
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. 

V roku 2013 v oblasti informačných technológií na UK pokračovala realizácia viacerých 
rozsiahlych projektov, ktoré boli spustené v roku 2012: projekt nového webu UK, projekt budovania 
centrálneho mailového riešenia pre študentov, projekt centrálneho mailového riešenia pre 
zamestnancov. 

Serverová infraštruktúra 

Serverová infraštruktúra je priebežne budovaná jednotná platforma pre potreby 
univerzitných IT služieb, ktoré považuje UK za dôležité. Skladá sa z hardvéru s vysokou koncentráciou 
výpočtového výkonu, z úložiskových zdrojov na prevádzku aj zálohovanie a z flexibilného 
virtualizačného softvéru. Hoci koncepčne je stále schopná rásť spolu s reálnym dopytom po IT 
zdrojoch, v súčasnosti je väčšina jej komponentov morálne zastaraná a poruchová a pracuje na 
hornej hranici svojich kapacitných obmedzení. Väčšina kľúčových zariadení je z roku 2009, ktoré už 
nie sú podporované výrobcom, pričom ich kapacitné a výkonnostné parametre vychádzajú 
z projektovaných potrieb spred 5 rokov. 

Vzhľadom na zvyšujúcu sa poruchovosť hardvéru a nadmernú celkovú záťaž bol 
prehodnotený a v praxi overený nový krízový režim prevádzky serverov. Nový krízový plán riadenia IT 
definuje kritické služby a súvisiacu kritickú infraštruktúru, ktorých prevádzku je možné garantovať aj 
v prípade mimoriadnej vonkajšej udalosti. Najvyššiu časovú prioritu obnovy majú služby 
zabezpečujúce komunikáciu zamestnancov resp. študentov, ďalej služby umožňujúce samotný chod 
IT infraštruktúry a napokon služby súvisiace s hlavnou činnosťou a zmluvami UK. Aby bolo 
možné udržať prevádzkyschopnosť serverovej infraštruktúry, uskutočnil sa v priebehu prvého 
kvartálu plánovaný upgrade firmware na úložiskách. Celkovo boli v roku 2013 centrálne úložiská 
v centre pozornosti, pretože nároky na ukladacie miesto rástli významne ako dôsledok prebiehajúcej 
implementácie projektov, napr. repozitára záverečných prác, nového webu UK alebo univerzitného 
mailu. Pre úspešné dovŕšenie rozpracovaných projektov bude nevyhnutné chýbajúce úložiskové 
kapacity obstarať, rovnako ako ukladacie miesto pre príslušné zálohy a dlhodobé archívy, ktoré už 
v najbližšom období zaberú niekoľko desiatok terabajtov. Okrem kapacitných obmedzení predstavuje 
chýbajúci komplexný zálohovací a archivačný systém UK vážnu hrozbu pre kontinuitu prevádzky 
dôležitých univerzitných IT služieb. 

Z pohľadu strategickej perspektívy bude preto potrebné v roku 2014 rozhodnúť o ďalšom 
smerovaní centrálnej serverovej infraštruktúry. 

Podpora študijnej agendy univerzity   

V oblasti prevádzky Akademického informačného systému (AIS) bol vykonaný upgrade 
databázy Oracle na verziu 11 a tiež posilnenie a stabilizácia infraštruktúry systému (VM version 8). Po 
zavedení študentského univerzitného e-mailu v Office365 na UK sú teraz v AIS uchovávané aj všetky 
pridelené univerzitné e-maily. Doplnených a aktualizovaných bolo viacero šablón, najmä pre tlač 
výstupných dokumentov. V súvislosti so spustením CRŠ2 bola zahájená rozsiahla konsolidáciu údajov. 

Z dôvodu obmedzených kapacít sa nepodarilo rozšírenie databázového servera na 16 jadier. 
Záťaž systému je priebežne sledovaná, v prípade očakávanej vysokej záťaže sú prijímané osobitné 
opatrenia. Vo forme smernice bol pripravený Prevádzkový a organizačný poriadok AIS na UK na 
schválenie. 



Bezpečnosť IT 

V roku 2013 naďalej prebiehala konsolidácia bezpečnostnej infraštruktúry a skvalitňovanie 
bezpečnosti každodennej prevádzky. Do prevádzky bola nasadená nová sada pravidiel pre 
celouniverzitný firewall a revíziou prešli aj pravidlá, súvisiace s používaním VPN riešenia. 

Druhá polovica roku 2013 sa v oblasti bezpečnosti na Slovensku niesla v duchu prípravy na 
implementáciu Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, Univerzita Komenského v tomto 
nebola žiadnou výnimkou. Prebehla príprava na revíziu existujúceho bezpečnostného projektu 
univerzity a zvýšenie všeobecného bezpečnostného povedomia jej pracovníkov. 

 E-learning 

Centrum informačných technológií zabezpečovalo aj v roku 2013 prevádzku LMS Moodle na 
podporu elektronického vzdelávania. Počet e-kurzov v systéme v priebehu roka narastal až na 
hodnotu 200, pričom sa na tvorbe a manažovaní kurzov podieľalo 120 učiteľov. 

Okrem hardvérového zabezpečenia poskytovalo centrum aj tréningy a metodickú podporu. 
Uskutočnilo sa 11 školení Úvod do elearningu, ktorých sa zúčastnilo spolu 111 zamestnancov 
univerzity, 6 školení Úvod do Moodle so 40 účastníkmi.  Centrum tiež vyvinulo 6 týždňový hybridný 
online kurz zameraný na metodiku prípravy a plánovania online kurzov. V prvých dvoch behoch na 
jeseň 2013 tento kurz absolvovalo spolu 21 účastníkov. 

Centrum tiež dohodlo medzinárodnú spoluprácu so State University of New York, New Paltz, 
v rámci ktorého sa začal pripravovať medzinárodný spoločný online kurz Katedry Politológie FiF UK a 
SUNY New Paltz, ktorého výučba je plánovaná na marci 2014. 

Výsledky práce CIT v oblasti elearningu  boli prezentované na troch konferenciách v zahraničí 
(v USA a v Moldavsku) a na štyroch konferenciách na Slovensku. 

Internetová prezentácia univerzity 

V priebehu roku 2013 bola prevádzka webovej prezentácie zabezpečovaná pracovníkmi CIT 
v plnom rozsahu s nameranou dostupnosťou 99,91 %. Pokračovali školenia pre editorov webu; 
vrátane špecialistov v oblasti vedy a výskumu a personalistiky a verejného obstarávania. CIT vyvinul 
niekoľko špeciálnych stránok pre potreby prednášok pozvaných laureátov Nobelovej a Pulitzerovej 
ceny. 

V rámci projektu Nového webu UK boli dokončené potrebné moduly. Získali sme tiež 
primeraný grafický dizajn, ktorý bol koncom roka schválený vedením Univerzity Komenského. Nový 
web bol uvedený do testovacej prevádzky. 

 E-ubytovanie – systém na prihlasovanie na ubytovanie na UK 

V roku 2013 bolo evidovaných celkovo 13 342 žiadostí od 11 195 žiadateľov, z nich 8 158 bolo 
ubytovaných v riadnom kole. Proces e-ubytovania pokračoval v trende, nastolenom 
v predchádzajúcich rokoch - študenti desiatich fakúlt mali možnosť v rámci samorozubytovania si 
sami vybrať lôžko na nasledujúci akademický rok. Títo študenti boli všeobecne spokojnejší s 
prideleným ubytovaním, a zároveň boli takto odľahčení pracovníci študijných oddelení od prác 
súvisiacich s prideľovaním lôžok v exponovanom období. Do budúcnosti sa predpokladá rozšírenie 
samorozubytovania na postupne čoraz viac fakúlt. Boli identifikované aj isté nedostatky v procese, 
najmä neaktualizovanie Smernice rektora a časové sklzy v plnení plánu harmonogramu, o ktorých 
sme oficiálne informovali vedenie UK. 



Elektronická pošta 

CIT zabezpečuje prevádzku elektronickej pošty, DNS a Active Directory domény rec.uniba.sk 
a domény uniba.sk, ktorá je v pokročilej konfigurácii postavenej na báze vlastného cloudu 
prepojeného čiastočne s cloudom Microsoftu. V cloude Office365 momentálne UK prevádzkuje 23 
000 účtov študentov Univerzity Komenského. 

Niektoré ďalšie služby 

Okrem vyššie spomenutého Centrum informačných technológií zabezpečovalo počas roka 
2013 rutinnú prevádzku nasledovných služieb: 

 Komunikačná infraštruktúra univerzity  

 Prenos hlasu po dátových linkách (VoIP) 

 Správa osobných počítačov 

 Vzdelávanie v oblasti informačných technológií 

 Univerzitné preukazy – vydávanie preukazov študenta a zamestnanca 

 GUK – systém na podávanie Grantov UK 

 Ubytovací a stravovací systém používaný v časti internátov a jedální univerzity 

 Centrum podpory IT – kontaktné miesto pre nahlasovanie incidentov súvisiacich s IT 
 


