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3.10.  INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 
 
CIT UK 
 Centrum informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave (CIT UK) 
zabezpečovalo najmä prevádzku a rozvoj Integrovaného informačného a komunikačného 
systému Univerzity Komenského (IIKS UK).  

 Na jednotlivých fakultách a samostatne hospodáriacich súčastiach univerzity (Študentské 
domovy Družba, ŠDaJ ĽŠ a Centrum ďalšieho vzdelávania) boli za oblasť IT zodpovedné 
príslušné útvary (výpočtové centrá, referáty IT). Tieto boli metodicky usmerňované Centrom 
informačných technológií UK. 

 Keďže ročná pracovná kapacita CIT UK pri jeho personálnom stave na začiatku roka 
2005 bola 27 821 hod., čo bolo len 67 % z nárokov plánovaných úloh, pristúpilo sa k ich 
kategorizácii podľa naliehavosti riešenia obdobne, ako to bolo po minulé roky. Do kategórie 
nevyhnutné úlohy bolo zaradených 35 úloh. Do kategórie odporúčané úlohy boli zaradené 4 
úlohy a časti 3 nevyhnutných úloh. Do kategórie vhodné úlohy boli zaradené 3 úlohy a časti 
11-tich nevyhnutných a odporúčaných úloh. 
 
Komunikačná infraštruktúra 
 Rozvoj univerzitnej komunikačnej infraštruktúry v roku 2005 mal za cieľ zvýšenie 
spoľahlivosti a rýchlosti komunikácie v rámci kostry siete UK. 

Prvostupňovými uzlami kostry univerzitnej siete boli: 

• uzol na RUK, pripojený rýchlosťou 1 Gb/s na uzol v SIX a 100 Mb/s na uzol FMFI UK, 
• uzol na FMFI UK, pripojený rýchlosťou 100 Mb/s do siete SANET 7  (a ďalej do 

internetu), rýchlosťou 100 Mb/s na uzol RUK a rýchlosťou 1 Gb/s na uzol v SIX8, 
• uzol v SIX, pripojený do siete SANET (a internetu) rýchlosťou 1 Gb/s a rýchlosťou 

1 Gb/s na uzly FMFI a RUK. 

Druhostupňovými uzlami kostry univerzitnej siete boli:  

• uzol v TAC UK (ul. Odbojárov) pripojený k uzlu v SIX rýchlosťou 1 Gb/s, 
• uzol na LF UK pripojený k uzlu v SIX rýchlosťou 100 Mb/s. 
• uzol v ŠDaJ Ľ. Štúra pripojený k uzlu na FMFI UK rýchlosťou 100 Mb/s a pripájajúci 

subjekty v areáli ŠDaJĽŠ – administratívu ŠD, počítačové miestnosti pre študentov 
a študentskú sieť v ubytovacej časti ŠD, 

• uzol v ŠDaJ Družba pripojený k uzlu na FMFI UK rýchlosťou 100 Mb/s a pripájajúci 
subjekty v areáli ŠDaJ Družba – administratívu ŠD, počítačovú miestnosť pre 
študentov, Švédske domky, Botanickú záhradu UK, Archív UK a Profesorský dom UK. 

                                                 
7 Občianske združenie Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 
8  Slovenské peeringové centrum 
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Obr. 32 Schéma kostry univerzitnej počítačovej siete k 31. 12. 2005 

  
 

Obr. 31 Schéma kostry univerzitnej počítačovej siete k 31.12.2004 
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 V roku 2005 sa štruktúra a počet uzlov kostry univerzitnej siete nezmenili, zmenil sa však 
spôsob pripojenia niektorých súčastí UK.  

V sieti boli realizované nasledovné zmeny:  

• dokončenie pripojenia EBF UK optickým vláknom do uzla v SIX rýchlosťou 100 Mb/s, 
• dokončenie pripojenia dvoch ubytovacích blokov v areáli Karlova Ves – Švédske domky, 
• vybudovanie siete v Areáli Staré Grunty, 
• pripojenie učebno-výcvikových zariadení UK do internetu, 
• zakúpenie hardvéru na upgrade backbone prepínačov (switch) kostry siete na 1 Gb/s, 
• odstránenie problémov so smerovaním v sieti zavedením záložného statického smerova-

nia, 
• zálohovanie všetkých uzlov kostry siete záložnými zdrojmi UPS. 

 Sieťová infraštruktúra umožňuje nielen masové a efektívne využívanie existujúcich 
aplikácií, ale vytvára podmienky pre nové aplikácie, ktorých prevádzka doposiaľ nebola 
možná. Takýmito aplikáciami sú napríklad video-konferenčné prenosy a IP telefónia. 

 Názornú informáciu o zmenách realizovaných v roku 2005 v kostre siete univerzity 
poskytujú obrázky 31 a 32. 

 V oblasti rozvoja IP telefónie sa CIT podarilo plnohodnotne pripojiť do VoIP tri fakulty 
(FTVŠ, FMFI a JLF). Ďalej boli nepriamo pripojené do VoIP všetky fakulty, ktoré používajú 
telefónne služby alternatívneho telekomunikačného operátora. 
 
Elektronická pošta a prístup k všeobecným informáciám (systém WWW) 
 V roku 2005 CIT zabezpečovalo prevádzku elektronickej pošty, DNS a Active Directory. 
V súvislosti s potrebou riešiť narastajúci objem nevyžiadanej pošty bolo v obmedzenom roz-
sahu nasadené profesionálne antispamové riešenie. 

 Od januára 2005 bol na webe UK pravidelne mesačne zverejňovaný spravodaj Univerzity 
Komenského – Naša univerzita. Okrem rozširovanie slovenskej i anglickej verzie 
univerzitnej internetovej prezentácie (webu) sa začala systematická práca na výraznej 
inovácie webu po stránke vizuálne, aj technologickej. Spustenie je plánované na rok 2006. 

 V priebehu roka bola vytvorená webstránka Centra informačných technológií 
http://www.uniba.sk/cit, ktorá poskytuje dôležité informácie pre technických správcov IIKS 
fakúlt a ostatných súčastí UK, najnovšie oznamy z oblasti IT, legislatívu pre IT, informácie  
o používateľskej podpore pre zamestnancov Rektorátu UK ako aj informácie o projektoch 
Študent II, Sofia a o systéme na podporu elektronického vzdelávania (E-learning). 
 
Bezpečnosť IT  
 Zariadenia firewallov boli počas roka 2005 preinštalované a upgradované, čo zvýšilo ich 
stabilitu a zmiernilo problémy spôsobované ich preťažením. 

 Boli vyriešené problémy s útokmi typu Denial of Service a následne sa na vybrané súčasti 
zaviedla reštriktívna filtrovacia politika „deny all“. Realizoval sa projekt filtrácie SMTP 
serverov, ktorého cieľom bolo definovať množinu autorizovaných SMTP serverov, čo malo 
za následok podstatnú redukciu nevyžiadanej pošty produkovanej v rámci UK.  

 Začali sa tiež práce na vytvorení havarijného plánu pre kostru siete univerzity 
a zálohovaní kľúčových komponentov, vďaka čomu sa výrazne znížila nedostupnosť služieb 
v prípade výpadku. 

http://www.uniba.sk/cit
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 Zriadená Hot-line – "Horúca linka" slúžila najmä pre technických správcov IIKS na 
fakultách a súčastiach  a pre používateľov siete na RUK a v ŠDaJ Družba na nahlasovanie 
incidentov ako sú poruchy siete, nedostupnosť služieb IIKS, nevyžiadaná pošta, vírusy. 
 
E-learning 
 Začiatkom roku bol uvedený do prevádzky LMS (Learning management system) eDoceo 
firmy Trask s.r.o. na tvorbu E-kurzov a ich prevádzkovanie vo výučbe. V priebehu roku CIT 
usporiadalo kurzy tvorby E-kurzov v tomto systéme, ktorých sa celkove zúčastnilo 50 
pedagógov z UK. 

 O elektronickom vzdelávaní na UK vrátane bližšieho popisu LMS eDoceo informuje 
webová stránka http://e-learn.uniba.sk/, ktorá je pravidelne aktualizovaná. 
 
Integrácia aplikácií 
 Cieľom aktivít v oblasti integrácie aplikácií bolo zvýšiť kvalitu a vypovedaciu schopnosť 
údajov spravovaných informačným systémom, odstrániť nutnosť viacnásobného vkladania 
údajov a automatizovať viaceré v súčasnosti manuálne vykonávané procesy. 

 V roku 2005 bola inovovaná centrálna databáza osôb (CDO). Boli vytvorené a uvedené do 
prevádzky rozhrania CDO zaisťujúce spojenie so systémom študent, personálnou databázou, 
virtuálnou knižnicou, validačnými terminálmi preukazov. 

 CDO zároveň on-line sprístupňovalo vybrané informácie pre oprávnené osoby a poskytuje 
službu overovania čísel preukazov ako jednoduchý prostriedok autentifikácie používateľov. 
 
Podpora študijnej agendy univerzity 
 V roku 2005 pokračovala štandardná prevádzka systému ŠTUDENT, ktorá je realizovaná 
formou 13-tich samostatných fakultných systémov a registra študentov UK. Prevádzkovaný 
systém sa skladal z 8-mich modulov, pričom celkový počet prevádzkovaných pracovných 
staníc s prístupom k databázam systému je cca 70. Systém bol priebežne aktualizovaný 
a rozvíjaný reflektujúc nové požiadavky vedenia, používateľov a legislatívy. Architektúra 
súčasného študijného sýtemu je zobrazená na obrázku 33. 

 Začiatkom roka 2005 vedenie univerzity rozhodlo o vytvorení nového študijného systému 
a následne sa sformoval pracovný tím a špecifikovali požiadavky na nový systém. Vykonala 
sa tiež analýza niektorých existujúcich systémov. Cieľom bolo získať pre univerzitu nový 
systém, ktorý bude efektívnym nástrojom pre učiteľov, študentov, študijných referentov 
a ostatných používateľov a ktorý využíva prostriedky, ktoré poskytujú informačným 
systémom najmodernejšie technológie. To si vyžiadalo kompletnú zmenu architektúry, ako 
zobrazuje obrázok 34. 

http://e-learn.uniba.sk/
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Obrázok 33.  Architektúra súčasného systému Študent. Každá fakulta má vlastný 

server a databázu, z čoho vyplývajú problémy pri integrovaní a správe 
týchto databáz. Taktiež chýba priamy prístup pre študentov a pedagógov, čo 
zbytočne zaťažuje študijné oddelenia. 

 
Obrázok 34.  Architektúra systému Študent II. Systém bude mať jeden hlavný 

študijný server pre celú univerzitu a rozhrania pre priamy kontakt učiteľov 
a študentov so systémom. 
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Podpora ekonomickej agendy univerzity 
 Na úrovni Ministerstva školstva SR (MŠ) sa v roku 2004 začala realizácia projektu 
SOFIA, ktorého cieľom je poskytnúť slovenským verejným vysokým školám (VVŠ) moderný 
finančný informačný systém (FIS). V pilotnej fáze tohto projektu sa v roku 2005 vytvorilo 
tzv. etalónové riešenie a zrealizovalo sa jeho nasadenie na dvoch vybraných VVŠ, z ktorých 
jednou je UK. 

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

 Práce na pilotnom projekte boli realizované v rámci spoločného projektového tímu 
zahŕňajúceho pracovníkov dvoch pilotných VVŠ, MŠ a dodávateľa. FIS je prevádzkovaný 
ministerstvom školstva na centrálnych serveroch pre všetky VVŠ. 

Dňa 1.10.2005 bol systém uvedený do pilotnej prevádzky za zvýšenej podpory dodávateľa. 
Do ostrej prevádzky bol uvedený 1.januára 2006. Systém bol na 6 fakultách implementovaný 
na úrovni katedier, na ostávajúcich súčastiach UK s ním pracujú zamestnanci dekanátov, 
resp. analogických útvarov. 

Vzhľadom k zmenám v ekonomickej legislatíve bolo potrebné realizovať aj úpravy 
existujúceho finančného informačného systému prevádzkovaného pracovníkmi CIT vo 
viacerých oblastiach funkčnosti. 
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