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Centrum informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave (CIT UK) 
zabezpečuje najmä prevádzku a rozvoj Integrovaného informačného 
a komunikačného systému Univerzity Komenského (IIKS UK). Na jednotlivých 
súčastiach univerzity sú za oblasť IIKS zodpovedné príslušné útvary – výpočtové 
centrá či referáty informačných technológií (IT). Tieto sú metodicky usmerňované 
Centrom informačných technológií UK.

Témou roka 2010 v oblasti informačných technológií na UK bola technická 
stabilizácia a konsolidácia prevádzky IT prostredia a príprava IT projektov 
celouniverzitného charakteru.

Komunikačná infraštruktúra

Rozvoj univerzitnej komunikačnej infraštruktúry v roku 2010 mal za cieľ 
udržanie spoľahlivosti a rýchlosti komunikácie v rámci kostry siete. Bola zabezpečená 
prevádzka spravovaných DNS domén, univerzitných proxy serverov, umožňujúcich aj 
autorizovaný prístup k informačným zdrojom univerzity a monitorovanie 
dostupnosti sieťových zariadení systémom ZABBIX.

Bol vytvorený koncept rozvoja siete na ďalšie obdobie s cieľom prechodu na 
technológiu 10G. Zvýšil sa počet prístupových bodov siete Eduroam. V lokalite na 
Šafárikovom námestí sa nasadil systém TelePresence, ktorý umožňuje kvalitné video 
konferenčné prenosy medzi vysokými školami na Slovensku. V rámci rekonštrukcie 
budovy FSEV na Mlynských Luhoch bolo navrhnuté a implementované riešenie 
počítačovej siete. 

Prenos hlasu po dátových linkách – VoIP

Po niekoľkých rokoch poskytovania služby prenosu hlasu po dátových linkách sa 
táto technológia ukázala ako spoľahlivá a perspektívna aj pre zavedenie v rámci celej 
univerzity. V roku 2010 bola zabezpečovaná spoľahlivá prevádzka VoIP riešenia. 
V rámci rekonštrukcie budovy FSEV na Mlynských Luhoch bolo navrhnuté 
a implementované ekonomické riešenie telefónie založené na VoIP softvérovej 
ústredni a IP telefónoch.

Serverová infraštruktúra

V roku 2010 sa pokračovalo v konsolidácii serverového prostredia. Znamenalo 
to najmä postupnú migráciu fyzických serverov do virtuálneho prostredia, ktoré je 
omnoho efektívnejšie z pohľadu využitia dostupných kapacít informačného systému, 
prináša vyššiu stabilitu a spoľahlivosť pre rutinnú prevádzku. Nespornou výhodou je 
takmer bezvýpadková prevádzka serverov. Túto vlastnosť našej implementácie 
virtuálnej infraštruktúry sme využili v priebehu roka niekoľkokrát a prispeli tým 
k vyššej celkovej kvalite poskytovaných IT služieb na UK.

V oblasti prevádzky sa postúpilo najmä v štandardizácii procesov, hlavne 
vypracovaním a implementovaním prevádzkových pokynov, ktoré súvisia s dennou 
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operatívou virtualizovaných serverov. V oblasti rozvoja virtuálnej serverovej 
infraštruktúry sme začali s aktivitami, ktoré súvisia so zabezpečením kontinuity 
prevádzky a odolnosti proti haváriám. Posilnili sme virtualizačný hardvér 
a softvérovú konfiguráciu, v snahe dosiahnuť lepšie vybalansovanie medzi 
geografickými lokalitami, kde VMWare prevádzkujeme. Tieto aktivity úzko súvisia 
s plánmi serverovej infraštruktúry, ktoré  sa budú realizovať prevažne na budúci rok. 

Podpora študijnej agendy univerzity

Akademický informačný systém (AIS) pre elektronické spracovanie študijnej agendy 
(produkt AiS2) bol na Univerzite Komenského v Bratislave spustený od 2. 9. 2009. 
V roku 2010 pokračovalo ešte nasadzovanie niektorých ďalších subsystémov AIS: 
prijímacie konanie, podpora pre štátne skúšky, rozvrhy, záverečné práce a kontrola 
originality. AIS sa začal využívať na evidenciu študentov už aj na CĎV/ÚJOP.

V súčasnosti je systém AIS k dispozícii na 13 fakultách pre asi 29 000 študentov a 4 
000 zamestnancov UK formou celouniverzitnej IT služby (portál 
https://moja.uniba.sk/). So systémom AIS sa pracuje 18 hod denne. Počas prevádzky 
AIS je potrebné zabezpečiť obsahovú správu systému, podporu prevádzky a 
technickú údržbu tejto služby.

AIS2 podporuje všetky dôležité procesy študijnej agendy, napr. prijímacie 
konanie, zápisy, evidenciu študijných programov, predmetov, študentov, učiteľov, 
katedier a pracovísk fakúlt, študijných povinností a výsledkov, činnosti súvisiace s 
ukončením štúdia, hodnotenie výučby študentmi, prideľovanie a vyplácanie 
štipendií. Systém poskytuje aj výstupy a štatistiky pre študijné oddelenia, vedenia 
fakúlt a univerzity a pre orgány štátnej správy: rôzne štatistiky o uchádzačoch o 
štúdium, študentoch a absolventoch, údaje o záverečných prácach pre knižničný 
informačný systém (KIS), Centrálny register študentov (CRŠ), Ústav informácií a 
prognóz školstva (UIPŠ), Centrálny register záverečných prác (CRZP). Systém 
umožňuje aj validáciu študentských preukazov (prepojenie na EMTEST). So 
systémom pracujú študenti, učitelia, pracovníci študijných oddelení, členovia 
vedenia fakúlt a vedenia univerzity.

Používateľov systému AiS2 sa týkajú nasledovné problémy:
• rôzne nedostatky z dôvodu komplexnosti systému
• veľké množstvo rozličných nových požiadaviek na systém od používateľov
• nedostatočné možnosti exportu (importu)
• Efektívne využívanie systému AiS2 je obmedzené:
• chybovosťou nových verzií
• nedokončenými rozšíreniami: ARIA, MS Live, KIS, Theses
Všetky uvedené problémy sú riešené v spolupráci s dodávateľom systému 

(UPJŠ). Viaceré z nich sú riešené v rámci priorít rozvoja AiS2. 

Systém AIS bol v roku 2010 teda ešte v rozvojovej fáze, v ktorej sa popri 
zabezpečení rutinnej prevádzky nasadzovali ďalšie moduly podľa potrieb v plynúcom 
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akademickom roku a riešili prevádzkové problémy. Viaceré bezpečnostné chyby v 
systéme boli vyriešené v spolupráci z FMFI.
V nasledujúcom období sa budeme snažiť, aby služba AIS efektívnejšie slúžila 
používateľom. Vyhodnocujeme a optimalizujeme nasadené subsystémy – napr. 
použitie elektronických prihlášok (vrátane výroby preukazov), zápisy, prijímacie 
konanie.

Podpora historických údajov študijnej agendy univerzity

Informačný systém pre podporu študijnej agendy „Študent“, ktorý bol v riadnej 
prevádzke v období 1990 - 2009, pokračoval v obmedzenej prevádzke aj v roku 
2010. V priebehu tohto roka boli migrované všetky historické údaje z fakultných 
serverov do centrálneho úložiska UK a realizované bezpečné pripojenia na úložisko 
pre vybrané pracovné stanice jednotlivých fakúlt. Fakultám bola takto vytvorená 
možnosť prístupovať k historickým údajom a poskytovať vybrané služby (overovanie 
doby štúdia, výpis známok ap.)

E-learning

Univerzita poskytovala v roku 2010 na svojom serveri prostredie na 
manažovanie elektronickej výučby  LMS Moodle pre všetkých záujemcov o e-
learning z fakúlt a súčastí UK. Centrálny server poskytuje dostatočný výkon aj 
pamäťový priestor na to, aby na ňom mohlo fungovať 132 jestvujúcich kurzov 
a zabezpečuje aj rezervu pre ďalšie rozširovanie e-learningu na UK. Do zoznamu 
fakúlt, využívajúcich Moodle pribudli v roku 2010 obe lekárske fakulty UK.

Internetová prezentácia univerzity

Počas roka 2010 bola prevádzka webovej prezentácie zabezpečovaná 
pracovníkmi CIT v plnom rozsahu s nameranou dostupnosťou 99,8%. Pokračovali 
školenia pre editorov webu; ich počet narastá.

Vedeniu bol na schválenie predložený projektový zámer pre redizajn webovej 
prezentácie UK a všetkých jej súčastí, ktorého cieľom je lepšie zabezpečovať 
návštevníkom webovej prezentácie aktuálne a úplné informácie o Univerzite 
Komenského a ponúknuť návštevníkom intuitívnejšiu navigáciu po prezentácii. 

Do prevádzky bol uvedený provizórny intranet pre fakulty, ktoré prejavili 
záujem. Intranet je nasadený priamo do internetových prezentácií fakúlt a súčastí 
a je zabezpečovaný prepojením univerzitného redakčného systému s JASom 
(jednotným autentifikačným systémom UK) a nastavením prístupových práv 
k stránkam aj dokumentom tak, aby mohli byť prístupné rôznym skupinám 
používateľov internetovej prezentácie po prihlásení. 

V spolupráci s OVV bol sprevádzkovaný populárny propagačný kanál 
prostredníctvom služby Facebook, ktorý sa teší narastajúcej popularite medzi 
študentmi.

Portál centrálnych služieb IT moja.uniba.sk sa ukázal byť dobrým a používaným 
zdrojom informácií pre používateľov. Počas roku 2010 stránka prešla úpravou na 
zlepšenie jej prehľadnosti. Pribudol aj nový informačný prvok – v spolupráci 
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s pracovníkmi CePITu sú na portáli moja.uniba.sk uverejňované oznamy 
o plánovaných odstávkach systémov aj prípadných neočakávaných poruchách.

Spomedzi drobných úprav webu stojí za spomenutie nasadenie nového 
vyhľadávania, ktoré zjednodušuje orientáciu v jednotlivých internetových 
prezentáciách univerzity a nasadenie analytického nástroja, vďaka ktorému môžeme 
lepšie odhadovať správanie aj potreby návštevníkov webu.

Pokračovali práce na dopĺňaní Databázy osôb, ktoré získali titul na UK. Okrem 
absolventov všetkých stupňov štúdia, ktorí skončili v akad. roku 2009/10 a osôb, 
ktoré nadobudli vedecko-pedagogické hodnosti, to boli aj osoby s neúplnými údajmi, 
ktoré sa podarilo skompletizovať v spolupráci s Archívom UK. Ku koncu roka 2010 
bol počet záznamov v databáze približne 195 tisíc.

Univerzitné preukazy

CIT UK zabezpečoval vydávanie a správu preukazov študenta a zamestnanca 
a súvisiacich informačných systémov. Preukazy slúžia pre nasledovné služby 
a systémy:
• služby Akademickej knižnice,
• prístupový systém (chrániaci vstup do niektorých univerzitných priestorov),
• parkovací systém,
• dochádzkové systémy,
• stravovacie systémy,
• elektronická peňaženka,
• vizuálna identifikácia,
• identifikácia pri zisťovaní univerzitného prístupového hesla do IT systémov,
• externé služby (dopravcovia, vedecké knižnice, zľavy u partnerov systémov 

ISIC/ITIC a EMcard).

V roku 2010 bola na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky pilotne overená 
možnosť zberu fotografií pre výrobu preukazov novoprijatých študentov 
prostredníctvom elektronických návratiek v akademickom informačnom systéme. Po 
pozitívnych skúsenostiach tento postup použije v roku 2011 celá UK.

Integrácia aplikácií

Centrálne integračné riešenie je založené primárne na technológii univerzálnej 
zbernice pre údaje a služby Progress Sonic ESB (Enterprise Service Bus) a na 
jednotnom autentifikačnom systéme (JAS). V roku 2010 bola funkcionalita 
integračného riešenia rozšírená o prvotnú verziu centrálnej správy používateľov 
a používateľských oprávnení (tzv.  Identity Management). Toto riešenie pomáha 
šetriť mzdové náklady na správu zúčastnených aplikácií tým, že eliminuje nutnosť 
opakovaného vkladania údajov o používateľských kontách a oprávneniach. Prvou 
aplikáciou využívajúcou novovytvorenú správu identít je univerzitná webová stránka.

Prevádzková spoľahlivosť integračného riešenia je v posledných rokoch 
priebežne zvyšovaná inováciami a zdvojovaním hardvérových prostriedkov. V roku 
2010 bola zabezpečená plná redundancia serverov nevyhnutných pre prevádzku JAS, 
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vrátane ich distribúcie do dvoch nezávislých lokalít. 
Zároveň boli k integračnému riešeniu pripojené viaceré nové aplikácie 

a funkcionality, najmä:

• správa osobných bezpečnostných certifikátov v centrálnej databáze osôb,

• zlepšenie synchronizácie osobných údajov zamestnancov medzi evidenciou 
zamestnancov (SAP HR) a akademickým informačným systémom (AiS2),

• efektívna distribúcia iniciálnych používateľských hesiel prijatým uchádzačom 
o štúdium,

• zaistenie korektného zobrazovania fotografií osôb v AiS2,

• prenos údajov o externých používateľoch evidovaných v AiS2 do ostatných 
aplikácií, umožňujúci poskytovanie vybraných služieb informačného systému aj 
týmto osobám,

• príprava na zavedenie novej technológie univerzitných preukazov (DESFire),

• integrácia systému Microsoft Live@Edu (poštové priečinky pre študentov), ktorý 
bol uvedený do čiastočnej skúšobnej prevádzky.

Bezpečnosť IT

V rámci zaistenia sieťovej bezpečnosti sa do projektu Univerzitný firewall zapojili 
ďalšie súčasti univerzity (CĎV UK, FIF UK, FSES UK), bezpečnosti prenášaných 
informácií sa venoval projekt Digitálny podpis,  a ochranu chránených pracovných 
staníc riešil projekt Bezpečná pracovná stanica).

V oblasti aplikačnej bezpečnosti sa robili penetračné testy vybraných 
celouniverzitných služieb (ako napr. AIS2 a ISKaM), pri ktorých sa odhalilo aj niekoľko 
kritických chýb, ktoré po nahlásení dodávateľom daných aplikácii boli následne 
opravené.

Aj v tomto roku sa konali školenia o informačnej bezpečnosti pre zamestnancov 
UK na zvýšenie bezpečnostného povedomia a úrovne informačnej bezpečnosti. 

Bol vypracovaný návrh dokumentu s pravidlami a podmienkami bezpečného 
používania  a bezpečnej správy informačných systémov na UK, ktorý vymedzuje 
bezpečnosť pracovných staníc, počítačových sietí a serverov UK, upravuje práva a 
povinnosti používateľov informačných systémov, súvisiace so zabezpečovaním 
informačnej bezpečnosti. Tento návrh bol na začiatku nasledujúceho roka schválený 
ako smernica rektora č. 2/2011.

Elektronická pošta

CIT zabezpečuje prevádzku elektronickej pošty, DNS a Active Directory domény
rec.uniba.sk, vrátane zálohovania súvisiacich serverov. K používateľom rektorátneho 
mailového servera sa k rektorátu a Družbe pridala FSEV. Správa užívateľských kont 
jednotlivých zapojených súčastí je delegovaná na príslušných technických správcov.
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Prichádzajúca elektronická pošta je filtrovaná predradeným systémom 
antispamovej a antivírusovej ochrany, založeným na open-source technológiách. 
Systém je nasadený spôsobom, umožňujúcim využitie každou fakultou UK. Z dôvodu 
duplicitnej kontroly sme na poštovom serveri vypli systém ESET NOD for Exchange.

Osobné počítače a kancelárske systémy

V roku sme začali s testovacími inštaláciami Microsoft Windows 7 a  Office 2010.
Nainštalovali sme KMS server. Slúži na aktivovanie nových operačných systémov 

Microsoftu (klientské MS Windows Vista a novšie, serverové od Windows 2008). 
Takisto je možné aktivovať aj aplikácie balíka MS Office 2010. Dostupný je pre všetky 
zamestnanecké počítače UK. Táto forma zjednodušuje a sprehľadňuje aktivovanie 
a správu licencií produktov spoločnosti Microsoft.

Pri vybavovaní kancelárií výpočtovou technikou sme pristúpili k nákupom 
počítačov typu „all-in-one“, kedy počítač a monitor tvoria jeden celok. Toto riešenie 
je kompaktnejšie, zaberá menej miesta na pracovnom stole, je pohodlnejšie pri 
prípadnom presúvaní a energeticky menej náročné.

V rámci zjednocovania systému fungovania počítačových študovní bola 
k miestnostiam na internátoch Mlyny a Družba pridaná miestnosť SB12 v budove 
rektorátu. Študenti a zamestnanci UK nájdu v týchto troch študovniach prakticky 
totožné prostredie a systém prihlasovania využitím svojich univerzitných údajov.

Podpora používateľov a vzdelávanie v oblasti informačných technológií

Lektorský tím CITu bol v roku 2010 zredukovaný odchodom lektorky na 
materskú dovolenku, napriek tomu pokračovali školenia IT zručností. Zrealizovali sa 
školenia pre 679 prihlásených záujemcov. 
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Odškolení zamestnanci UK; celkový počet: 679 

Počet vyškolených zamestnancov UK za rok 2010

Ťažiskom školení v 33 druhoch kurzov bola, ako v minulom roku, príprava 
používateľov na zvládnutie nového systému na spracovanie študijnej agendy AIS2. 
Tieto školenia boli hodnotené účastníkmi ako mimoriadne prínosné. Lektorky pre 
používateľov pripravili veľké množstvo návodov, ktoré sa ukázali ako efektívne.

Okrem školení AIS2, prejavili zamestnanci záujem o školenia v oblasti grafiky, 
editovania webstránok. Výrazný počet zamestnancov absolvovalo školenie 
základného bezpečnostného povedomia v oblasti IT.

Centrum podpory informačných technológií (CePIT)

V roku 2010 Centrum podpory informačných technológií (CePIT) v rámci CITu 
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pokračovalo vo svojej prevádzke. Funguje od 1. marca 2009 a slúži ako jednotné 
pracovisko prvotného kontaktu v prípade porúch, výpadkov alebo žiadostí 
používateľov v súvislosti s IT službami. Poskytuje svoje služby formou telefonickej 
podpory pri riešení IT problémov a slúži pre nahlasovanie výpadkov IT služieb. 

CePIT v tomto roku rozšíril svoju podporu z 8:00 ráno na 7:00 aby pokryl širší 
záber prevádzky na univerzite. Do pôsobnosti pracoviska boli zapojené súčasti: 
rektorát UK a Akademická knižnica. Zoznam podporovaných služieb sme tiež 
v priebehu roka rozšírili o  Centrálny kamerový systém od spoločnosti G4S, Systém 
pre stravovanie a ubytovanie – ISKAM, Univerzitné preukazy a študovne 
v študentských mestách. Súčasne bola zriadená osobitná linka pre potreby vedenia 
UK a správcov služieb. 

Počas celého roka sme podnikali kroky na zlepšovanie kvality poskytovania 
podpory rôznymi školeniami našich pracovníkov, zlepšovaním technického 
vybavenia pracoviska alebo zmenou zaužívaných postupov. 

Dôkazom zlepšujúcej sa kvality personálneho obsadenia CITu je aj to, že z troch 
ľudí, ktorí opustili naše pracovisko, dvaja postúpili na pozície IT technikov na 
súčastiach univerzity. 

Poskytovanie IT služieb v súvislosti s vysokoškolským ubytovaním 

Poskytovanie IT služieb na internátoch

Na VI Družba prebehla rozsiahla údržba administratívnych pracovných staníc. 
Tá zabezpečuje väčšiu spoľahlivosť a bezpečnosť a je uľahčená správa týchto staníc. 
V oblasti študentskej siete neboli vybudované žiadne nové prípojky.

V roku 2010 sa vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny (ďalej len Mlyny) 
vyskytla potreba vybudovať novú serverovú miestnosť. Táto sa buduje podľa nových 
bezpečnostných smerníc a bude patriť k najmodernejším miestnostiam tohto druhu 
na univerzite. Okrem štandardného vybavenia ako sú bezpečnostné dvere, 
poprípade zálohované klimatizácie bude serverová miestnosť ako prvá na univerzite 
zálohovaná motorgenerátorom. Dvadsaťdva existujúcich technologických 
miestností, ktoré pripájajú študentov k univerzitnej sieti, bolo vybavených 
klimatizáciami, čím sa zabezpečila nižšia prevádzková teplota zariadení a tým aj ich 
spoľahlivosť.

Popri tom sa začala budovať nová štrukturovaná kabeláž pre administratívnu 
časť internátu tak, aby splnila bezpečnostnú smernicu univerzity. 

Stravovací a ubytovací systém internátov (ISKaM)
 
V lete 2010 bol na VI Družba implementovaný ubytovací modul informačného 
systému pre komplexné zabezpečenie prevádzky ubytovania a stravovania na 
internáte – ISKaM. Stravovací modul bol implementovaný v novembri 2010 v jedálni 
Roxy (VM Mlyny). Systém ISKaM umožňuje ubytovacím oddeleniam posielať 
klientom lacné SMS prostredníctvom SMS brány. ISKaM pozostáva zo stravovacieho 
a ubytovacieho subsystému. Subsystémy využívajú spoločnú databázu používateľov 
a číselníky. Pomocou univerzitných ISIC kariet je možné realizovať platby, systém 
funguje aj ako elektronická peňaženka.
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E-ubytovanie – systém na podávanie elektronických žiadostí o ubytovanie
Cieľom služby je automatizácia a zobjektívnenie prideľovania ubytovania 

študentom a zamestnancom UK. V roku 2010 systém zaznamenal 11 670 žiadostí, 
z ktorých 8 790 žiadateľov dostalo ubytovanie v riadnom kole rozubytovania. V 
systéme boli na základe analýzy a optimalizácie zapracované vylepšenia: 
• štatistika kategorizácie izieb pre ubytovaciu komisiu,
• automatická kontrola stavu žiadostí jednotlivých fakúlt.

GUK – systém na podávanie Grantov UK

Cieľom projektu Granty UK bolo zabezpečiť elektronické spracovanie 
kompletnej agendy, súvisiacej s vnútrouniverzitnými grantmi pre doktorandov a 
mladých vedeckých pracovníkov UK. Systém je výnimočný tým, že ide o prvý 
bezpapierový celouniverzitný informačný systém. V prvom roku jeho fungovania 
zaznamenal 519 žiadostí, z nich boli pridelené finančné prostriedky pre 265 
žiadateľov. Ušetrilo sa vyše 4000 papierov, nutnosť ich vytlačenia a rozposielania 
medzi fakultami. V roku 2010 boli dokončené všetky požadované moduly na 
podávanie žiadostí, ich kontrolu, vyhodnotenie, podanie záverečnej správy a 
hodnotení riešenia jednotlivých grantov.
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