
CIT UK

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 2011 v oblasti informačných technológií na UK bolo 
pokračovanie v technickej stabilizácii a konsolidácii prevádzky IT prostredia. 
V roku 2011 nové vedenie UK odobrilo rozbehnutie niekoľkých IT projektov 
celouniverzitného charakteru, ktoré boli pripravované v roku 2010.

Komunikačná infraštruktúra a prenos hlasu po dátových linkách

Rozvoj univerzitnej komunikačnej infraštruktúry v roku 2011 mal za cieľ 
zvýšiť priepustnosť univerzitných zariadení z 1 Gbit na 10 Gbit. Na to bolo 
potrebné zakúpiť nové switche a firewally. Tieto boli dodané  v treťom kvartáli 
a do konca roka boli postupne nasadené do prevádzky. 

Ďalej bola zabezpečená prevádzka spravovaných DNS domén, 
univerzitných proxy serverov, umožňujúcich aj autorizovaný prístup k 
informačným zdrojom univerzity a monitorovanie dostupnosti nielen sieťových 
zariadení systémom ZABBIX.
V roku 2011 bola zabezpečovaná prevádzka VoIP riešenia. Pre JFMED bola 
implementovaná samostatná VoIP telefónna ústredňa.

Serverová infraštruktúra

Rok 2011 bol pre serverovú infraštruktúru najmä v znamení 
konsolidácie kapacity a prevádzkovaných funkcionalít. Postupne dobiehala 
migrácia fyzických serverov do virtuálneho prostredia, ktoré je omnoho 
efektívnejšie z pohľadu využitia dostupných kapacít informačného systému, 
prináša vyššiu stabilitu a spoľahlivosť pre rutinnú prevádzku IT služieb. 
Najdôležitejším výsledkom bolo odladenie havarijných plánov pre serverovú 
infraštruktúru vrátane príslušných testov. Rýchlo rastúce kapacitné požiadavky, 
ktoré vyplývali aj z insourcovaných služieb pre niektoré súčasti UK boli čiastočne 
kompenzované zaradením nového serverového hardvéru do virtuálnej 
infraštruktúry. Stále je však dostupná kapacita infraštruktúry voči plánom 
aktuálnym požiadavkám značne poddimenzovaná. V súčasnosti rutinne 
poskytuje virtuálna IT infraštruktúra UK celé spektrum služieb od poskytovania 
priestoru vo virtuálnej infraštruktúre až po kompletnú prevádzku aplikačného 
systému bez ohľadu na veľkosť zákazníka, teda pre jednotlivé oddelenia, katedry 
resp. fakulty. 

Ďalej sa posilňovali systémové nástroje a postupy, ktoré prinášajú vyššiu 
odolnosť proti neplánovaným výpadkom IT služieb, resp. rýchlejšie zotavenie z 
havárií. Silnou stránkou infraštruktúry, ktorej sa venovala potrebná riešiteľská 
kapacita, je jej procesné riadenia, ktoré sa dôsledne dodržiava.  Zároveň sa 
rozbehli práce na tvorbe novej koncepcie prevádzkovania serverovní UK vrátane 
celouniverzitných plánov rozvoja dátových úložísk s dôrazom na optimálne 
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využitie dostupných aktív vrátane softvérových licencií. S riadením, prevádzkou 
a rozvojom infraštruktúry úzko súvisí aj model súvisiacej konfiguračnej 
databázy, ktorý bol navrhnutý tiež v roku 2011.

Podpora študijnej agendy univerzity

Základným informačným systémom Univerzity Komenského v Bratislave 
je Akademický informačný systém (AIS),  ktorý slúži na elektronické spracovanie 
najdôležitejšej študijnej agendy. Dodávateľom aktuálneho systému AIS, 
označovaného aj názvom AiS2, je Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.

AIS eviduje v elektronickej podobe a automatizuje niektoré činnosti v 
oblasti študijnej agendy. Ide o procesy v rámci prijímacieho konania, zápisov, 
evidencie študijných programov, predmetov, študentov, učiteľov, katedier a 
pracovísk fakúlt, študijných povinností a výsledkov, činnosti súvisiace s 
ukončením štúdia, hodnotenie výučby študentmi, platenie poplatkov a 
vyplácanie štipendií.

AIS poskytuje výstupy a štatistiky pre študijné oddelenia, vedenia fakúlt 
a univerzity a pre orgány štátnej správy: štatistiky o uchádzačoch, študentoch a 
absolventoch a prostredníctvom dátovej integrácie poskytuje údaje pre 
knižničný informačný systém (KIS), Centrálny register študentov (CRŠ), Ústav 
informácií a prognóz školstva (UIPŠ) a pre systémy na overenie originality 
záverečných prác (Centrálny register záverečných prác – CRZP a Theses). Systém 
tiež umožňuje validáciu študentských preukazov (prepojenie na EMTEST) a 
ďalšie prepojenia na informačné systémy.

Základné moduly AIS sú po 2 rokoch už teda nasadené. V roku 2011 sme 
sa popri zabezpečení plynulej prevádzky systému snažili o aj optimalizáciu 
niektorých subsystémov – napr. použitie elektronických prihlášok aj pre 
automatizovanú výrobu preukazov, lepšiu podporu pre prijímacie konanie, 
rozvrhy alebo automatizáciu tlače dôležitých dokumentov.

Bezpečnosť IT

Začiatkom roka bola schválená Smernica rektora č. 2/2011, ktorá 
konkrétne špecifikuje bezpečnostné požiadavky na servery, siete, pracovné 
stanice, používateľov a serverovne.

V roku 2011 sme začali využívať trojročné skúseností zo systematickým 
riadením informačnej bezpečnosti na Univerzite Komenského. Na základe týchto 
skúseností sme už boli schpní začať navrhovať aj realizovať jeho vylepšenia. 
Tieto skúsenosti boli prezentované na konferencii UNINFOS 2011 v Prešove.

Bola navrhnutá sada vylepšení na výrazné zjednodušenie konceptu 
univerzitného firewallu. Sľubujeme si od toho zrýchlenie, zníženie obmedzení 
používateľov, zníženie pravdepodobnosti omylu správcu a zlepšenie 
zastupiteľnosti správcov.

Pre univerzitu boli zaobstarané a nainštalované všeobecne uznávané 
digitálne certifikáty pre najväčšie centrálne služby (web, jas, ais, iskam, webmail, 
elearning a pod.), ktoré umožnia používateľom overiť si autenticitu týchto 
univerzitných služieb aj pri prihlasovaní z neuniverzitného počítača.

Najväčší pokrok nastal v oblasti ochrany pracovných staníc, kde bola 
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reálne vytvorená inštalácia a prepracovaná sada bezpečnostných nastavení pre 
nové univerzitné počítače. Takéto počítače boli nasadené do testovania a 
niekoľko mesiacov používané v reálnej prevádzke.

Univerzitné preukazy

V oblasti vydávania a správy preukazov študenta a zamestnanca nastali 
v roku 2011 výrazné zmeny. Optimalizáciou procesov a úpravami softvéru CIT 
UK dosiahol výrazné zrýchlenie vydávania preukazov. Nie sú už potrebné 
papierové žiadosti o preukaz, resp. duplikát preukazu. Preukaz je zvyčajne 
vyrobený a odoslaný na fakultu v deň zadania požiadavky na výrobu. Prípadné 
reklamácie preukazu sú vo väčšine prípadov vybavované obratom.

Od akademického roka 2011/2012 vydáva UK spolu s niektorými ďalšími 
univerzitami technicky nový typ preukazov, používajúci čipy Mifare Desfire. K 
tomuto kroku UK pristúpila na základe informácií o nízkej úrovni bezpečnosti 
doteraz používaného typu preukazu a jeho pomerne jednoduchej možnosti 
okopírovania a zneužitia. Prechod na nový typ preukazov sa, žiaľ, nezaobišiel bez 
problémov. Ukázalo sa, že dodávateľ technológií nebol dostatočne pripravený a 
dôsledkom je to, že nové preukazy zatiaľ nie sú použiteľné vo všetkých 
systémoch, v ktorých fungovali doteraz používané preukazy. Aktuálne informácie 
o možnosti použitia preukazov sa nachádzajú na adrese www.uniba.sk/preukazy

E-learning

Počet používateľov centrálneho systému na manažovanie elektronickej 
výučby (LMS Moodle) sa v roku 2011 zvýšil a pribudli aj nové kurzy. Poradie 
fakúlt podľa počtu kurzov je takéto: FiF 48, FMFI 47, PdF 20, JLF 8, PraF 6, LF 3. 
CIT poskytuje 8 kurzov prevažne z IT oblasti. Automatická registrácia 
používateľov Moodle pomocou centrálnej databázy osôb značne zjednodušila 
prácu administrátorov.

Internetová prezentácia univerzity

Počas roka 2011 bola prevádzka webovej prezentácie zabezpečovaná 
pracovníkmi CIT v plnom rozsahu s nameranou dostupnosťou 99,8 %. 
Pokračovali školenia pre editorov webu; ich počet narastá. 

V októbri 2011 bol vedením UK schválený projekt nového univerzitného 
webu. Cieľom projektu je lepšie zabezpečovať návštevníkom webovej 
prezentácie aktuálne a úplné informácie o Univerzite Komenského a ponúknuť 
návštevníkom intuitívnejšiu navigáciu po prezentácii. V rámci projektu bola 
vysúťažená ponuka dodávateľa BSP Magnetica, s. r. o., platná na dva roky, počas 
ktorých má byť nový web dodaný.

V decembri 2011 bol vytvorený pre potreby Oddelenia verejného 
obstarávania interný portál na prezeranie rámcových zmlúv uzatvorených na 
UK. 
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E-ubytovanie – systém na podávanie elektronických žiadostí o ubytovanie 

Cieľom 
služby  jeautomatizácia  a  zobjektívnenie  prideľovania  ubytovania študentom a 
zamestnancom UK.  V roku 2011  systém  zaznamenal 12 390  žiadostí,  z 
ktorých 8 838 žiadateľov dostalo ubytovanie v riadnom kole rozubytovania.  

V procese rozubytovania v Jeseniovej Lekárskej Fakulte bol vykonaný 
úspešný experiment samorozubytovania súčasných študentov cez systém ISKaM. 
Ukázalo sa, že študenti boli spokojnejší s  izbou, ktorú si sami vybrali 
a referentke pre ubytovanie ubudlo vyše 50% práce s rozubytovaním.

Elektronická pošta

CIT zabezpecuje prevádzku elektronickej pošty, DNS a Active Directory 
domény
rec.uniba.sk, vrátane zálohovania súvisiacich serverov. K používatelom 
rektorátneho mailového servera patria okrem Rektorátu UK aj VI Družbe a FSEV 
UK. Správa užívatelských kont jednotlivých zapojených súcastí je delegovaná na 
príslušných technických správcov.

Prichádzajúca elektronická pošta je filtrovaná predradeným systémom 
antispamovej a antivírusovej ochrany, založeným na open-source technológiách. 
Systém je nasadený spôsobom, umožnujúcim využitie každou fakultou UK. 

Osobné počítače a kancelárske systémy

V priebehu roka boli vytvorené podmienky na nasadenie operačného 
systému Windows 7 do univerzitného prostredia; samotná implementácia by sa 
mala začať v 1. štvrťroku 2012. Prípravné práce spočívali vo vytvorení 
serverového prostredia, odskúšaní „pozadia“ na správu jednotlivých staníc, 
dolaďovali sa problémy, s ktorými by sa mohli stretávať bežní používatelia pri 
svojej práci. Technikom prácu uľahčí vzialená inštalácia operačného systému so 
základným softvérovým vybavením a nastaveniami.

Po vyhodnotení dlhodobých štatistík využívania študovní a zohľadnení 
klesajúceho záujmu, boli zrušené miestnosti SB12 v budove rektorátu a ADR na 
internáte VMĽŠ – Mlyny UK. Študovňa internátu Družba vzhľadom na 
nedostatočnú dostupnosť internetu na izbách zostáva naďalej otvorená pre 
ubytovaných.

Na jeseň prebehla revitalizácia školiacej miestnosti SB11 na Šafárikovom 
námestí. Zastarané hardvérové vybavenie bolo kompletne vymenené za nové. 
Počítače typu „all-in-one“ s operačným systémom Windows 7, Office 2010 
a aktuálnymi verziami ďalších potrebných programov sú pripravené na školenia 
a už sa aj hojne využívajú. Okrem toho v miestnosti prebieha výučba Univerzity 
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tretieho veku, ktorej študenti uvítali dostupnosť aj staršieho softvérového balíka 
prostredníctvom funkcie „Windows XP Mode“.

Rozsiahlejšia inovácia technického vybavenia sa uskutočnila na 
Vydavateľstve UK.

Podpora používateľov a vzdelávanie v oblasti informačných technológií

Lektorský tím CITu tvorila v roku 2011 len jedna lektorka, ku koncu roka 
boli prijatí na polovičný úväzok 2 noví lektori. Hlavnou činnosťou bola príprava 
školení, materiálov a konzultačná činnosť. Celkovo sa zrealizovalo sa  31 školení 
z oblasti Office 2003, AiS2, Zverejňovania zmlúv a editovania webstránok. 
Školenia prebiehali tak v Bratislave ako aj v Martine na JLF.

Obrázok 1 Počet termínov školení v jednotlivých oblastiach využívania IT v roku 2011

Počet prihlásených zamestnancov UK bolo 316. 

Obrázok 2  Počet vyškolených zamestnancov z každej súčasti UK za rok 2011

Centrum podpory informačných technológií (CePIT)

Rokom 2011 vstúpilo Centrum podpory informačných technológií (CePIT) 
už do tretieho rokuy svojem prevádzky, kedy ponúka zamestnancom 
a študentom UK pomoc s informačnými technológiami. Prostredníctvom 
telefonického rozhovoru sa snažia operátori hovor nielen posunúť správnym 
technikom, ale v rámci možností problém vyriešiť počas telefonátu. 

Že ide o stredisko, ktoré sa stretáva s množstvom používateľov s 
najrôznejšími problémami svedčí fakt, že za rok 2011 zaznamenali operátori 3 
751 incidentov, z tých dokázali až 2 342 vyriešiť na základe rozhovoru a 
vlastných skúsenosti, či vedomostí, úspešnosť bola viac ako 62%. Zvyšok 
hovorov bol postúpení špecializovaným technickým pracovníkom.

Do svojej starostlivosti prijal CePIT i ďalšie súčasti Univerzity 
Komenského. Sedem operátorov tak v priebehu roka začalo poskytovať služby aj 
pre Farmaceutickú fakultu, Evanjelickú bohosloveckú fakultu a e-mailové 
či sieťové služby na Fakulte telesnej výchovy a športu, a na Filozofickej fakulte. 
Operátori HelpDesku prijímajú od minulého roka hlásenia o problémoch 
s parkovacím systémom v univerzitnom mestečku Ľudovíta Štúra, označovanom 
skratkou SALTO. 
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Poskytovanie služieb v súvislosti so stravovaním a ubytovaním  (ISKaM)

V lete 2011 bol na JLF v Martine implementovaný ubytovací modul 
informačného systému pre komplexné zabezpečenie prevádzky ubytovania a 
stravovania na internáte – ISKaM.

Pri ubytovaní študentov na akademický rok 2011/12 si vo 
Vysokoškolskom meste L. Štúra – Mlyny po prvýkrát študenti podpisovali svoje 
ubytovacie zmluvy elektronicky (E-zmluvy). Zavedenie E-zmlúv prinieslo 
výrazné zrýchlenie procesu ubytovania a aj značnú úsporu kancelárskeho 
papiera (52000 ks A4), tonerov do tlačiarní a kopírok. Znížilo sa aj 
opotrebovanie kancelárskej techniky (tlačiarne a kopírky) a zvýšila sa 
efektívnosť práce zamestnancov na ubytovacom oddelení.

Na internáte Družba bola v roku 2011 vykonaná rozsiahla údržba siete. Tá 
sa týkala aj pasívnej časti a aj aktívnych prvkov. Údržba zabezpečila 
spoľahlivejšie a stabilnejšie fungovanie, čím prispela k spokojnosti používateľov. 

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 roku 2011zaznamenal 582 žiadostí, z nich boli pridelené 
finančné prostriedky 
pre 285 žiadateľov. Ušetrilo sa vyše 4000 listov papiera. V roku 2011 CIT 
zabezpečoval bezproblémovú prevádzku systému.
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