
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA INFORMAČNÝCH 
A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ SPU V NITRE  

ZA ROK 2021 
 

 

 

Predkladá:   prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.  

  prorektor pre investičný rozvoj   

 

 

Vypracovali: Ing. Ľuboš Határ, riaditeľ CIKT 

 Ing. Karol Kania, Ing. Martin Mastík, PhD., RNDr. Peter Škrovina 

 

 

Návrh uznesenia:  Kolégium rektorky SPU v Nitre schvaľuje „Správu o činnosti Centra informačných a 

komunikačných technológií SPU v Nitre za rok 2021“  

• s pripomienkami 

• bez pripomienok 



 

 

Úvod 
Centrum informačných a komunikačných technológií SPU v Nitre (ďalej „Centrum“ alebo „CIKT“) je 

informačným pracoviskom, ktorého poslaním je komplexné zabezpečovanie potrieb univerzity v oblasti 

informačných a komunikačných technológií,  budovania a prevádzky univerzitnej počítačovej siete a IT 

služieb.  

Centrum zabezpečuje najmä:  

− komplexné budovanie, prevádzku a rozvoj univerzitnej počítačovej siete a prevádzku regionálneho 
uzla celoslovenskej počítačovej siete SANET, 

− komplexnú prevádzku a rozvoj informačných systémov, ktoré poskytujú univerzitné sieťové 
a informačné služby, 

− prevádzku a priebežnú inováciu jednotlivých agend informačného systému UIS,  

− prevádzku a rozvoj online prezentácie SPU v Nitre a jej súčastí,  

− prevádzku a servis hardvérového a softvérového vybavenia počítačov ako aj ich periférnych 
zariadení a multimediálnej techniky, 

− príprava podkladov pre verejné obstarávanie prostriedkov IKT a posudzovania návrhov 
na vyraďovanie prostriedkov IKT v zmysle interného predpisu nakladania s majetkom, 

− výdaj a správu identifikačných kariet, 

− dohľad nad technickým zabezpečením informačných systémov  a ochranou osobných údajov 
na SPU, 

− vývoj systémového a aplikačného programového vybavenia v súlade s koncepčným 
a podnikateľským zámerom SPU, 

− organizácia vzdelávania užívateľov – interných aj externých – v oblasti informačných 
a komunikačných technológií, 

− metodická, technická a technologická podpora elektronického vzdelávania. 

 

Personálne zabezpečenie 
Úsek riaditeľa 

Ing. Ľuboš Határ - riaditeľ, správa aplikačných a sieťových služieb 

Mgr. Monika Pribulová – sekretariát 

 

Úsek univerzitného informačného systému 

Ing. Martin Mastík, PhD. - systémový univerzitný integrátor UIS 

Gabriela Hvizdová - systémový integrátor FAPZ a FBP 

Iveta Kunová - systémový integrátor FEM a FEŠRR 

Ing. Helena Barošková - systémový integrátor FZKI a TF 



 

 

Úsek serverov a sieťových aplikácií 

RNDr. Peter Škrovina - systémový administrátor, správa serverov a sieťových služieb 

Juraj Daniš - správa web sídiel, soc. siete, webové aplikácie 

 

Úsek technický a správa počítačovej siete 

Ing. Karol Kania - prevádzka, budovanie a administrácia počítačovej siete 

Ing. Ján Fráter - HW/SW podpora 

Ing. Marek Urban - HW/SW podpora 

Dušan Baláž - správa audiovizuálnych zariadení a podpora 

 

Vyhodnotenie 2021 

UIS 
Portál praxe 

Zmena organizačnej štruktúry 

Údržba dokumentového servera 

Rozšírenie modulu – e-Voľby 

Elektronické podpisovanie licenčných zmlúv 

Rozšírenie zoznamov študentov o atribút licenčných zmlúv 

Evidencia tehotenského štipendia 

Rozšírenie export dát do CRŠ 

Rozšírenie kódov odborov a SP 

Rozšírenie zostáv v katalógu predmetov 

Doplnenie projektových informácií a príloh k osobe 

Prepojenie UIS a systému Thesis v kontexte kontroly záverečných prác 

Prepojenie UIS a systému SAP/Sofia v kontexte generovania platobných predpisov 

Úprava prijímacieho konania na viacero kôl 

Rozšírenie personálnych údajov pre synchronizáciu LDAP údajovej báze 

Úprava exportu dát pre stravovací systém 



 

 

 

Graf č.1: Čerpanie servisných hodín podľa zadávateľa 

 

Univerzitná sieť a SANET 
Inštalácia centrálneho internátneho firewallu – OPNSense 

Hardvérový servis switchov - RI Pavilón 

Rozšírenie siete pre zapojenie IP telefónov – Agrobiotech 

Kamerový stream – Interaktívna záhrada FZKI 

Doplnenie bezdrôtových AP – BA Pavilón 

Vybudovanie sieťového prepojenia Garáže - Autoškola Akadémia 

Konfigurácia kompletnej bezdrôtovej siete – ŠD Nová doba 

Sťahovanie FBP – Príprava a následná realizácia siete 

Konfigurácia bezdrôtových AP – Botanická záhrada hl. budova 

Konfigurácie pevnej a bezdrôtovej siete – CoWork ŠD Mladosť 

Pravidelný servis a výmena sieťových zariadení 

Výmena a rekonfigurácia sieťových prvkov chrbticovej časti SANET 
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Servis prepínača na Gymnáziu Piaristická,  

Návrh pripojenia Krajského školského úradu v Nitre, na Vuruma 1. 

Návrh pripojenia ZŠ kráľa Svätopluka 

Člen federácie univerzít - SafeID 

 

 

Univerzita 

Typ zariadenia Počet Poznámka 

router 3 Hlavny ( Sanet ), Skola, Zaloha skola 

switch 158 Cisco, HP,Dell,Ubiquiti 

wifi controller 2 HP ABT 

wifi security gateway 1 Ubiquiti, HP, Cisco 

wifi AP 190 Ubiquiti, HP, Cisco 

wifi vonkajsi prepoj 4 Autoskola, Byvaly sklad patri TF-UPTDB 

Internáty 

Typ zariadenia Počet Poznámka 

firewall 1 FW, NAT, IDS 

switch 138 Cisco, Ubiquiti 

wifi security gateway 1 Ubiquiti 

wifi AP 138 Ubiquiti 

Spolu 636 
Tabuľka č.1: Počet sieťových zariadení na SPU v Nitre 

 

Audiovizuálna časť 
Podpora a koordinovanie online univerzitných konferencií 

Spolupráca s útvarom univerzitných služieb v kontexte audiotechniky 

Servis A/V matíc v prednáškových miestnostiach 

Servis podporných zariadení v prednáškových miestnostiach 

Inovácia zasadacích miestností na bezdrôtový prenos obrazu a zvuku 

Inovácia techniky pre univerzitné konferencie prostredníctvom MS Teams 

 

  



 

 

Webové služby 
Správa hlavného univerzitného webu 

Správa podružných webov 

Koordinovanie a školenia pre tvorcov obsahu v kontexte webovej prístupnosti 

Náprava po audite pre webovú prístupnosť 

Tvorba univerzitného zamestnaneckého portálu 

Spolupráca na re-dizajne hlavného webu s externým dodávateľom 

Tvorba webov pre novovzniknuté pracoviská 

Správa Google Analytics 

Tvorba online rezervačného systému pre ubytovávanie študentov na internátoch 

Tvorba náborového webu www.podnazelenu.sk pre uchádzačov 

 

Obrázok č.1: Ukážka náborového webu www.podnazelenu.sk 

 

Obrázok č.2: Ukážka rezervačného systému pre ubytovanie 

http://www.podnazelenu.sk/
http://www.podnazelenu.sk/


 

 

Správa aplikačných a sieťových služieb 
Optimalizácia virtuálnych serverov 

Migrácia mailových serverov do prostredia kontajnerových mikro-služieb 

Upgrade VMWare platformy pre chod služieb 

Servis UPS v hlavnej serverovni, kvôli zabezpečeniu behu služieb 24/7 

Servis motor-generátora pre hlavnú serverovňu 

Servis a nútená optimalizácia diskových polí 

Návrh inovácie a výmeny diskových kapacít pre beh služieb 

Vytvorenie sekundárneho centra pre zálohy v lokalite Agrobiotech 

Monitoring a údržba aktuálnych serverov 

Aktualizácia eshop systému vydavateľstva 

 

IT Bezpečnosť 
Zabezpečenie koncových zariadení používateľov je pokryté centrálne spravovaným produktom ESET 

Endpoint Antivirus. Primárne je produkt zameraný na zariadenia typu PC, Notebook, All-In-One s OS 

Windows. Zabezpečenie mobilných zariadení v súčasnosti nie je pokryté, jednak kvôli nedostatku počtu 

licencií a jednak pre neexistujúcu platformu MDM, ktorá by bola napojená na centrálny systém 

manažmentu ESET Protect. 

Ďalšiu zložku v bezpečnosti tvorí transparentný DNS ochranný systém Whalebone, ktorý zabráni 

koncovému zariadeniu dostať sa na podozrivé webstránky a infikované miesta v sieti. Tak isto ponúka aj 

aplikáciu pre mobilné zariadenia, ktoré sú takto ochránené aj mimo siete SPU. 

Ďalšie aktivity pre zvýšenie bezpečnosti: 

Nutnosť zadávať komplexnejšie heslá v systéme UIS 

Pravidelná aktualizácia operačného systému 

Postupné odstraňovanie zraniteľnosti serverov v kontexte odporúčaní CSIRT auditu 

Nový anti-spam filter pre mailové služby 

 



 

 

 

Obrázok č.3: Top 20 koncových zariadení s najvyšším počtom detekovaných infekcií 

 

 

Obrázok č.4: Top 10 detegovaných infekcií podľa typu 

 



 

 

 

Obrázok č.5: Počet nakazených zariadení prostredníctvom Malwaru 

Identity management a stravovací systém 
Zjednotenie prihlasovania do stravovacieho systému v súlade s UIS 

Analýza systému Kredit 

Upgrade systému Kredit pre stravníkov 

List o akceptácii študentských a žiackych kariet u nového dopravcu 

Nová skupina externých stravníkov UKF 

Návrh korporátneho vizuálu zamestnaneckých kariet 

Pripojenie k celosvetovej federácií univerzít skrz SANET SafeID 

 

 

Obrázok č.6: Návrh nového vizuálu zamestnaneckých kariet 



 

 

E-Learning a Cloudové služby 
Upgrade LMS Moodle na poslednú stabilnú verziu 

Inovácia synchronizačného modulu Moodle  → Microsoft365 

Návrh záložného plánu pri možnej deaktivácií Microsoft365 služieb 

Predlžovanie ročných licencií Microsoft365 v rámci Campus Agreement zmluvy 

 

Microsoft365 – Skóre produktivity 
Skóre produktivity poskytuje prehľady o digitálnej transformácii organizácie prostredníctvom používania 

služby Microsoft 365 a technologických možností, ktoré ju podporujú. Skóre organizácie zobrazuje miery 

skúseností používateľov a s technológiami. 

 

28% ľudí na univerzite používa viac ako jeden režim na komunikáciu 

88 % schôdzí na univerzite zahŕňa jeden alebo viacero osvedčených postupov pre schôdze 

46 % ľudí spolupracuje s online súbormi Office 

77 % ľudí na univerzite prispieva k zdieľaným pracovným priestorom 

58% ľudí, ktorí používajú produkty spoločnosti Microsoft 365 na viac než jednu platformu 

 

Graf č.2: Microsoft365 – Základné grafy pre skóre produktivity 



 

 

Čo sme nestihli a čo treba zlepšiť 
Školenia Microsoft365 a LMS Moodle 

Prevzatie SAP/ŠIS technickej agendy 

Väčšia participácia na školských aktivitách 

Pozitívne myslenie       

 

Hospodárenie 

Zdroj 111_schválená dotácia 
Upravený 
rozpočet Čerpanie 

Zostatok k 
31.12.2021 Mzdy 12/2021 Zostatok 

Spolu 610 160 074,00 146 394,00 13 680,00 12 669,00 1 011,00 

      

Pridelená dotácia v roku 2021: 160 074 €, čerpanie vrátane 12/2021 bolo 159 063 €, zostatok tvorí 
hodnotu 1 011 €. 
      

Zdroj 111_SANET II. 

Nevyčerpaná 
dot. roku 
2020 

Upravený 
rozpočet Čerpanie 

Zostatok k 
31.12.2021  

Spolu 600 23 265,00 16 757,00 32 461,00 7 561,00  
      

Príjmy za rok 2021      

Vlastné zdroje 
Zostatok z 
roku 2020 Príjmy 2021 Čerpanie 

Zostatok k 
31.12.2021  

projekt SANET I. 11 788 18 276 21 606 8 458  
vlastné zdroje CIKT 2 403 24 895 12 531 14 767  
fond reprodukcie 637     637  

Spolu 14 828 43 171 34 137 23 862  

 

  



 

 

Plánovanie 2022 

Plán 

Odhadované 
trvanie 

implementácie 
Potrebné 
financie Požiadavky 

Transformácia infraštruktúry posluchární pre 
potreby hybridného vyučovacieho procesu 3-4 mes. 13 000 € MS Teams kompatibilita 

Postupná inovácia audio/video techniky v Aule na 
bezdrôtové riešenia 6 mes. 7 200 € 

Vyriešenie interferencií s 
existujúcou 
elektroinštaláciou, 
bezdrôtový prenos 

Obstarávanie licencií pre IT Bezpečnosť, produkty 
Whalebone a ESET Endpoint antivirus  15 dní 14 500 € Min. I. ročné zalicencovanie 

Nová viacročná zmluva Campus Agreement, 
zabezpečujúca bezplatné licencovanie produktov 
Microsoft365 pre akademický sektor 6 mes. 0 € 

Hradené z MŠ SR, počet 
licencií = min. počet 
zamestnancov a študentov 
univerzity 

Poskytnutie časti serverovej infraštruktúry 
externému sektoru  ?? 0 € 

Manažment, monitoring, 
"business plan", závislé na 
pravidlách SANET 

Návrh elektronickej alternatívy za evidenciu 
dochádzky 2 mes. ? 0 € 

Využiteľnosť aktuálne 
platných zamest. kariet, 
detašované pracoviská, 
HW/SW 

Výmena univerzitného úložiska pre sieťové služby  1 mes. 16 000 € 

Min. nahradiť súčasné 
kapacity úložisk +20% 
rezerva 

 

Záver 

Prevádzkové aktivity 
Zvýšiť a udržať technickú úroveň lokálnej počítačovej siete a bezdrôtovej siete wifi – výmena starých 

prepínačov a prístupových bodov, zvyšovanie dosahu a pásma siete. 

Rozvíjať informačný  systém UIS 

Väčšia integrácia do e-vzdelávacích platforiem 

Pokračovať s optimalizáciou univerzitných IT systémov na udržateľnú úroveň 

Zlepšovať bezpečnosť informačných systémov a ochranu osobných údajov,  

Pokračovať na projekte SANET - zabezpečovať optimálnu prevádzku a obnovu zariadení, rozširovať sieť 

pripájaním ďalších organizácií. 

Udržiavať platformu SafeID, potrebnú pre federáciu univerzít 

 



 

 

Rozvojové aktivity 
Finálne spustenie platobnej brány 

Zlepšiť spoluprácu s inými pracoviskami 

Školenia/Webináre na aktuálne univerzitné IT témy 

Externá spolupráca 

 

Vízia 
Presun na hybridný systém výučby a postupná digitalizácia univerzitného prostredia nastavili ciele, ktoré 

univerzity musia začať naplno riešiť, tak aby nasledovali celosvetový trend a vedeli byť konkurencie 

schopné. Je nutné zamerať sa na aktivity pre študentov, poskytnúť im adekvátne prostredie 

a infraštruktúru potrebnú pre vzdelávanie a seba-rozvoj. 


