovania elektronickej pošty, 
• nainštalovať „security server“ slúžiaci ako základ pre bezpečnostné IT služby 

univerzity, 
• vytvoriť „syslog server“ zaznamenávajúci udalosti na vybraných zariadeniach, 
• nainštalovať záložný webový server, 
• nainštalovať záložný VoIP server, 
• vytvoriť koncept monitoringu primárneho webového servera a jeho automatickej 

náhrady záložným serverom v prípade jeho zlyhania, 
• nainštalovať službu wiki, vytvárajúcu základ pre sprehľadňovanie procesov a 

štruktúry v rámci riadenia IT na UK. 

Elektronická pošta  

Aj v roku 2007 CIT zabezpečovalo prevádzku elektronickej pošty, DNS a Active Directory 
domén 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. Skúsenosti z prevádzky ukázali, že zvolené antispamové 
riešenie pre prichádzajúcu poštu sa osvedčilo. Na solidárnu ochranu internetu pred spamom 
pochádzajúcim z vnútra univerzitnej siete (spravidla produkovaným infiltrovanými 
spamovacími nástrojmi) bola rekonfigurovaná serverová infraštruktúra s cieľom odstrániť tzv. 
Open Relay. 
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Osobné počítače a kancelárske systémy 

V roku 2007 prebehla priebežná inovácia výpočtovej techniky na základe trendov v tomto 
odvetví. Vytvorilo sa odporúčanie, podľa ktorého sa inštalujú všetky pracovné stanice na 
rektoráte. Odporúčanie zahŕňa všetky typy softvéru, s ktorým pracovníci môžu prísť do styku 
počas svojej práce, pričom veľký doraz sa dbal aj na výber Open Source softvéru. 

Uskutočnil sa výber a nákup vysokokapacitnej tlačiarne určenej pre vedenie univerzity. Na 
rektoráte sa aj v tomto roku tlačiarne inovovali v zmysle jednotnej hardvérovej konfigurácie. 

Podpora používateľov a vzdelávanie v oblasti informačných technológií 

Podobne ako v roku 2006 bol realizovaný projekt Podpora pracovníkov v oblasti IT na UK a 
podpora používateľov na RUK podporený grantom MŠ SR CIT 04/2007. Umožnil 
pracovníkom výpočtových centier na fakultách UK a pracovníkom CIT odborné vzdelávanie 
formou školení, certifikácií, konferencií, seminárov a kurzov a nákup odbornej literatúry.  

V roku 2007 pokračovala realizácia projektu Vzdelávanie v IT – cesta k efektivite, ktorý je 
spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Jeho 
cieľom je zvýšenie počítačovej gramotnosti používateľov ako aj zvýšenie odbornosti IT 
pracovníkov. Na realizáciu interných školení IT bola prijatá tretia lektorka a jazykové kurzy 
boli opäť realizované v súčinnosti s Jazykovým centrom. 

Vybrané špecializované IT školenia sú realizované prostredníctvom externých dodávateľov. 

Konkrétne boli v roku 2007 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 661 zamestnancov univerzity. Školenia počítačových základov 
(Windows Štart, Internet Používateľ) sa zúčastnilo 107 zamestnancov, školení MS Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook – rôzne úrovne) 523 a školení Typo3 pre redaktorov 329 
zamestnancov. 

Operátorská služba 

Operátorská služba – hotline, už štandardne poskytuje podporu technickým správcom 
a zamestnancom rektorátu od roku 2004. V priebehu roku 2006 začala v plnom rozsahu 
poskytovať služby používateľom na internáte Družba a vo Vysokoškolskom meste ĽŠ Mlyny. 
Poskytuje podporu používateľom pri práci v sieti, zabezpečuje riešenie nahlásených 
incidentov a spravuje ich databázu. Taktiež poskytuje pomoc pri riešení problémov so 
systémom SAP a prihlasovaním pomocou JAS. 

V roku 2007 začala zabezpečovať pomoc aj pri pripájaní sa do siete cez WiFi. Pre lepšie 
zabezpečenie dostupnosti a kvality bola služba presunutá na nové pevné telefónne číslo 
02/59244944, ktoré je paralelne prepojené na mobilné telefónne číslo 0910/308444. 
K zlepšeniu kvality služby určite prispeje aj nahrávanie hovorov, ktoré umožní lepšie spätné 
vyhodnocovanie nahlásených udalostí. Služba je dostupná v obmedzenej miere aj cez víkendy 
a sviatky. 
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Poskytovanie IT služieb vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra 

Začiatkom roka 2007 mali ubytovaní vo VM  Ľ. Štúra k dispozícii 2 439 prípojných miest do 
internetu, počas roka sa vybudovalo 1 100 nových prípojok, čím počet stúpol na 3 593. Pri 
počte ubytovacích miest 6 200 to predstavuje 58% pokrytie. 

V internáte je prevádzkovaná PC učebňa s 20 počítačmi. Počas školského roka je otvorená  
každý deň (okrem veľkých sviatkov) od 08:00 do 02:00. V roku 2007 navštívilo učebňu 
každý mesiac viac ako 1 500 unikátnych návštevníkov a jej priemerná mesačná vyťaženosť 
bola viac ako 75%. 

Z iných rozvojových aktivít sa v roku 2007 vykonala príprava na nasadenie kamerového 
systému a vyvinutie podpornej aplikácie pre žiadosti o ubytovanie. Táto aplikácia 
zjednodušuje proces žiadania o ubytovanie, urýchľuje ho a zvyšuje spoľahlivosť prenosu 
požadovaných údajov. 

Niektoré ďalšie aktivity CIT v priebehu roka 2007 

V súvislosti s veľkým množstvom úloh v oblasti informačných technológií riešených na 
fakultách a ďalších súčastiach Univerzity Komenského a s tým súvisiacou potrebou 
vzájomnej komunikácie, CIT usporiadalo konferenciu Dni IIKS UK 2007 (Bratislava - 
Záruby, 20.- 22. júna 2007).  

V závere roka sa začala realizácia projektu Informačný systém - štúdium bez hraníc z 
prostriedkov EÚ v rámci iniciatívy INTERREG III A. Projekt rozšíri možnosti 
pripravovaného študijného systému, je zameraný na implementáciu podpory pre 
medzinárodnú výmenu študentov a študijných programov a uľahčenie práce so systémom 
cudzojazyčným používateľom. Projekt je realizovaný v spolupráci s Viedenskou univerzitou 
a Technickou univerzitou vo Viedni. 

Záver 

CIT v roku 2007 zabezpečovalo spoľahlivú prevádzku Integrovaného informačného a komu-
nikačného systému UK. Podarilo sa rozvíjať služby IIKS UK a plniť naplánované rozvojové 
úlohy, z ktorých prednosť mali úlohy kategorizované ako nevyhnutné pre činnosť univerzity. 

Výrazná časť činností CIT bola financovaná externými zdrojmi, či už vo forme grantov 
MŠ SR alebo prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. 

Oblasť informačných technológií prežíva v súčasnosti celosvetový rozvoj a vyspelé krajiny 
im prisudzujú veľkú dôležitosť. Moderná univerzita nesmie tento trend ignorovať a potrebuje 
integrovať informačné technológie do prakticky všetkých oblastí svojej činnosti. Pre 
pracovníkov CIT je to výzva na ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie služieb, pre univerzitu 
zasa výzva na akceptovanie tohto procesu a zabezpečenie nevyhnutných personálnych 
a finančných zdrojov v celej oblasti IT. 
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