
Výročná správa Centra informačných technológií UK za rok 
2014 

Úvodné zhrnutie 
Za posledné dva kvartály roku 2014 sa začal prejavovať nedostatok hardvérových zdrojov, kedy 
centrálna serverová architektúra je už na hranici výkonnostnej kapacity bez realistického termínu 
nahradenia, čo rezultovalo do častejších výpadkov systémov. 
 
V oblasti personálneho zabezpečenia CIT došlo počas posledného roka ku postupnej kolektívnej 
skepse, ktorá vyvrcholila odchodom viacerých pracovníkov a to aj vrátane kľúčových, čo rezultovalo do 
krízového riadenia CIT v posledných mesiacoch a pozastavenia rozvojových aktivít na minimum. Viacerí 
pracovníci koncom roku 2014 avizovali svoj odchod v priebehu prvých mesiacov roku 2015, čo nakoniec 
nastalo. 

Podpora študijnej agendy univerzity  (AiS2) 

Počas roka 2014 prebiehala príprava na komplexnú akreditáciu. Bola pripravená možnosť pristúpiť 
k niektorým funkciám AiS2 cez mobilné zariadenia (UniApps) a opätovne bol odovzdaný návrh na 
Prevádzkový a organizačný poriadok AIS na UK.  
Na jeseň bolo spustené alternatívne rozhranie na základnú prácu s AiS2 pre študentov pod názvom 
FAJR ako výsledok spolupráce CIT a študentského vývojové centra na FMFI. 

Serverová a komunikačná infraštruktúra 

V spolupráci s JLF v Martine sa pripravilo a pilotne spustilo prostredie pre zálohovanie kriticky 
dôležitých centrálnych systémov. 
Vzhľadom k tomu, že ani v roku 2014 neprišlo k významnejším investíciám do serverovej infraštruktúry, 
centrálna serverová architektúra je v súčasnosti na hranici výkonnostnej kapacity. Tým pádom výpadok 
časti infraštruktúry okamžite pociťujú používatelia.  
Na tretí pokus bol započatý celouniverzitný audit stavu telefónie ako predpoklad pre zníženie nákladov 
univerzity na dodávky telekomunikačných služieb. Ukončenie auditu sa predpokladá v prvom kvartáli 
2015.  
Prebiehali tiež prípravné práce k vývoju systému pre identity manažment IdM. 

Bezpečnosť IT 

V roku 2014 sa naďalej pracovalo na uvádzaní univerzitnej praxe do súladu so zákonom o ochrane 
osobných údajov. 

Internetová prezentácia univerzity 

Koncom roku 2014 bol spustený nový web UK, konkrétne hlavná stránka www.uniba.sk a web 
Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (www.jfmed.uniba.sk). Taktiež bol ohlásený plán postupnej 
migrácie webov ostatných súčastí univerzity v roku 2015. 

E-ubytovanie – systém na prihlasovanie na ubytovanie na UK 

Hrmonogram ubytovacieho procesu bol v roku 2014 dodržaný s výnimkou posunu termínu 
samorozubytovania v auguste (v súvislosti s nepredvídanou záťažou kľúčových pracovníkov CITu). 

http://www.uniba.sk/
http://www.jfmed.uniba.sk/


Napriek pozitívnemu hodnoteniu procesu, bolo evidovaných desiatky až stovky incidentov, z ktorých 
časť súvisí s niektorými zaužívanými postupmi, ktoré proces komplikujú. 
Z toho dôvodu je pre rok 2015 navrhnutých niekoľko oblastí a princípov, ktoré by mohli viesť k jeho 
celkovému zlepšeniu: 

• zjednodušenie procesu (bez, resp. s minimálnym zásahom do smernice) 
• dôsledné oddelenie častí procesu na fakultách od ubytovacích zariadení 
• úprava modulov systému tak, aby bola minimalizovaná potreba programátorov na 

prevádzkových úlohách 
• zabezpečenie, aby všetky ubytovacie zariadenia používali ISKaM 
• zmena modelu spracovania žiadostí študentov ZŤP a študentov bez aktuálneho 

platného študentského vzťahu 
• venovanie zvýšenej pozornosti komunikácii medzi subjektmi procesu 
• skvalitnenie školení, dokumentácie a informovanosti 

 

Elektronická pošta 

Po presune študentských mailových účtov do prostredia Office 365 bolo v roku 2014 pripravené 
plnohodnotné prevádzkovanie aj pre e-maily zamestnancov UK. Zmigrované boli e-mailové účty 
zamestnancov Rektorátu UK a CFS, prebiehala migrácia Filozofickej fakulty a príprava na migráciu kont 
ďalších fakúlt, ktoré prejavili záujem o presun svojich emailov do tohto prostredia. 

Personálne zabezpečenie prevádzky 

V oblasti personálneho zabezpečenia došlo v roku 2014 k postupnej kolektívnej skepse, ktorá 

vyvrcholila odchodom viacerých pracovníkov a to aj vrátane dvoch kľúčových, čo rezultovalo do 

krízového riadenia CIT v posledných mesiacoch.  Rozvojové aktivity sú obmedzené na minimum, 

výhradne na projekt nového webu a migráciu emailov RUK. Viacerí ďalší pracovníci, tento raz už 

výhradne kľúčoví si aktívne hľadajú zamestnanie mimo UK. Okrem toho, formuje sa ďalšia skupina 

kľúčových zamestnancov, ktorí v prípade, že nenastane zlepšenie situácie do mesiaca-dvoch-troch, tak 

si začnú hľadať zamestnanie mimo UK tiež. Ak odchody tejto skupiny zamestnancov nastanú, 

prevádzka centrálnych služieb sa nevyhnutne zrúti. Pracovníci, ktorí koncom roku 2014 avizovali svoj 

odchod v priebehu prvých mesiacov roku 2015 odišili v priebehu januára a februára 2015 v počte štyria. 

Napriek stretnutiu celého tímu CIT s pánom rektorom, kde boli uvedené pomerne konkrétne prísľuby, 

vyplatenie odpracovaných odmien na fakultách v hodnote cca 60 000 Eur doposiaľ nenastalo. CIT bude 

musieť zvážiť, či po 1.1.2015 dokáže ešte tieto záväzky plniť. 

Niektoré ďalšie služby 

Okrem vyššie spomenutého Centrum informačných technológií zabezpečovalo počas roka 
2014 rutinnú prevádzku nasledovných služieb: 

 Správa osobných počítačov 

 Vzdelávanie v oblasti informačných technológií 

 E-learning – metodická podpora pre rozvoj elektronického vzdelávania 

 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 súvisiaich s IT 
 


