
CIT UK

1. 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.

2. V roku 2012 sa v oblasti informačných technológií na UK započalo s 
realizáciou viacerých projektov: projekt nového webu UK, projekt budovania 
centrálneho mailového riešenia pre študentov, projekt centrálneho mailového 
riešenia pre zamestnancov. Vzhľadom na ich rozsah a komplexnosť však tieto 
projekty budú ukončené až v priebehu roka 2013. Z ukončených projektov za 
zmienku stojí nasadenie turniketov na internáte VM Mlyny s tým, že turnikety sú 
komplexne prepojené na viaceré iné informačné sytémy univerzity.

3. V oblasti rutinnej prevádzky bol rok 2012 prelomový tým, že CIT 
realizoval rutinné prevádzkovanie IT systémov piatich fakúlt, ktoré sa rozhodli zveriť 
správu fakultného IIKS oddleniu CIT.

Podpora študijnej agendy univerzity 

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

2. AIS poskytuje výstupy a štatistiky pre študijné oddelenia a  vedenia fakúlt 
a univerzity a prostredníctvom dátovej integrácie tiež pre Knižničný informačný 
systém, CRŠ, ÚIPŠ a pre systémy na overenie originality záverečných prác (Centrálny 
register záverečných prác – CRZP a Theses) a podľa potreby pre ostatné orgány 
štátnej správy. Systém tiež umožňuje validáciu študentských preukazov a ďalšie 
prepojenia na informačné systémy.
V roku 2012 sme zabezpečili 15 školení pre študijné oddelenia fakúlt pre vybrané 

témy týkajúce sa AIS v Bratislave a Martine. Za účelom zlepšenia výkonu systému AIS 
vykonali sme testovanie simulácie záťaže AIS a posilnili kapacity databázového servera. Na 
základe výsledkov testovania vykonali sa úpravy (optimalizácia) systému AIS. Záťaž systému 
ďalej priebežne sledujeme, v prípade očakávanej vysokej záťaže sa riadime dohodnutými 
opatreniami. V prípade potreby vieme ďalej pokračovať v optimalizácii systému.

Serverová infraštruktúra

Serverová infraštruktúra UK je systematicky budovaná jednotná platforma pre 
potreby univerzitných IT služieb, ktorú prevádzkuje CIT podľa princípov procesného riadenia. 
Je vybavená hardvérom,  ktorý umožňuje vysokú koncentráciu výpočtových a úložiskových 
zdrojov. Nainštalovaný hardvér dopĺňa výkonný virtualizačný softvér. Za najväčšiu výhodu 
serverovej infraštruktúry UK považujeme jej potenciál rásť spolu s potrebami reálneho 
dopytu po IT zdrojoch.
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V oblasti serverovej infraštruktúry sa v roku 2012 podarilo uspokojiť niektoré 
dlhodobo požadované kapacitné nároky na operačnú a diskovú pamäť. Okrem fyzického 
rozšírenia serverov sa dosiahol významný pokrok aj v optimalizácii zdrojovo náročných 
aplikácií, ktoré vďaka týmto výsledkom menej zaťažujú serverovú infraštruktúru. Takto sa 
serverová infraštruktúra stala odolnejšou voči výpadkom aj pri extrémnej záťaži. 
Dokončovali sa prípravné a organizačné práce potrebné pre ďalší rozvoj dátových úložísk s 
dôrazom na optimálne využitie dostupných hardvérových a softvérových zdrojov. V rámci 
týchto prác sa sprístupnilo iSCSI úložisko, ktoré slúži na zmiernenie akútneho nedostatku 
zálohovacieho priestoru. Významnou udalosťou v prevádzke serverovej infraštruktúry bolo 
úspešný dlhodobý prevádzkový test najnovšej verzie virtualizačnej platformy. Táto 
platforma umožňuje pridelenie štvornásobne väčšieho počtu virtuálnych procesorov na 
jeden virtuálny server, čo umožňuje ďalšie zvýšenie dostupnosti a kvality IT služieb bez 
akýchkoľvek ďalších výdavkov. Tieto práce boli načasované tak, aby začiatkom roka 2013 
mohol prebehnúť prechod kompletnej infraštruktúry na najnovšiu softvérovú verziu 
virtualizačnej platformy. Dokončenie tejto aktivity umožňuje upgrade firmware na 
úložiskách, ktorý je naplánovaný na prvý kvartál budúceho roka. Tieto vylepšenia významne 
prispejú k predlženiu plánovanej dĺžky životného cyklu existujúcej serverovej infraštruktúry, 
ktorá takto bude môcť spolupracovať aj s novým hardvérom, kúpa ktorého v najbližšom 
období bude nevyhnutná. Považujeme to za dôležitý výsledok v prevádzke serverovej 
infraštruktúry dosiahnutý v záujme ochrany doterajších investícií v oblasti informačných 
technológií.

Bezpečnosť IT

V roku 2012 bolo vykonaných viacero prípravných prác, zameraných na zvýšenie 
zabezpečenia IT infraštruktúry, ako aj jej celkové sprehľadnenie. Celouniverzitný firewall 
prešiel analýzou potrieb a návrhom novej štruktúry, ktorá bude nasadená po skončení 
akademického roka 2012/13. Zvýšená pozornosť bola tiež venovaná spolupráci s externými 
dodávateľmi a ich prístupom k interným systémom univerzity. Taktiež sa podarilo pre IT 
zdroje univerzity sprístupniť celosvetovo uznávané serverové certifikáty cez iniciatívu 
Terena, teda úplne zdarma. Ďalším krokom bude sprístupnenie takýchto certifikátov aj 
osobám.

V druhej polovici roka boli začaté práce na celoslovenskej federovanej identite –
tento projekt výrazne zjednoduší spoluprácu medzi participujúcimi vysokými školami nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jeho cieľom je umožniť používateľom každej členskej 
vysokej školy prístup k vybraným službám ostatných členov federácie, ako aj členov iných 
federácií po celej Európe. Veríme, že pozícia UK ako iniciátora tohto ambiciózneho projektu 
pomôže ďalej zvýrazniť dobré meno našej univerzity na Slovensku aj v Európe.

E-learning

Centrum informačných technológií zabezpečovalo aj v roku 2012 bezporuchovú 
prevádzku LMS Moodle na podporu elektronického vzdelávania. Počet e-kurzov  v systéme 
v priebehu roka  narastal až na hodnotu 186, pričom na tvorbe kurzov a ich manažovaní sa 
podieľalo 110 učiteľov. Okrem hardvérového zabezpečenia poskytovalo Centrum aj 
metodickú podporu – na JLF v Martine sa zúčastnilo 60 učiteľov školenia zameraného na 
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tvorbu e-kurzov a ich vyučovanie. V poslednom štvrťroku sa realizoval celouniverzitný 
prieskum potrieb v oblasti e-learningu.  Z prieskumu vyplynulo, že pre úspešný rozvoj e-
learningu na Univerzite Komenského je potrebné:

• poskytnúť učiteľom kvalitný tréning a prípravu pre e-learning,
• zabezpečiť im metodickú a technickú podporu pre tvorbu e-kurzov,
• motivovať učiteľov k tvorbe kurzov,
• vytvoriť legislatívny rámec pre e-learning.

CIT pripravuje nové tréningy pre učiteľov v tejto oblasti, ktoré sa spustia v roku 2013 a tiež 
vypracovalo stratégiu pre pokrytie všetkých vyššie uvedených potrieb. 

Internetová prezentácia univerzity

V priebehu roku 2012 bola prevádzka webovej prezentácie zabezpečovaná 
pracovníkmi CIT v plnom rozsahu s nameranou dostupnosťou 99,9 %. Pokračovali školenia 
pre editorov webu; vrátane špecialistov v oblasti vedy a výskumu a personalistiky. 

V rámci projektu Nového webu UK boli zo strany vysúťaženého dodávateľa, firmy 
BSP Magnetica, dodané tri zo šiestich plánovaných programátorských modulov. Na druhej 
strane sme boli nútení konštatovať, že vysúťažený dodávateľ nebol schopný dodať grafický 
návrh v postačujúcej kvalite, preto na tejto časti projektu sme pracovali vlastnými silami. 
Predpokladaný začiatok beta-testovania je máj 2013.

E-ubytovanie – systém na elektronické spracovanie ubytovacej agendy na UK

V roku 2012 si žiadosť o ubytovanie podalo dokopy 11 142 žiadateľov, z ktorých 
bolo v riadnom kole ubytovaných 8 703 žiadateľov. Proces e-ubytovania pokračoval v 
trende, nastolenom minulý rok - študenti piatich fakúlt mali možnosť v rámci 
samorozubytovania si sami vybrať lôžko na nasledujúci akademický rok. Táto zmena jednak 
zvýšila všeobecnú spokojnosť študentov s prideleným ubytovaním, jednak odľahčila
pracovníkov študijných oddelení od práce súvisiacej s prideľovaním lôžok počas obdobia
prijímacích skúšok a letných dovoleniek. Do budúcnosti predpokladáme rozšírenie 
samorozubytovania na postupne čoraz viac fakúlt.

Elektronická pošta

CIT zabezpečuje prevádzku elektronickej pošty, DNS a Active Directory domény 
rec.uniba.sk a novej domény uniba.sk, ktorá je už v pokročilej konfigurácii postavenej na 
báze vlastného cloudu prepojeného čiastočne s cloudom Microsoftu, kde momentálne 
spravujeme 23 000 účtov študentov Univerzity Komenského a kam máme v pláne postupne 
pripojiť ostatné súčasti univerzity v rámci projektu centrálny mailsystém. Používatelia 
rektorátneho mailového riešenia budú postupne migrovaní do nového mailového riešenia, 
ktoré momentálne  využívajú tieto súčasti univerzity: FiF, ŠDĽŠ, FTVŠ. Súbežne s týmto 
systémom používame aj rektorátny mailsystém, ktorý funguje na  VI Družba a FSEV UK. 
Správa užívateľských kont jednotlivých zapojených súčastí 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, umožňujúcim využitie každou fakultou UK. 
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Osobné počítače a kancelárske systémy 

Na Rektoráte UK, Evanjelickej bohosloveckej fakulte a na VM Mlyny  bolo do 
prevádzky uvedené nové prostredie na správu osobných počítačov. Vďaka nemu je výrazne 
zrýchlená príprava nového počítača a inštalácia používaných programov naň. Používatelia 
týchto počítačov na prihlásenie do nich môžu použiť rovnaké meno a heslo ako do väčšiny 
ostatných aplikácií prevádzkovaných Centrom informačných technológií UK (bližšie na http:
\\moja.uniba.sk). Ich práca nie je úplne zviazaná s jedným konkrétnym počítačom, ale svoje 
pracovné dokumenty a dáta majú dostupné aj po prihlásení na inom počítači. Takto sú 
vytvorené technické predpoklady na to, aby mohli používatelia aj v prípade poruchy svojho 
počítača prakticky okamžite pokračovať v práci.

Podpora používateľov a vzdelávanie v oblasti informačných technológií

Lektorský tím CITu v roku 2012 tvorili 3 lektori. Hlavnou činnosťou bola príprava 
školení, materiálov a konzultačná činnosť. Školitelia s podporou programátorského tímu 
pripravujú systém, cez ktorý budú môcť byť evidovaní aj náhradníci. Celkovo sa zrealizovalo 
62 školení z oblasti Office 2010, AiS2, Bezpečnosti IT a editovania webstránok. Školenia 
prebiehali tak v Bratislave na rektoráte, ale aj lokálne na fakultách (PdF UK, LF UK, JLF UK). 

Graf 1. Počet termínov školení v jednotlivých oblastiach využívania IT v roku 2012

Počet prihlásených zamestnancov UK bolo 700. 

Graf 2.  Počet evidovaných prihlášok za jednotlivé súčasti za rok 2012 

Centrum podpory informačných technológií (CePIT) 

V roku 2012 sa rozšíril počet klientov, ktorí využívajú služby Centra o učiteľov, 
zamestnancov a študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a v priebehu letných 
prázdnin aj Pedagogickej fakulty UK. Operátori Centra  tiež spolupracovali na projekte, 
ktorého realizáciou bolo osadenie turniketov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra.

Počas roka vybavilo Centrum vyše 5300 nahlásených incidentov, z toho 2848 vyriešili 
operátori už počas prvého kontaktu, t.j 53.7% .  Najvyťaženejším mesiacom bol február, 
kedy si podávajú uchádzači o štúdium na univerzite elektronické prihlášky – takýchto 
prípadov bolo 574. Druhá najfrekventovanejšia služba súvisela so zabezpečovaním sieťovej 
konektivity pre novoubytovaných študentov na internátoch. 

Poskytovanie služieb v súvislosti so stravovaním a ubytovaním  a Prístupový 

systém (ISKaM) 
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V lete 2012 bolo vo Vysokoškolskom meste L. Štúra – Mlyny implementované 
riešenie kontrolovaného vstupu osôb – turnikety.  Ide o integračné riešenie stravovacieho 
a ubytovacieho systému internátov – ISKaM, prístupového systému a čítačiek čipových 
kariet SALTO, turniketov Cominfo, univerzitných terminálov EM-Test a našej dátovej 
zbernice – ESB. Pri ubytovaní / odubytovaní študenta ISKaM odošle prostredníctvom ESB 
informáciu o povolených prístupových úrovniach do prístupového systému SALTO. 

Uvedený systém využívajú na vstup do objektov stravovacích jednotiek aj študenti 
mimo UK. Systém taktiež umožňuje prostredníctvom ISIC preukazov identifikovať stravníkov 
pre účely získania dotácie na stravu.

Niektoré ďalšie služby

Medzi služby, ktoré vykazovali v roku 2012 rutinnú prevádzku, patrili:
• Univerzitné preukazy (Aktuálne informácie o možnosti použitia preukazov sa 

nachádzajú na adrese www.uniba.sk/preukazy.)
• GUK – systém na podávanie Grantov UK. V roku 2012 zaznamenal 619 žiadostí, z 

nich boli pridelené finančné prostriedky pre 316 žiadateľov. Okrem zabezpečenia 
prevádzky systému došlo aj k rozšíreniu jeho funkcionality o predbežnú záverečnú 
správu, podporu viacerých hodnotiteľov a boli zapracované aj ďalšie pripomienky 
používateľov.

• Komunikačná infraštruktúra a prenos hlasu po dátových linkách.  V roku 2012 
neprebiehali žiadne úpravy komunikačnej infraštruktúry a ani infraštruktúry na prenos 
hlasu po dátových linkách, keďže v roku 2011 bol vykonaný upgrade z 1 Gbit na 10 
Gbit, čo je na aktuálne požiadavky univerzity postačujúce.
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