
   

   
 
  

 

VÝROČNÁ SPRÁVA CIT UK 
Za kalendárny rok 2020 

 

 

  

26. MARCA 2021 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, CENTRUM INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

  



VÝROČNÁ SPRÁVA CIT UK - 2020   

1 / 14 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA CIT UK 
ZA KALENDÁRNY ROK 2020 

Centrum informačných technológií Univerzity Komenského (ďalej CIT UK) je centrálne financovanou súčasťou, zabezpečujúcou 

prevádzku a rozvoj informačných systémov s celouniverzitnou pôsobnosťou, odbornú starostlivosť o informačnú a komunikačnú 

infraštruktúru Univerzity Komenského a zabezpečenie IKT potrieb koncových používateľov Rektorátu a iných centrálne financovaných 

súčastí. 

CIT UK sa z organizačného hľadiska delí na jednotlivé referáty so zadefinovanými náplňami činností. V zodpovedajúcej štruktúre je 

predkladaná aj táto výročná správa – ku každému útvaru sú najprv uvedené základné informácie, potom zhrnutie jeho činnosti za rok 

2020.  

Z hľadiska informačných technológií a ich dopadu na život Univerzity suverénne uplynulému roku dominovala pandémia COVID-19 

a s ňou súvisiace obmedzenia. Presun veľkej časti aktivít Univerzity do virtuálneho priestoru predstavuje obrovskú záťaž nielen na 

prevádzku existujúcich riešení, ale aj na potrebu prípravy nových riešení a s nimi súvisiacich procesov pre oblasti, ktoré doteraz tento 

komponent nemali vôbec alebo iba v minimálnej miere. Dve najvýraznejšie oblasti z tohto ohľadu sa ukázali byť transformácia 

prezenčnej výučby na dištančnú a presunutie zasadnutí orgánov akademickej samosprávy a s nimi súvisiace hlasovania do virtuálneho 

priestoru; žiadna z oblastí ktorým sa CIT UK venuje však neostala nedotknutá. 

SPOLOČNÉ AKTIVITY SÚČASTI A  RIADITEĽ CIT UK  

Riaditeľ CIT UK má v priamej podriadenosti mimo vedúcich jednotlivých referátov ešte 5 pracovných miest, z ktorých sú k 31.12.2020 

všetky obsadené. Okrem riadiacej, koordinačnej, podpornej ekonomickej a administratívnej činnosti zabezpečujú najmä odborné 

aspekty verejného obstarávania pre IKT, prostriedky telefónnej komunikácie, informačnú bezpečnosť a ochranu osobných údajov na 

celouniverzitnej úrovni. 

ORGANIZÁCIA PRÁCE V DIŠTANČNOM REŽIME  

Pri prechode na dištančný režim vykonávania práce a stratu osobného kontaktu boli zavedené každodenné ranné stretnutia na úrovni 

jednotlivých referátov CIT, kde každý pracovník stručne informuje kolegov podľa jednoduchej šablóny: 

1. Priebeh predchádzajúceho pracovného dňa 

2. Plán činnosti na aktuálny pracovný deň 

3. Detaily prípadných prekážok, pri ktorých odstránení je potrebná asistencia kolegov či nadriadeného 

Stretnutia sú realizované formou online stretnutia v prostredí MS Teams a trvajú 15-30 minút. Tento formát je dostatočne krátky a 

predpokladá sa ich zachovanie aj po ukončení pandemického režimu, nakoľko pracovníci CIT UK majú kancelárie v troch rozličných 

budovách, s nemalým podielom pracovníkov na čiastočný úväzok.  

KATALÓG CENTRÁLNE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB IKT 

Začiatkom roka 2020 bola úspešne ukončená aktualizácia Katalógu centrálne poskytovaných služieb IKT. Súčasťou tejto aktualizácie 

bolo aj prehodnotenie jeho štruktúry, vnútornej logiky a spôsobu prezentovania obsahu. Tieto zmeny boli nevyhnutné z dôvodu 

prílišného nárastu počtu poskytovaných služieb (vyše 60), ako aj vzniku parciálneho prekryvu a nejasného delenia medzi záberom 

viacerých z nich. Preto bola zvolená dvojúrovňová štruktúra: podľa širokej tematickej oblasti a následne podľa konkrétneho 

technického spôsobu poskytovania.  

Katalóg je k dispozícii na https://cit.uniba.sk/katalog-sluzieb a je priebežne aktualizovaný pri zavádzaní nových služieb do portfólia. 

https://cit.uniba.sk/katalog-sluzieb
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VEREJNÉ OBSTARÁVANIA IKT TOVAROV 

Kvôli veľkosti Univerzity Komenského, množstvu IKT, ktoré potrebuje bežne nakupovať, a pravidlám určovania obstarávacích limitov 

podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej „VO“) nie je možné tieto nákupy realizovať cez elektronický kontraktačný systém. Preto 

sa na obstarávanie IKT tovarov doteraz používal systém rámcových zmlúv s viacročnou platnosťou. Toto riešenie však nie je pre oblasť 

IKT vyhovujúce, z dôvodu rýchleho zastarania a ukončenia dostupnosti konkrétnych ponúkaných modelov, ich sťahovania z ponuky 

a nahrádzania alternatívami. Pre uspokojenie požiadaviek pravidiel VO by bolo potrebné uzatvárať rámcové zmluvy s trvaním 6 až 12 

mesiacov, čo je však neprimerané vzhľadom na niekoľkomesačné trvanie realizácie procesu súťaže, na základe ktorej takáto zmluva 

vzniká. Uzatváranie viacročných zmlúv naproti tomu kladie vysúťaženého dodávateľa do veľmi výhodnej pozície, kedy je v oblasti 

pokrývanej rámcovou zmluvou monopolným dodávateľom pre Univerzitu (čo sa dlhodobo negatívne prejavuje na cenotvorbe). Tieto 

obmedzenia následne vytvárajú veľkú mieru nevôle u koncových odoberateľov na Univerzite, ktorí majú za vyššie ceny k dispozícii 

obmedzenejšie portfólio ako v obchodoch určených pre súkromné osoby.  

Z týchto dôvodov CIT UK spolu s Oddelením centrálneho obstarávania zákaziek RUK dlhodobo hľadal alternatívny postup, ktorý by sa 

dal na UK použiť. V priebehu roka 2019 predmetní pracovníci identifikovali ako možný postup využitie Dynamického nákupného 

systému v zmysle § 58 - § 61 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej „DNS“).  

Využitie DNS predstavuje spôsob, ako výrazne skrátiť obstarávací cyklus na tovary v dopredu definovanej oblasti. Vďaka tomu môže 

organizácia prevádzkovať vlastný interný e-shop s konkrétnymi produktami, pričom ku každému z nich je zazmluvnená konkrétna cena. 

Je to teda omnoho vhodnejšie riešenie pre napĺňanie potrieb jednotlivých vedeckých a vedeckopedagogických pracovníkov, obzvlášť 

v prípadoch, kedy majú dopredu vymedzenú konkrétnu výšku prostriedkov a chcú si vedieť vybrať, čo presne za tieto prostriedky 

nakupujú. Negatívom riešenia je výrazne zvýšená záťaž na administratívny a podporný aparát, čím kladie zvýšené nároky na OCOZ RUK 

aj CIT UK.  

V septembri 2019 bola zostavená pracovná skupina, zložená z pracovníkov CIT UK, OCOZ UK, a technických správcov viacerých fakúlt. 

Jej cieľom bolo špecifikovať konkrétny spôsob realizácie, nastaviť procesy a pripraviť podklady, potrebné na zavedenie DNS. Termín 

zavedenia DNS do prevádzky bol určený na začiatok leta 2020, nakoľko v tom čase končila platnosť trom veľkým rámcovým zmluvám 

na IKT tovary v celkovom objeme 5,2 milióna eur. Tento termín však musel byť posunutý vzhľadom na nástup pandémie COVID-19 

a obrovskú záťaž, ktorú pre všetky univerzitné informatické útvary predstavoval prechod na dištančný model vzdelávania. Realizácia 

prípravnej fázy (vyhlásenie DNS vo Vestníku ÚVO a následné prvotné vysúťaženie tovarov do ponuky) sa preto posunula až na priebeh 

leta 2020, s ostrým spustením riešenia dňa 23.10.2020. Bližšie informácie, procesné postupy a návody sa nachádzajú na webovej 

stránke https://uniba.sk/nakupIKT.  

Nákupy cez DNS predstavovali veľkú koncepčnú aj procesnú zmenu oproti zaužívanému modelu, prvé mesiace sa preto nezaobišli 

bez ťažkostí. Situáciu taktiež skomplikoval celosvetový nedostatok tovaru, spôsobený výpadkom produkčných aj transportných kapacít 

z dôvodov pandémie. Pritom finančných prostriedkov na nákupy mali vedci omnoho viac ako obvykle, nakoľko sa veľká časť cestovných 

alokácií v pridelených grantových výzvach presunula práve do nákupov IKT. Napriek týmto faktorom sa podarilo do konca roka 2020 

zrealizovať nákupy tovaru v celkovej hodnote 1,3 milióna eur, čo pri odhadovanom znížení cien o zhruba 15% oproti predošlému 

štandardu reprezentuje úsporu finančných prostriedkov na úrovni cca 200 tisíc eur za prvé dva mesiace prevádzky riešenia.  

PARTICIPÁCIA NA VÝUČBE 

Pracovníci CIT UK aj v roku 2020 participovali na výučbe viacerými spôsobmi. Priamo sa zapojili do realizácie predmetu Manažment 

Informačnej bezpečnosti na FMFI UK formou hosťovských prednášok „Ochrana osobných údajov“ a „Prevádzková bezpečnosť“. 

Prednášky sa stretli s pozitívnym ohlasom u študentov a viedli k nadviazaniu priamej spolupráce so študentami formou konzultácii pri 

ročníkových projektoch a záverečných prácach. Najväčšia z týchto aktivít je projekt Deadlock, v ktorom riešiteľský kolektív zložený zo 

študentov FMFI UK vytvára elektronický systém na kontrolu fyzických prístupov do miestností.  

  

https://uniba.sk/nakupIKT
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INFORMAČNÁ A  KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ  

Zvýšenie online aktivity v súvislosti s dištančným režimom malo za prirodzený následok zvýšenie výskytov kybernetických hrozieb, 

primárne v oblasti sociálneho inžinierstva a podvodnej komunikácie. Nútený prechod na plne dištančný režim práce taktiež spôsobil 

vznik dodatočných zraniteľností procesov, ktoré sa doteraz vykonávali počas fyzického stretnutia používateľa s technikom, 

zodpovedným za prevádzku a údržbu IKT. Najnebezpečnejším zaznamenaným útokom tohto druhu, ktorý sa na Univerzite vyskytol 

v roku 2020, boli podvodné telefonáty od útočníkov vydávajúcich sa za pracovníkov dodávateľa (konkrétne išlo o spoločnosť Microsoft 

Slovensko a.s.). Cieľom týchto telefonátov bolo donútiť používateľa nainštalovať na svoju pracovnú stanicu falošnú aktualizáciu, vďaka 

ktorej mohol útočník získať plnú kontrolu nad pracovnou stanicou a všetkými údajmi na nej spracovávanými.  

Druhým veľmi častým útokom zaznamenaným v roku 2020 je rozposielanie falošnej žiadosti o cenovú ponuku s prílohou obsahujúcou 

škodlivý kód umožňujúci útočníkovi získať kontrolu nad infikovanou pracovnou stanicou. Žiadosť o cenovú ponuku je formulovaná na 

dostatočnej jazykovej úrovni, e-mail obsahuje vizuálne náležitosti oficiálnej komunikácie, a je odosielaný z e-mailového servera 

útočníka so sfalšovanou hlavičkou odosielateľa – recipientovi sa teda ukazuje ako odoslaný z legitímnej univerzitnej schránky. Ako 

identita odosielateľa je použitý jeden z vrcholných predstaviteľov Univerzity - zaznamenané boli výskyty s adresou rektora, 

prorektora a vedúceho kancelárie rektora. Pre adresáta, ktorý nie je zorientovaný v interných procesoch univerzity a teda nemá ako 

vedieť, že títo predstavitelia osobne neposielajú žiadosti o cenovú ponuku takýmto spôsobom, pôsobí útok veľmi dôveryhodne.  

Tento útok je pre Univerzitu mimoriadne nepríjemný: nakoľko prvotná komunikácia prebieha medzi serverom útočníka a adresátmi 

mimo Univerzitu, nemáme ako vedieť, kto všetko bol vôbec napadnutý alebo kedy sa takýto útok realizuje. Dozvedáme sa o  ňom až 

v momente, keď sa niektorý z adresátov pokúša odpovedať – najčastejšie ide o automatickú odpoveď oznamujúcu nedostupnosť alebo 

o varovania typu „rozosielate vírus“. Takáto odpoveď je totiž prirodzene smerovaná na adresu, pod ktorou sa útočník pokúša 

vystupovať, teda univerzitnú. Až na základe tejto odpovede je možné s napadnutou stranou komunikovať a varovať ju pred hrozbou. 

Skutočný rozsah útoku môžeme vždy iba odhadovať, vzhľadom na množstvo automatických odpovedí ktoré sa vyskytnú ale 

pravdepodobne je vždy napadnutých niekoľko tisíc adries. Útok našťastie vďaka štandardnej kontrole e-mailových správ na hrozby 

v prílohe nie je príliš efektívny, predstavuje však veľké reputačné riziko pre Univerzitu. Technické prostriedky umožňujúce mu zabrániť 

sú pritom obmedzené, nákladné na implementáciu a majú prerekvizity, ktoré v univerzitnom prostredí v súčasnej situácii nie je možné 

naplniť.  

Záverom spomenieme ešte tretí nebezpečný útok, ktorý sa v priebehu roka vyskytol viackrát: falošná e-mailová žiadosť o prevod 

finančných prostriedkov. Pri tomto útoku ide o zdanlivo jednoduchý e-mail od dekana či riaditeľa súčasti svojmu tajomníkovi, s otázkou 

či je možné obratom zrealizovať finančný prevod konkrétnej sumy (rádovo v desiatkach tisíc eur). E-mail pochádza z adresy útočníka, 

ktorá má nastavené zobrazovacie meno tak, aby sa na prvý pohľad javila ako adresa predmetného vedúceho pracovníka. V prípade 

úspešného nadviazania komunikácie nasleduje inštrukcia na zrealizovanie prevodu na bankové konto pod kontrolou útočníka. Voči  

tomuto útoku je našťastie univerzitné prostredie relatívne odolné, vďaka dvom faktorom: potrebe vystavenia kontrolného listu pred 

vykonaním finančnej operácie, a tradičnej kultúry osobnej a telefonickej komunikácie medzi vedúcimi pracovníkmi a ich tajomníkmi. 

Napriek desiatke zaznamenaných výskytov tohto útoku v priebehu roka 2020 preto nebol žiaden z nich úspešný.  

V oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti sa neustále objavujú nové hrozby s vysokým reputačným aj finančným rizikom. 

V prostredí vysokej školy má prakticky každý pracovník prístup k citlivým údajom a je tak potenciálnym cieľom pre útočníka. Preto 

považujeme za mimoriadne dôležité priebežne venovať úsilie do zvyšovania schopností zamestnancov identifikovať hrozby 

a primerane na ne reagovať. Vzhľadom na veľmi obmedzené personálne pokrytie oblasti je však CIT UK schopný ju zabezpečovať len 

reaktívne – zmenu súčasného stavu preto vnímame ako jednu z kritických výziev do budúceho roka. 

ROZVOJOVÝ PROJEKT „VZDELÁVANIE PRE INFORMAČNÚ SPOLOČNOSŤ“  

Rozvojový projekt 002UK-2-1/2018 „Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť“, ktorý UK získala koncom roka 2018 a pôvodne mal byť 

realizovaný do konca roka 2019, bol na základe žiadosti Univerzity predĺžený do konca roka 2020. Vďaka zameraniu projektu na 

celoživotné vzdelávanie a využitie e-learningu v ňom výrazne nabral na význame počas pandémie a bol primerane rozšírený oproti 

pôvodnému plánu. CIT UK participoval na viacerých častiach tohto projektu – aktualizáciou infraštruktúry, prípravou metodických 

materiálov aj konkrétnych kurzov. Aktivity projektu podrobne popisuje jeho záverečná správa.  
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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V oblasti zabezpečovania ochrany osobných údajov nastal v priebehu roka 2020 výraznejší posun vydaním Smernice rektora o ochrane 

osobných údajov a s ňou súvisiacou aktualizáciou Internej politiky ochrany osobných údajov. Naďalej pokračujú snahy o plné 

sfunkčnenie mechanizmu fakultných koordinátorov ochrany osobných údajov, bez honorovania tejto úlohy dedikovanými 

finančnými prostriedkami je však miera postupu v tejto oblasti neuspokojivá. Následkom nedostatočnej funkčnosti koordinátorov 

môže byť neucelený prehľad diania na jednotlivých súčastiach a tým aj zvýšené riziko protiprávneho postupu súčasti. 

V priebehu roka bol zaznamenaný zvýšený počet žiadostí od dotknutých osôb podľa článku 15 GDPR a jeden incident porušenia 

ochrany osobných údajov. Incident bol v zákonnej lehote nahlásený na Úrad na ochranu osobných údajov SR, technické opatrenia na 

zamedzenie ďalšieho šírenia boli prijaté okamžite. Po zasadnutí tímu na riešenie incidentov boli prijaté aj ďalšie odporučenia na 

zabránenie vzniku obdobných incidentov. Okrem technických opatrení sa nápravné kroky sústredili na zvýšenie povedomia osôb 

pracujúcich s osobnými údajmi o ich ochranu, ale v dlhodobom horizonte aj ku zvýšeniu ich IKT zručností, ktoré sú pre udržanie 

informačnej bezpečnosti kľúčové. Pracovnoprávny postih osoby zodpovednej za incident zostal v rukách súčasti, ktorá ju zamestnáva. 

Pandémia mala veľký vplyv aj na ochranu osobných údajov na UK najmä špecifickými podmienkami pri presune výučby ale aj výkonu 

práce do dištančného režimu, verejným prenosom štátnych skúšok, ako aj povinnosťou zamestnávateľa kontrolovať pri vstupe do 

svojich priestorov negatívne testy na Covid-19. Dynamický rozvoj oblasti ochrany osobných údajov v roku 2020 podčiarklo vystúpenie 

Veľkej Británie z EÚ a následne vzniknutá právna neistota, ako aj júlové rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vo veci Schremps II, 

ktorým sa zrušil Privacy Shield. Tým sa USA formálne stali treťou krajinou, ktorá nezaručuje primeranú ochranu osobných údajov. 

Z hľadiska ochrany osobných údajov je v záujme prevádzkovateľov preferovať spracovateľov osobných údajov, ktorí majú sídlo 

v krajinách s primeranou ochranou, medzi ktoré už USA nepatrí.  

MOBILNÁ KOMUNIKÁCIA 

Od októbra 2019 spadá do agendy CIT UK nová oblasť, administratívne a organizačné zabezpečenie mobilných komunikačných služieb 

pre Rektorát a CFS UK. Súčasťou preberania tejto oblasti do správy bola jej prvotná ekonomická optimalizácia v rozsahu cca 30% 

mesačných nákladov. Aktivity v priebehu roka 2020 sa zamerali primárne na redukciu každomesačnej administratívnej náročnosti 

procesu a jeho elektronizácie. Pôvodný systém tlačenia výkazov o čerpaní pre každé číslo a ich následného fyzického podpisovania 

držiteľom čísiel (cca 70 listov papiera mesačne) tak bol nahradený procesom elektronického schvaľovania sumárnej informácie členmi 

Vedenia, zodpovednými za jednotlivých pracovníkov, s priebežným sledovaním vhodnosti nastavenia volacích programov a ich 

prípadných úprav.  

V súčasnosti UK využíva služby mobilnej komunikácie v relatívne obmedzenom rozsahu (s výnimkou Vysokoškolského mesta Mlyny), 

s jednotlivými súčasťami využívajúcimi volacie programy primárne určené pre fyzické osoby. Túto situáciu vnímame ako príležitosť na 

dodatočnú úsporu – vysúťaženie celouniverzitného mobilného operátora by za správneho nastavenia podmienok mohlo 

reprezentovať výrazné ušetrenie finančných prostriedkov a zároveň zvýšiť kvalitu poskytovanej služby. Preto v roku 2020 začali v tejto 

oblasti prípravné práce, s predpokladaným vyhlásením súťaže a zavedením tejto služby na celouniverzitnej úrovni v priebehu roka 

2021.  

KONCEPCIA ROZVOJA INFORMATIKY NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO NA ROKY 2021-2030 

Medzi metodické aktivity realizované v roku 2020 patrí aj vypracovanie Koncepcie, ktorá nastavuje celkové smerovanie snáh v IKT na 

najbližšie desaťročie. Ide o relatívne rozsiahly materiál (28 strán, 8 príloh), ktorý identifikuje výzvy na nadchádzajúce obdobie 

a navrhuje spôsoby ich riešenia. Materiál bol predložený do Vedenia UK koncom októbra a následne schválený v Akademickom senáte 

UK. Významným aspektom Koncepcie je analýza výhodnosti interného vývoja softvérových prostriedkov pre pokrytie potrieb 

Univerzity.  

Nakoľko príprava tohto materiálu prebiehala väčšiu časť roka, podkladové aktivity potrebné na jej napĺňanie sa začali realizovať ešte 

pred jej formálnym schválením. Tak vznikol samostatný Referát rozvoja, ktorý systematizuje využitie vývojárskych kapacít, ktorými 

doteraz CIT UK disponoval.   
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CENTRUM PODPORY INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ  (CEPIT) 

Centrum podpory informačných technológií z organizačného hľadiska v roku 2020 pokračovalo v režime, kde jediným zamestnancom 

na trvalý pracovný pomer je vedúci, ktorý riadi, školí a usmerňuje brigádnikov poskytujúcich telefonickú podporu. 

CePIT ako kontaktné miesto pre nahlasovanie incidentov súvisiacich s IKT naďalej úspešne pokračoval v prevádzkovom zastrešení 

centrálnych služieb, monitorovaní prevádzky a upozorňovaní na výpadky dostupnosti jednotlivých služieb. Vzhľadom na obmedzenia 

súvisiace s pandémiou COVID-19 sa CePIT musel prispôsobiť aj na prácu z domu, ktorú po prekonaní počiatočných problémov úspešne 

zvládol. Do budúcnosti sa tak otvorili nové možnosti pokrývania služieb pracovníkmi mimo Bratislavy či dynamického posilnenia služby 

v prípade náhle vzniknutej potreby.  

V roku 2020 bolo na CePITe zaznamenaných 5 795 incidentov v oblasti IKT, z čoho pracovníci CePIT-u samostatne vyriešili približne 

polovicu, čím naďalej odľahčujú pracovníkov ostatných častí CITu. Najviac incidentov zaznamenal CePIT v súvislosti s používan ím AIS-

u a e-prihlášok (1 166 incidentov), pri správe prístupov a hesiel (1179 incidentov), pri podpore e-ubytovania (1003 incidentov) a pri 

riešení problémov súvisiacich s používaním univerzitného mailu (574 incidentov). Pracovníci CePITu taktiež výraznou mierou 

napomáhali pri aktivácii služieb dištančnej výuky pre zamestnancov a študentov UK. 

REFERÁT PREVÁDZKY IKT 

Referát prevádzky IKT obsahuje podľa systemizácie miest v organizačnom poriadku CIT 9 štandardných pracovných miest, z toho 

k 31.12.2020 sú obsadené všetky z nich celkovo desiatimi pracovníkmi. V priebehu roka 2020 prebehli na referáte drobné personálne 

zmeny. Počiatkom roka bola dočasne navýšená kapacita prijatím nového technika na RUK. V priebehu leta následne jeden technik na 

RUK podal výpoveď. Jeden pracovník taktiež odišiel na dôchodok a s referátom spolupracuje naďalej formou dohody o pracovnej 

činnosti. Uvoľnené miesta boli následne zrušené k 1.10.2020.  

ELEKTRONICKÁ POŠTA A OFFICE 365  

V roku 2020 mala najväčší vplyv na rozvoj služieb pandémia. V priebehu niekoľkých týždňov museli pracovníci CIT UK zabezpečiť 

nástroje na online výučbu aj na prácu z domu. V tomto zohrali veľkú úlohu nástroje Office 365, najmä MS Teams, OneDrive, či 

Sharepoint. Zo stavu, kedy tieto aplikácie používali len desiatky zamestnancov sme sa v priebehu jarnej vlny pandémie dostali do stavu, 

kedy ich používajú takmer všetci zamestnanci a študenti UK. Tento nárast demonštruje aj nasledovný graf, ktorý zobrazuje počty 

aktívnych používateľov pre služby elektronickej pošty (Exchange): z približne 12 tisíc na 25 tisíc mesačne. Najextrémnejším príkladom 

je aplikácia MS Teams, ktorá zaznamenala astronomický nárast využitia z niekoľko desiatok používateľov na 28 tisíc používateľov 

mesačne:  

 

 V lete sa aj napriek tejto situácii podarilo zrealizovať migráciu e-mailového riešenia Fakulty Manažmentu zo samostatného tenantu 

Office365 do spoločného univerzitného tenantu. Ostatné, doteraz nepremigrované fakulty boli taktiež nútené veľmi rýchlo prejsť do 

paralelného režimu, kedy okrem vlastných e-mailových riešení zaviedli  aj využívanie služieb univerzitného Office 365. V tomto úsilí 

pomohli aj nové licencie, rozširujúce portfólio služieb Office 365, ktoré v priebehu leta zabezpečilo pre verejné vysoké školy 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
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Keďže výučba na UK prebieha často až 14 hodín denne a bez O365 by bolo nemožné ju v dištančnom režime realizovať, musí 

byť počas trvania tohto režimu v rovnakom rozmedzí k dispozícii aj podpora. Všetci pracovníci zabezpečujúci služby elektronickej 

pošty a prevádzku O365 preto prešli do celodenného režimu priamej podpory používateľov s často podpriemernou počítačovou 

gramotnosťou a riešenia ich problémov „na počkanie“. Situáciu pritom často komplikuje skutočnosť, že ide o súkromný hardvér 

používateľov, nad ktorým z hľadiska správy IKT pracovníci Univerzity nemajú kontrolu.    

PODPORA KLIENTSKÝCH STANÍC   

V roku 2020 sa pracovníci CIT UK intenzívne venovali výmene zastaraných klientskych staníc na Rektoráte UK a CFS, ktoré spadajú do 

priamej prevádzkovej zodpovednosti CIT. Túto aktivitu značne spomalila pandémia, no aj tak sa výmeny podarilo zrealizovať. Vzniknutá 

pandemická situácia zároveň zvýšila potrebu vybavenia pracovníkov notebookmi pre účely práce mimo kanceláriu. Väčšinu roka tak 

prebiehalo prispôsobenie vybavenia zamestnancov Rektorátu UK na prácu z domu a úpravy nástrojov, procesov a mechanizmov na 

správu a ochranu zariadení aj mimo internej siete Univerzity.  

UNIVERZITNÝ KAMEROVÝ SYSTÉM   

Univerzita Komenského používa na ochranu majetku, poriadku a bezpečnosti systém bezpečnostných kamier, inštalovaných na 

jednotlivých súčastiach UK. Väčšina kamier je zapojených do centrálneho kamerového systému, ktorý spravuje CIT UK. Tento kamerový 

systém sa kontinuálne rozširuje a modernizuje.  

V roku 2020 kvôli pandémii a s ňou súvisiacich rozpočtových obmedzení prebehli len menšie úpravy a rozšírenia kamerového systému. 

Realizovali sa primárne výmeny nefunkčných kamier. Čoraz častejšie prevádzkové problémy kamerového systému upozorňujú na 

nevyhnutnosť konsolidácie a rozsiahlej reštrukturalizácie univerzitného kamerového systému. Táto bola zahrnutá do plánu 

rozvojových aktivít na rok 2021.   

REFERÁT INFRAŠTRUKTÚRY IKT 

Referát infraštruktúry IKT obsahuje podľa systemizácie miest v organizačnom poriadku CIT 10 štandardných pracovných miest, z toho 

k 31.12.2020 je obsadených 9,6 miesta celkovo dvanástimi pracovníkmi. 

Referát infraštruktúry zabezpečuje starostlivosť o fyzické servery, diskové polia, páskové knižnice, platformu virtualizácie, prevádzku 

virtuálnych serverov, starostlivosť o serverovne vrátane nepretržitého napájania, klimatizácie a protipožiarnych systémov v nich. 

Taktiež do tejto starostlivosti spadá zálohovanie a archivácia serverov ako celku ale aj vybraných dát na nich, monitorovanie 

kapacitných a prevádzkových parametrov jednotlivých fyzických a virtuálnych zariadení v serverovniach za účelom zabezpečenia 

maximálnej promptnosti riešenia prípadného výpadku a komplexné riešenie bezpečnosti systémov a dát.  

DOPAD PANDÉMIE NA INFRAŠTRUKTÚRU  

Rok 2020 bol aj z pohľadu infraštruktúry IKT výnimočný. Niektoré plánované zmeny v dôsledku situácie COVID-19 sa udiali podľa iného 

harmonogramu, niektoré nebolo možné realizovať vôbec a niektoré sa uskutočnili napriek tomu, že neboli v plánoch. Univerzita 

dlhodobo a racionálne buduje svoju IKT infraštruktúru tak, aby bola odolná voči výpadkom do optimálnej miery, umožnenej 

rozpočtom CITu. Dôraz sa kladie na riešenia s vysokou dostupnosťou, ktoré dokážu autonómne korigovať prevádzkové odchýlky. Práve 

rok 2020 bol z tohto hľadiska prelomovým - infraštruktúra sa začala viac sústreďovať na automatizáciu vyvažovania záťaže a proaktívne 

vlastnosti systémov pri detekcii krátkodobého a nepredvídateľného zvýšenia dopytu po IKT zdrojoch.  

Dištančný režim vyučovania a práca z domu viedla k prehodnoteniu kapacitných potrieb a optimalizácii viacerých IKT systémov. 

Vzhľadom na obmedzený rozsah tejto kapitoly uvedieme iba tie najdôležitejšie, s najväčším dopadom na používateľov. Pri práci z domu 

je nevyhnutné mať bezpečné a stabilné pripojenie k interným systémom. Preto bol naimplementovali nový poloautomatický systém 

životného cyklu digitálnych certifikátov pre používateľov a posilnená kapacita VPN serverov nielen pre zabezpečenie chodu IKT, ale 

aj pre potreby učiteľov a administratívy. Došlo k zásadným konfiguračným a kapacitným zmenám v systémoch, ktoré zabezpečujú 

dištančné vzdelávanie na centrálnej úrovni aj u ich pridružených pomocných súčastí. Taktiež nastalo zjednotenie a vyladenie 

prístupových systémov na viacerých súčastiach UK.  
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PODPORA VEDY –  KLASTER CLARA A REDCAP 

HPC klaster CLARA bol odprezentovaný na troch fakultách univerzity (FMFI, PriF, FaF) a  odovzdaný do rutinnej prevádzky ako nová 

katalógová služba CITu. Jeho aktuálny výkon 6 TFLOPS sa postupne ukázal ako neprimeraný záujmu, ktorý vzbudil a po pozitívnej 

spätnej väzbe od desiatok vedeckých pracovníkov univerzity bolo naplánované a iniciované jeho výrazné rozšírenie. Existencia klastra 

vysokovýkonného počítania umožnila vedeckým tímom univerzity aj efektívnejšiu participáciu na výskume nových účinných látok  

proti mutáciam vírusu SARS-COV-2. To, že CIT UK cieľavedome buduje svoju reputáciu aj medzi vedeckými pracoviskami univerzity 

potvrdzuje aj roky trvajúca spolupráca medzi referátom infraštruktúry a pracoviskom genomického výskumu, ktorá bola akcelerovaná 

aj prebiehajúcou epidémiou. Taktiež sa rozbehla spolupráca s niektorými výskumnými pracoviskami Univerzity v oblasti zberu 

a spracovania výskumných dát. Ide o projekt REDCap, o ktorý prejavili záujem zatiaľ LF a FaF, ale potenciálne využitie vidíme aj na 

ostatných fakultách. Koncom roka sme zavŕšili implementačnú fázu projektu a pripravujeme sa na spustenie pilotnej prevádzky 

v prvom kvartáli 2021.  

VIRTUALIZÁCIA, KONTAJNERIZÁCIA A KONFIGURAČNÉ ÚPRAVY  

Dôležitou súčasťou zmien boli kapacitné a konfiguračné úpravy serverov webovej prezentácie UK a jednotlivých fakúlt. Prebehli 

prípravy na rozsiahlu kontajnerizáciu služieb nielen na frontende ale aj backende, čo je niekoľkoročný, technicky vysoko náročný 

proces. Bolo zrealizované netradičné dištančné testovanie hardvéru, ktorým sa overovala optimálna konfigurácia na ďalšie rozšírenie 

softvérovo definovaného poľa. Postupne starnúci hardvér si vynucuje hľadanie nových možností pri zabezpečovaní komplexného 

prechodu virtuálnej infraštruktúry na kvalitatívne vyššiu úroveň, čo prináša najnovšia verzia hypervízorov. Tento upgrade je možné 

realizovať iba vďaka intenzívnej vzdialenej pomoci a spolupráci viacerých výrobcov, distribútora a technických expertov CITu. Úspešne 

tak bolo zavŕšené overovacie testovanie vSphere v kombinácii s hardvérom, ktorý CIT UK prevádzkuje.  

Fyzické obmedzenia súvisiace s pandémiou sa negatívne podpísali na realizácii úprav kostry univerzitnej siete, ako aj plánov na 

revitalizáciu centrálnej serverovne umiestnenej na FMFI. Nemožnosť práce vo väčšom kolektíve v jednom uzavretom priestore si 

vynútila odsunutie realizácie na obdobie po skončení pandemických obmedzení. 

REFERÁT ROZVOJA IKT 

Referát rozvoja IKT obsahuje podľa systemizácie miest v organizačnom poriadku CIT 9 štandardných pracovných miest, z toho 

k 31.12.2020 je obsadených 7,25 z nich celkovo desiatimi pracovníkmi. Personálne zaznamenal referát v roku 2020 rast - k 1.9.2020 

bolo obsadené jedno z dlhodobo neobsadených seniorských miest novým vedúcim referátu.  

Univerzita Komenského v Bratislave svojou komplexnosťou a heterogénnymi potrebami a procesmi nie je vhodným odberateľom tzv. 

krabicových riešení, ktoré sú na danej úrovni konfigurovateľnosti finančne extrémne náročné, ani špecificky externe vyvíjaných riešení, 

ktoré okrem vysokej ceny sú veľmi háklivé na analýzu, stabilitu zadania a komunikáciu s dodávateľom, nehovoriac o náročnosti na 

proces verejného obstarávania a de facto nemožnosť obstarávať agilný vývoj externe.  

Interný vývoj softvéru na UK v rámci CIT UK prebiehal aj v minulosti, vrátane systémov na úrovni veľkých komerčných riešení. Z 

organizačného hľadiska však išlo o systémy vyvíjané mikrotímami jedného až dvoch programátorov na rozličných technologických 

platformách. V takých malých tímoch bolo tiež nutné, aby programátori podrobne chápali procesy, ktoré modelovali, čo zase 

vyžadovalo veľmi dlhý čas na nabehnutie jedného programátora na požadovanú úroveň vhľadu do organizácie a procesov UK. Na to, 

aby bol CIT UK vlastnými kapacitami schopný v prípade potreby vytvárať veľké systémy v prijateľnom časovom rámci je potrebné, aby 

tieto mini-tímy boli schopné koordinovane spolupracovať a aby užitočnosť jedného programátora nebola podmienená jeho 

kompletnou samostatnosťou. Tieto požiadavky nie je možné naplniť bez technologickej aj procesnej štandardizácie interného vývoja 

softvéru.  

Ku 1. 10. 2020 bol preto z Referátu služieb a rozvoja oddelený samostatný Referát rozvoja. Dlhodobou víziou Referátu je schopnosť 

flexibilne riešiť potreby Univerzity Komenského spojené s informatizáciou procesov a podporou hlavných činností UK.  Tieto ciele 

napĺňa vlastným vývojom softvéru, podporou nasadenia a konfiguráciou nových softvérových riešení na centrálnej úrovni UK 

a analýzou potrieb UK pre všetky uvedené činnosti.  
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UNIFIKOVANÝ VERZIOVACÍ SYSTÉM 

Práce na štandardizácii vývoja boli započaté začiatkom roka 2020, ešte pred formálnym vznikom referátu, primárne z dôvodu prípravy 

na rozsiahlu úlohu prepracovania technologickej bázy univerzitného webu, ale aj kvôli iným plánovaným či očakávaným komplexným 

rozvojovým úlohám. Nasadenie unifikovaného verziovacieho systému umožnilo prejsť k zavádzaniu technológií kontajnerizácie a 

vybudovaniu infraštruktúry pre ňu a neskôr aj automatizáciu nasadenia nových verzií vybraných aplikácií.  

DATABÁZA PROJEKTOV UK 

Paralelne vznikal systém na konsolidáciu administratívnych vstupov a výstupov projektovej činnosti na UK pod gesciou Oddelenia 

projektov na Rektoráte UK pod menom DoPro – Databáza projektov. Ide o vlastný vývoj informačného systému na podporu grantovej 

agendy a uľahčenie komunikácie medzi projektovými oddeleniami a riešiteľskými kolektívmi pri administratívnom zabezpečení 

projektov. Systém má byť v základnej verzii do ostrej prevádzky nasadený začiatkom roka 2021 tak, aby podchytil nové projektové 

obdobie od úvodnej fázy vyhlasovania výziev. Po prvotnom spustení je plánovaný jeho ďalší rozvoj a obohacovanie o novú 

funkcionalitu.  

AKADEMICKÁ FEDERÁCIA A JEDNOTNÝ AUTENTIFIKAČNÝ SYSTÉM   

S novým zápalom bola v druhej polovici roka obnovená aktivita UK v slovenskej akademickej federácii identít SafeID, ktorej je 

Univerzita Komenského prostredníctvom CIT UK zakladajúcim členom a ktorej nesporná potreba je v období pandémie veľmi 

zreteľná, keďže môže výrazne zjednodušiť prístup k elektronickým publikáciám a vydavateľským katalógom nielen na národnej, ale aj 

medzinárodnej úrovni.  

Prenesením niektorých zodpovedností na Referát rozvoja došlo k zefektívneniu zapájania nových aplikácií a elektronických služieb do 

univerzitného Jednotného autentifikačného systému (JAS), ktorý umožňuje používateľom UK pristupovať ku širokému portfóliu služieb 

využitím svojho univerzitného mena a hesla. V druhej polovici 2020 tak boli do JAS zapojené ďalšie elektronické služby, napr. 

novovzniknutý OpenAccess repozitár pod správou Akademickej knižnice UK alebo Fixatio - nový helpdesk na VMĽŠ Mlyny. Na nové, 

univerzálnejšie prihlasovanie, bol upravený aj akademický informačný systém AIS2.  

ELEKTRONIZÁCIA CĎV UK 

Prechod na dištančné vzdelávanie sa týkal aj útvarov Centra ďalšieho vzdelávania UK, ktoré nemalo vôbec elektronicky pokryté 

prihlasovanie poslucháčov na Univerzitu tretieho veku. Na pokrytie tejto potreby v pandemickej situácií vznikla aplikácia na správu 

základných informácií o poslucháčoch a študijných odborov, na ktoré sú prihlásení. Prostredníctvom aplikácie sa noví poslucháči na 

UTV aj prihlasovali.  

ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE V PREZENČNÝCH ZASADNUT IACH AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY 

Pandémiou najviac postihnutou iniciatívou bolo a zostáva prezenčné elektronické hlasovacie riešenie pre orgány UK pod pracovným 

označením Optimus. Problémy s dostupnosťou a následnou dodávkou materiálu, miera komplexnosti navrhnutého hlasovacieho 

zariadenia a relatívna neskúsenosť zamestnancov zapojených do výroby umožnila pred nástupom prvej vlny pandémie vznik len  15 

zariadení. Odvtedy opatrenia neboli nikdy uvoľnené dostatočne na to, aby bolo možné hlasovacie zariadenia vyrábať spolu prezenčne, 

čo extrémne predlžuje čas ich výroby. Hlasovací softvér tiež prešiel niekoľkými zmenami, a to najmä s cieľom zvýšiť jeho prehľadnosť 

a použiteľnosť ako pre správcu hlasovania, tak aj pre hlasujúcich členov. Z týchto dôvodov nie je ku 31.12.2020 stále k dispozícii 

dostatočný počet hlasovacích zariadení pre pokrytie predmetných rokovaní (ktoré vyžadujú 70 kusov). 

OŽIVENIE UTLMENÝCH AKTIVÍT –  ZAMESTNANECKÝ PORTÁL SOFIA, KONZORCIUM AIS2 

Po vzniku Referátu rozvoja a nástupe jeho nového vedúceho prebehla revízia existujúcej podpory vývoja a vytvorenie rámcového plánu 

práce na zvyšok roka 2020. Hlavnými prioritami bolo najmä oživenie niekoľkých vysokoprofilových iniciatív, ktoré z dôvodu nedostatku 

personálnych kapacít, iného vyťaženia počas prebiehajúcej pandémie alebo iných problémov boli zatlačené do úzadia. Boli prijaté 

rozhodnutia a započatá práca na prepracovaní technologickej bázy univerzitného webu. Komunikácia s MŠVVaŠ SR a dodávateľom 
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finančného systému Sofia ohľadom zamestnaneckého portálu v systéme Sofia - elektronických výplatných pások bola 

obnovená po odmlke spôsobenej výpadkom servisnej zmluvy a personálnymi zmenami na ministerstve po parlamentných voľbách.  

V neposlednom rade bola ďalej rozširovaná spolupráca s tímom AIS2 na všetkých úrovniach riadenia aj rozvoja. Zrušenie súťaže na 

nový akademický systém Študent 3 totiž vynútilo omnoho vyššiu zaangažovanosť UK v Konzorciu AIS2 so zámerom zväčšiť dosah 

a vplyv UK na smerovanie vývoja AIS2. V súčasnej situácii totiž UK nemá možnosť v časovom horizonte 5-10 rokov meniť študijný 

systém. Zástupcovia UK na úrovni Konzorcia upozornili, že bez zásadnej zmeny fungovania projektu a jeho transformáciou tzv. na 

plnohodnotné konzorcium v zmysle zákona o vysokých školách nie je možná dostatočná revitalizácia projektu na plne participačný 

model a jeho ďalšie smerovanie tak, aby výsledkom bol moderný systém, ktorý UK nutne potrebuje.  

INTEGRÁCIA 

Do univerzitného integračného riešenia bol zapojený nový prístupový systém na Farmaceutickej fakulte UK a boli vytvorené menšie 

exporty pre ubytovací a stravovací systém na VMĽŠ Mlyny. V rámci prípravy nasadenia nového manažmentu identít boli do konca roku 

2020 dokončené kritické dátové konektory pre finančný systém Sofia, Akademický informačný systém, Office 365 a Eduroam.  

Popri inovovaní univerzitných preukazov prebehla tiež aktualizácia prepojenia medzi Centrálnou databázou osôb a systémom na tlač 

preukazov.  

EXISTUJÚCE PREVÁDZKOVANÉ SLUŽBY  

Referát rozvoja z personálnych dôvodov stále zabezpečuje prevádzku niektorých služieb, konkrétne webovej prezentácie univerzity 

a jej podporných aplikácií, univerzitného webhostingu, tvorbu a správu formulárov, systém Evidencia zmlúv a čiastočne aj poskytuje 

technickú podporu vzdelávacej platformy Moodle. Prevádzkovým hybridom je aj integračné riešenie, ktoré má na prevádzku vysoké  

nároky na technickú úroveň zamestnancov, ktorí ho zabezpečujú. Preto aj prevádzkové úlohy zostávajú na Referáte rozvoja. 

V rámci webovej prezentácie a podporných aplikácií neprebiehal žiadny rozvoj jednak kvôli pandémii, jednak kvôli plánovanému 

prepracovaniu jej technologickej bázy. Záťaž webu bola podľa očakávania vyššia a po úvodných ťažkostiach začiatkom pandémie 

a následnej rekonfigurácii už dostupnosť nekolísala ani pri vysokej návštevnosti.  

Evidencia zmlúv prešla menšími úpravami začiatkom roka 2020, výraznejšie zmeny najmä v používateľskom rozhraní a internej správe 

dát v systéme boli implementované v decembri 2020, nie sú však zatiaľ nasadené v produkčnom prostredí z kapacitných dôvodov.  

Pokračujúci rozvoj zaznamenala aj služba univerzitného webhostingu, ktorá sa teší vzrastajúcej obľube. 

REFERÁT SLUŽIEB IKT  

Referát služieb IKT obsahuje podľa systemizácie miest v organizačnom poriadku CIT 8 štandardných pracovných miest, z toho 

k 31.12.2020 je obsadených 7,5 celkovo ôsmimi pracovníkmi. V priebehu roka 2020 zaznamenal z personálneho hľadiska iba formálnu 

fluktuáciu – pod referát bola preradená správkyňa informačného systému SOFIA, ktorá bola doteraz pracovne zaradená na Oddelení 

riadenia financií Rektorátu UK.  

KOMPLEXNÁ INFORMAČNÁ  PODPORA UBYTOVANIA A STRAVOVANIA NA UK  

Dňa 30.6.2020 bol do dvoch jedálenských zariadení vo Vysokoškolskom meste ĽŠ – Mlyny UK do prevádzky úspešne nasadený systém 

ISKaM4. Daná súčasť UK tak akademický rok 2020/2021 začala s využívaním nového softvéru už naostro. Tento softvér umožňuje ako 

platbu za stravu využívať vopred nabité prostriedky na e-peňaženke študenta. Boli vytvorené dve používateľské webové rozhrania – 

pre študentov UK a pre študentov študujúcich mimo UK. V nich si stravník môže skontrolovať nielen stav svojho konta, ale aj všetky 

operácie, ako sa nabíjali a čerpali jeho financie. Finančné prostriedky, ktoré si dovtedy stravník nabil v jedálňach vo VM Mlyny UK, sa 

mu preniesli do nového systému, teda nepocítil znížený komfort pri platbe za stravu prostredníctvom e-peňaženky.  
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V oblasti ubytovacieho systému Horec od začiatku roka prebiehali školenia pre vybraných používateľov. Neskôr v dôsledku 

pandémie boli školenia dočasne pozastavené a doba skúšobnej prevádzky sa predĺžila aj do roku 2021. V nasledujúcom období sa budú 

naďalej dolaďovať implementačné detaily a používateľské rozhranie.  

Pandémia podobne ovplyvnila aj uvedenie ďalšieho systému do ostrej prevádzky – ide o Kontrolór evidencie príspevkov na stravu 

(KEPS). Pracovalo sa na jeho plnom sfunkčnení v jedálni VI Družba UK. Počas leta bol softvér nainštalovaný na zariadenia v jedálni a 

začala skúšobná prevádzka. So začiatkom akademického roka 2020/2021 bola spustená ostrá prevádzka systému v jedálni Družba, 

ktorá je pokrytá dvomi zariadeniami. Systém je tak pripravený na nasadenie aj v iných stravovacích zariadeniach na UK, 

prevádzkovaných dodávateľsky. Projekt KEPS bol tiež odprezentovaný na konferencii UNINFOS 2020, ktorá sa konala online pod 

gesciou Prešovskej univerzity v Prešove.  

PREUKAZY 

Okrem bežnej každoročnej agendy ohľadom preukazov CIT UK od polovice roka 2020 rozbehol zavedenie povinných zamestnaneckých 

preukazov na UK. Využitie takýchto preukazov je rôznorodé, predstavujú nutný autentifikačný podklad pre zavedenie služieb 

s komponentom fyzickej kontroly identity. Po prechode všetkých súčastí UK na nový režim bude ľahšie naviazať na ďalšie pripravované 

projekty a dosiahnutie ich cieľov bude jednoduchšie.  

V rámci aktivity bol sformulovaný komplexný proces nadobudnutia zamestnaneckých preukazov s novým vizuálom a zberu starých 

preukazov vrátane vrátenia zbieranej zálohy za ne. V septembri boli tieto procesy iniciované na Fakulte managementu 

a na Farmaceutickej fakulte. V decembri 2020 bola iniciovaná táto výmena aj na Rektoráte UK. V nasledujúcom roku bude zavedenie 

zamestnaneckého preukazu pokračovať na ďalších súčastiach UK. Cieľom je plnohodnotné zavedenie zamestnaneckého preukazu na 

celej Univerzite v polovici roka 2021.  

UBYTOVACÍ PROCES 

Prebiehajúca pandémia negatívne ovplyvnila niektoré procesy pri prideľovaní ubytovania, čo spôsobilo nutnosť prijať Dodatok k 

Vnútornému predpisu č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK v Bratislave a tiež následné posunutie 

termínov v harmonograme. Tieto posuny spôsobili z hľadiska ubytovacieho procesu prekryv medzi končiacim a nadchádzajúcim 

akademickým rokom, čo výrazne skomplikovalo vyhodnocovanie údajov o žiadateľoch v ubytovacom procese. Napriek týmto 

výrazným komplikáciám proces z realizačného hľadiska prebehol pre žiadateľov hladko a neevidujeme sťažnosti na jeho priebeh.  

Oproti bežnému každoročnému procesu sa navyše pristúpilo k vyčleneniu niekoľkých izolačných izieb pre prípadné osoby postihnuté 

pandémiou. Celkovo bolo v prvom kole na akademický rok 2020/2021 pridelené ubytovanie 7790 študentom v štyroch ubytovacích 

zariadeniach UK, a to nasledovne:  

   VI Družba  JLF Martin  VM Mlyny  Lafranconi  Spolu  

FAF  187     330     517  

FIF  1     966     967  

FM        396     396  

FMFI        579     579  

FSEV  1  10  254     265  

FTVŠ  2     375  164  541  

JLF     805  9     814  

LF  736     473     1209  

PDF  126     667     793  

PRAF  448     273     721  

PRIF  472     514     986  

RKCMBF        2     2  

Spolu  1973  815  4838  164  7790  
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DYNAMICKÝ NÁKUPNÝ SYSTÉM A SYSTÉM MARQUET 

Pre zjednodušenie realizácie nákupov IKT cez DNS pracovníci CIT UK v spolupráci s dodávateľom pripravili elektronický katalóg 

a informačný systém Marquet, prostredníctvom ktorého je možné vybrať si spomedzi vysúťažených produktov a priamo realizovať 

objednávku u dodávateľa. Systém Marquet bol spustený do prevádzky súčasne so zavedením DNS. V nasledujúcom období budú 

pracovníci CIT UK pracovať najmä na špecifikácii tovaru, po ktorom je dopyt zo strany používateľov na Univerzite, ale nenachádza sa 

v momentálnej verzii katalógu. Súhrnná činnosť digitálneho ekosystému DNS+Marquet bola tiež odprezentovaná na konferencii 

UNINFOS 2020.  

FIS - SAP SOFIA 

Zmenou organizačnej štruktúry od 1.10.2020 pribudla pod správu CIT UK ďalšia služba – SAP Sofia. Úlohou CIT UK pri vykonávaní danej 

služby je zabezpečiť správnosť údajov v systéme a komunikovať dodávateľovi riešenia nové požiadavky. Služba bola naďalej 

vykonávaná v rovnakom rozsahu ako pred organizačnou zmenou, analytické práce súvisiace s možnosťami zvýšenia využívania 

možností ktoré systém ponúka boli zaradené do plánu práce na rok 2021.  

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (AIS2)  

AIS2 je z dlhodobého hľadiska pre Univerzitu Komenského nevyhovujúcim technickým riešením, ktorému chýbajú viaceré dôležité 

atribúty moderného akademického informačného systému. Po vyše päťročnej príprave preto spustila Univerzita koncom roka 2019 

verejné obstarávanie na informačný systém Študent 3, ktorý mal predstavovať náhradu AIS2. Tento projekt bol však v roku 2020 pre 

nedostatok finančných zdrojov zrušený, preto naďalej pokračujú snahy o priebežné zlepšovanie systému AIS2.  

Prebieha aktívna participácia UK na riadiacich, projektových aj technických aspektoch Konzorcia AIS2, dodávateľovi priebežne 

posielame pripomienky, návrhy na zmeny aj požiadavky na novú funkcionalitu. Celkovo bolo v priebehu roka 2020 nasadených 8 verzií 

AIS2 na Beta prostredie, 7 z nich následne aj do ostrého produkčného prostredia. Od konca augusta je na produkčnom prostredí okrem 

pôvodného, univerzálneho zobrazenia AIS2 k dispozícii aj vylepšené študentské zobrazenie (Portál študenta) a učiteľské zobrazenie 

(Portál učiteľa). Tieto poskytujú používateľom systému komfortnejší prístup k údajom, ktoré sú v ňom spravované. Taktiež bola do 

ostrej prevádzky zavedená aj mobilná aplikácia AIS2 pre Android, zameraná primárne na potreby študentov.  

ARCHIVÁCIA HISTORICKÝCH ÚDAJOV „ŠTUDENT“  

V roku 2019 CIT odprezentoval na konferencii UNINFOS 2019 organizovanej SPU v Nitre príspevok o nutnosti archivovať historické 

dáta, ktoré univerzita nadobudla. Počas roku 2020 CIT problematiku historických údajov komunikoval aj s archívom UK a spoločne 

hľadali konsenzus medzi zákonnými požiadavkami a potrebami archívu. Návrh formátu na uchovávanie údajov  je priebežne podľa 

potrieb aktualizovaný a naďalej sa dopĺňa. Jeho realizácia do prototypovej podoby je nateraz pozastavená z dôvodu nedostatku 

personálnych kapacít a absentujúcej finančnej podpory projektu na národnej úrovni.  

MOBILITY ONLINE 

Univerzita na administratívne pokrytie agendy zahraničných mobilít prevádzkuje informačný systém Mobility Online od spoločnosti 

SOP Hilmbauer & Mauberger GmbH. Ku koncu augusta 2020 univerzite skončila licencia na tento systém, preto bolo potrebné pristúpiť 

k verejnému obstarávaniu. Súťaž vyhral rovnaký dodávateľ, nebolo teda nutné realizovať žiadne migračné práce. Nová zmluva bola 

podpísaná na 2 roky.  

CENTRÁLNA PODPORA PRÍSTUPOVÝCH SYSTÉMOV - TURNIKETY 

Z dôvodu potreby centrálneho kontrolného servera a jeho prepojenie na autoritatívne zdroje dát o osobách na celej Univerzite 

pribudla od augusta 2020 pod CIT UK agenda správy prístupových systémov. Režim poskytovania služby je podobný ako v prípade AIS2: 

centrálne je zabezpečovaná komunikácia s dodávateľom, údržba servera a spracovanie údajov na ňom. Súčasti, prevádzkujúce 

prístupový systém (FaF, PriF a VMM Mlyny) majú naďalej svojich technikov, ktorí prevádzkovo zabezpečujú fyzické turniketové 

zariadenia.  
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V úvodnej fáze zavedenia služby prebehlo vystavanie servera a spísanie pracovnej dokumentácie o turniketoch. Nasledovali 

školenia od dodávateľa pre centrálnych správcov aj pre fakultných správcov s konkrétnymi činnosťami, z ktorých sa pripravilo 15 

návodov pre používateľov. Začiatkom novembra bol pre FaF nainštalovaný vstupenkový softvér CardPay, ktorý pomocou aplikácie na 

stanici umožňuje konfigurovať a vydávať vstupenky do priestorov.  

CELOUNIVERZITNÉ TELEFÓNNE RIEŠENIE  

Telefónne riešenie UK bolo naďalej celoročne prevádzkované za existujúcich výhodných ekonomických podmienok. Nízke nacenenie 

telefónnych hovorov do mobilných sietí sa ukázalo byť kritickým pri zachovaní komunikácie v režime práce z domu – umožnilo totiž 

presmerovať pevné linky na súkromné mobilné čísla jednotlivých zamestnancov pri zanedbateľnom finančnom dopade. V priebehu 

roka 2020 boli všetky súčasti UK, ktoré doteraz potrebovali starú ústredňu na RUK, presmerované do nového riešenia. Bolo tak možné 

definitívne odstaviť pôvodnú telefónnu ústredňu a uvoľniť priestory, ňou doteraz obsadené. 

ŠKOLIACE STREDISKO   

Školiace stredisko obsahuje podľa systemizácie miest v organizačnom poriadku CIT 5 štandardných pracovných miest, z toho 

k 31.12.2020 sú obsadené 4 z nich obsadených 5 celkovo piatimi pracovníkmi, z čoho jeden dlhodobo čerpá neplatené voľno. 

Školiace stredisko vzniklo ako samostatný referát CIT UK s cieľom zabezpečovať školenia zamerané na podporu a pomoc v oblasti 

informačno-komunikačných zručností zamestnancov a doktorandov UK. Svoju pôsobnosť zameriava na zvyšovanie kompetencií 

v oblasti použitia rôznych systémov a podporu dištančného vzdelávania. Tieto ciele realizuje formou osobných školení, prípravy 

videonávodov/tutoriálov a priebežnou podporou užívateľov.  

PODPORA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA  

Náhly nástup dištančnej výučby si vyžadoval mnoho zmien v rôznych oblastiach. Z hľadiska realizácie dištančnej výučby bolo potrebné 

doplniť dva kritické chýbajúce elementy: metodiky zamerané na špecifiká takejto výučby a digitálne zručnosti pedagógov pri využívaní 

nástrojov, vhodných na jej realizáciu. Pokrytie týchto aspektov zo strany CIT UK zabezpečilo Školiace stredisko formou priamej 

participácie na príprave metodík, vypracovaním a šírením konkrétnych návodov, a realizáciou dedikovaných školení zameraných na 

prax.  

Pracovníci Školiaceho strediska skúsenosti z pandemického obdobia spracovali do formy konferenčného príspevku „Akcelerácie e-

learningu na UK v roku 2020“, ktorá bola na konferencii UNINFOS 2020 prijatá s veľkým pozitívnym ohlasom. 

ŠKOLENIA  

Podpora e-learningu do marca 2020 prebiehala formou prezenčných školení, vytváraní návodov pre učiteľov a študentov ako aj formou 

individuálnych konzultácií zameraných na využite jedného nástroja - Moodle. V tomto období sa zrealizovali dve školenia, „Úvod do 

Moodle“ a „Úvod do metodiky e-learningu“, s celkovým počtom účastníkov 29. 

V marci 2020 z dôvodu celosvetovej pandémie Univerzita Komenského pozastavila prezenčnú výučbu a preto Školiace stredisko 

zameralo celú svoju činnosť predovšetkým na podporu dištančnej výučby. Podpora bola realizovaná formou novovytvorených školení 

zameraných na efektívne použitie nástroje MS Teams a Moodle, ktoré sú podporovanými nástrojmi online výučby na univerzite.  

Tieto školenia boli následne upravované pre rôzne skupiny užívateľov: pedagógov, pre pedagógov konkrétnych fakúlt alebo súčastí, 

administratívnych pracovníkov jednotlivých oddelení, katedrových koordinátorov a podobne. Predstavujú výrazné rozšírenie portfólia 

ponúkaných školení v tejto oblasti, ako aj počtu účastníkov kurzov. 
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Nové školenia na podporu dištančnej výučby, ktoré prebiehali v roku 2020:  

Názov školenia  Počet účastníkov  

MS Teams ako administratívny nástroj  25  

MS Teams I.  303  

MS Teams II.  182  

Úvod do práce v Moodle a podpory užívateľov  193  

Tvorba testov v MS Forms  274  

Testovanie v Moodle  199  

Import otázok do Moodle  92  

Príprava na online štátnice  217  

Univerzita tretieho veku-online prednáška  23  

NÁVODY A METODIKY 

Ďalšia činnosť, ktorej sa Školiace stredisko venovalo, bola tvorba videonávodov a tutoriálov pre učiteľov a študentov, ktoré mali 

výrazne zvýšiť kvalitu používania spomínaných nástrojov na dištančnú výučbu. Vytvorené návody:  

 Vytvorenie nového tímu (pre učiteľov)  

 Teams ako výučbový nástroj  

 Hosť v tíme typu Trieda  

 Tajné hlasovanie  

 Moodle pre učiteľov  

 Moodle pre študentov  

 Moodle for students (English version)  

Počas tohto obdobia bola zverejnená aj metodická príručka dištančného vzdelávania Ako na online vzdelávanie, ktorá v sebe zahŕňa 

špecifiká dištančnej výučby oproti prezenčnej. Školiace stredisko taktiež výrazne participovalo na príprave metodických usmernení 

ku dištančnému vzdelávaniu celkovo aj ku realizácii štátnic v online prostredí.  

PRIESKUMY 

Školiace stredisko výrazne participovalo na príprave a vyhodnotení prieskumu o dištančnej výučbe v letnom semestri 2019/20, ktorý 

sa pokúsil zmapovať reálne dopady pandemických obmedzení a zmeny režimu vzdelávania. Prieskum bol realizovaný zvlášť medzi 

študentami a medzi zamestnancami, pričom študentský bol k dispozícii aj v anglickom jazyku. Vzhľadom na užitočnosť výsledkov 

prieskumu pri získavaní reprezentatívneho obrazu o efektivite a kvalite poskytovaného vzdelávania bol plne v réžii Školiaceho strediska 

realizovaný analogický prieskum aj v zimnom semestri 2020/21. 

Z výsledkov oboch prieskumov boli vypracované sumarizačné správy, ktoré sú publikované na https://uniba.sk/elearning.  

  

https://uniba.sk/elearning
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KOMPETENČNÉ ŠKOLENIA   

Do marca 2020 prebiehali rôzne kompetenčné školenia zamerané na najviac využívané softvérové nástroje na UK (Office 365, Typo3, 

atď.), vstupné školenia pre nových zamestnancov, ako aj školenia o ochrane osobných údajov podľa GDPR. Tieto školenia boli prevažne 

prezenčného charakteru (od mája 2020 sa niektoré školenia preklopili do online prostredia, ostatné kompetenčné školenia z dôvodu 

charakteru ich obsahu boli pozastavené).  

Kompetenčné školenia  Počet účastníkov  

Word a Excel  5  

Typo 3  23  

AIS2 – úvod  4  

Adobe Photoshop  9  

Vstupné školenie pre nových zamestnancov  99  

Poučenie o ochrane osobných údajov podľa GDPR  202  

 

INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE A PRIEBEŽNÁ PODPORA  

Počas tohto obdobia bola učiteľom a ostatným užívateľom poskytovaná priebežná podpora formou individuálnych konzultácií a to 

prostredníctvom osobného stretnutia (pokiaľ to bolo nevyhnutné a povolené), mailu, telefónu alebo online hovoru. Išlo najmä 

o riešenie metodických a technických problémov týkajúcich sa používania nástrojov Moodle a MS Teams v dištančnej výučbe či 

riešenie individuálnych potrieb zameraných na používanie základných aplikácií Office 365 a najčastejšie používaných softvérov. 

Celkovo boli v priebehu roka 2020 poskytnuté individuálne konzultácie v rozsahu 403 hodín.  

Súčasťou priebežnej podpory je príprava platformy Moodle na ďalší akademický rok a otváranie nových kurzov. Za rok 2020 bolo 

otvorených 883 nových kurzov a vytvorených 551 externých používateľských kont.  
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