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1. ÚVOD 

Univerzita sa na prahu informačnej spoločnosti dostala do pozície kde rieši problémy vo 
všetkých oblastiach svojej činnosti. Kým ešte donedávna existovali oblasti univerzitného života, 
v ktorých sa IKT využívali len na podporné činnosti, s príchodom pandémie a prechodom na 
dištančné formy výučby a home office zanikli posledné oblasti, ktoré boli nezávislé na IKT. Dnes 
už v každodennom živote študentov, pedagógov, vedeckých pracovníkov a ostatných 
zamestnancov univerzity niet pracovných činností, ktoré by si nevyžadovali kvalifikované 
použitie informačných technológií, To z IKT robí kritickú infraštruktúru univerzity.  

Centrum informačných a komunikačných technológií Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre (ďalej „Centrum“ alebo „CIKT“) je informačným pracoviskom, ktorého 
poslaním je komplexné zabezpečovanie potrieb univerzity v oblasti informačných 
a komunikačných technológií a budovania a prevádzky univerzitnej počítačovej siete. 

 

2. VYHODNOTENIE 2020 

− univerzitný informačný systém, UIS 

Platobná brána  - online platby, integrácia do UIS, riešenie prepojenia na SAP  

Prijímacie konanie - eprihláška bez tlačenia papierovej prihlášky, úprava rozhodnutí 
o prijatí  

Prepojenie UIS s MS Teams v rámci podpory online výučby 

ePrieskumy – úprava fungovania, prepojenie na financovanie štúdia 

Archivácia záverečných prác v UIS 

Nova verzia evidencie rozvrhov 

Úprava úväzkov, učitelohodín a študentohodín na pedagóga 

Spisová služba - úprava spisov, nové kumulatívne ID na párovanie dokumentov 

       Zavedenie nového modulu E-voľby 

     

− správa systémov, serverov a sieťových aplikácií,  

Optimalizácia fyzických a virtuálnych serverov 

Naštartovanie prechodu virtuálnych serverov na samostatné kontajnerové aplikácie 

Inštalácia virtuálneho systému, virtuálnych serverov pre UIS, vylepšenie technického 
stavu serverov pre UIS, dosiahnutie vyššej bezpečnosti, výkonnosti a funkčnosti UIS. 

Update virtuálnych serverov v rámci bezpečnosti prevádzky a ďalšieho využitia. 

Prepracovanie programu Zmluvy SPU, udržiavanie programu na sledovanie torrentov 

Vybudovanie zálohovacej lokality v priestoroch existujúcej serverovne AgroBioTech 

Monitoring a údržba aktuálnych serverov 

Spustenie nového onpremise eshopového riešenia pre Vydavateľstvo SPU s možnosťami 
rozšírenia na celouniverzitný eshop 
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Spustenie nového webservera pre potreby behu najnovších webových aplikácií 

Dokončenie migrácie starej infraštruktúri do nového prostredia VMWare 

Pokračujúca migrácia časti infraštruktúri do cloudového prostredia 

 

− technická správa počítačových  sietí 

 

Montáž 52 nových WiFi prístupových bodov ( ŠD Mladosť )  

Výmena batérii záložných zdrojov (UPS) v serverovni a budovách SPU 

Zabezpečenie stabilného pripojenia počas online štátnic a výučby 

Nepretržité monitorovanie sieťových zariadení v rámci celej SPU 

Prevádzka cca. 280 sieťových zariadení a 230 WiFi  prístupových bodov 

Prevádzka  siete pre jedálenský systém, kamerové systémy, systém rámp, pripojenie 
telefónnej ústredne a iné 

Pripojenie do počítačovej siete približne 3000 zariadení v rámci celej SPU (počítače, 
notebooky a vedecké zariadenia zamestnancov a študentov)  

Konfiguráciu sieťových zariadení v objektoch SPU 

Servis a výmena sieťových zariadení 

Navýšenie počtu oddelených VLAN (Virtual LAN sieť) 

Blokovanie nevhodných www stránok pomocou ACL 

Blokovanie www stránok pomocou systému Whalebone 

Opravu poškodenej optickej siete v areáli SPU 

Aktualizácia sieťových prvkov 

Registráciu počítačov a notebookov do počítačovej siete SPU 

Riešenie problémov s pripojením na základe mailovej, telefonickej alebo 
helpdeskovej komunikácie 

Poradenská činnosť v oblasti pripojenia do počítačovej siete SPU (zamestnancom,  
študentom ) 

Správa, montáž, konfigurácia sieťových prvkov a výmena batérii záložných zdrojov 
(UPS)  v rámci akademickej siete SANET 

− Technický stav počítačovej siete SPU 

 Počítačová sieť SPU v súčasnosti funguje na sieťových prvkoch z roku 2003 až 
2009. Tieto poskytujú už len základnú ochranu a zabezpečenie. Zariadenia  síce 
vykazujú veľmi veľkú mieru spoľahlivosti a bezporuchového dlhodobého chodu, ale 
miera poruchovosti a potrebných servisných zásahov stúpa, čo môže viesť k 
častejším výpadkom počítačovej siete. Pre zlepšenie a zabezpečenie stability, 
bezpečnosti a bezporuchovosti celoškolskej siete by boli potrebné investície na 
výmenu a doplnenie sieťových prvkov. 
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− podpora vzdelávania a webových aplikácií, 

Aktualizácia CMS systému Contao na poslednú stable verziu s pravidelnou 
údržbou modulov 

Spustenie redizajnu univerzitného webu externých dodávateľom 

Masívne nasadenie platformy MS Teams ako primárneho nástroja pre 
 dištančné resp. Online vzdelávanie. 

vzdelávanie formou školení a seminárov - MS Teams 

− správa posluchární a DMS, 

prevádzka minipočítačov do centrálnych posluchární, ktoré sa veľmi osvedčili 
u vyučujúcich, 

vzhľadom na stále poruchy prezentačnej techniky a elektroniky v centrálnych 
posluchárňach je potrebná ich obnova, dôvodom porúch je ich končiaca 
životnosť (8 rokov), 

 

− HW a SW podpora užívateľov 

Technické oddelenie naďalej zabezpečovalo údržbu a servis počítačov, tlačiarní, 
notebookov a inej výpočtovej techniky. Poskytovalo poradenskú činnosť pri 
nákupe alebo posudzovaní technického stavu výpočtovej techniky. 

SW podporu – inštalácia osobných počítačov a ich základného vybavenia 
programami – Office 365, antivírusom , prípadne SAP klienta. Plynulý prechod OS 
na operačný systém Windows 10. 

 

3. PLÁNY NA 2021 ( INVESTIČNÉ ZÁMERY) 

− univerzitný informačný systém, 

➢ VO na IS – ročná cena   ...................................................    75 tis. Eur 

➢ Investičné zámery rozšírenia funkcionalít UIS, ktoré sú nad rámec servisných 
hodín, sú v kompetencii prorektora pre rozvoj resp. vedenia univerzity. Naše 
pracovisko v plnom rozsahu  zabezpečí analýzu, testovanie a realizáciu riešenia 
schválenej požiadavky.   

− servery a sieťových aplikácií 

➢ Inovácia diskových polí ................................................... 15 tis. Eur 

− počítačová sieť 

➢ obnova sietí  –  výmena starých prepínačov   ￼23 tis. Eur 

➢ rozšírenie a obnova Wifi prístupových bodov  20 ks ........ ...   5 tis. Eur 

➢ rekonštrukcia optických sietí v areáli univerzity v nadväznosti na investičné 
projekty cca 2km ...................................................................  20 tis. Eur 

− bezpečnosť  osobných počítačov a sieti 
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− správa posluchární a DMS, 

➢ obnova posluchární, pilotný projekt 1 posluchárne................. 15 tis. Eur 

 

 

4. DIGITÁLNA KOALÍCIA  

Plnenie záväzkov 2020 

− 57.1 Zvýšime technickú úroveň IKT prostriedkov zabezpečujúcich pedagogickú 
činnosť na univerzite pre zlepšenie elektronickej podpory vzdelávania a aj 
praktickej IKT zručnosti. 

− Plnenie: Priebežne plnený 

− V roku 2020 sa masívne nasadila platforma MS Teams ako primárny nástroj pre 
dištančné vzdelávanie – program pre učiteľov umožňujúci vytvorenie skupín pre 
výučbové predmety – zdieľanie študijných materiálov, úloh ako hlavný nástroj na 
komunikáciu a spoluprácu v rámci študijných skupín, všetko v cloude a bez 
obmedzenia priestoru integrované na prostredie univerzity a Microsoft365. 

− V rámci elektronickej podpory vzdelávania pokračujeme s prevádzkovaním E-
learning systému Moodle, ktorý prešiel majoritným upgradom a pripravuje sa na 
integráciu s Microsoft 365, čím bude vedieť využívať všetky jeho výhody. Taktiež 
sa uvažuje s jednotným prihlasovaním skrz Microsoft 365 federačný server ADFS. 

− Zorganizovali sme vzdelávanie formou školení a seminárov, ktoré bude 
pokračovať aj v roku 2021. 

 

− 57.2 Podpora digitálnych zručností zlepšením technických podmienok na strane 
poskytovania sieťových služieb obnovou celouniverzitných serverov a lokálnej a 
wifi siete. 

− Plnenie: priebežne plnené 

− Aktualizoval sa virtualizačný softvér, aplikačné servery univerzitného 
informačného systému a iných potrebných služieb. V novom systéme sa cca o 
rád zlepšila odozva a tým sa práca všetkých pedagógov a študentov stala 
komfortnejšia a hlavne všetkým užívateľom je umožnené lepšie využiť svoje 
digitálne zručnosti. 

− Umožnilo sa aj nasadenie ďalších modulov pre integráciu na eGovernment 
služby. 

− V oblasti prechodu na rýchlejšiu wifi sieť v objektoch univerzity sme inovovali 
väčšinu prístupových bodov (230ks). V špičkách je pripojených viac ako 2000 wifi 
zariadení a neevidujeme žiadne problémy. 

 

− 57.3 Automatizovaná komunikácia cez vládnu E-schránku so študentami a 
štátnymi orgánmi. 
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− Plnenie: priebežne plnené 

− V roku 2020 sme integrovali univerzitný informačný systém – časť študijná 

agenda na registratúrny systém. Prebiehajúce testovanie odhaľuje problémy s 

prácou, ktoré sa priebežne riešia.  

− Cieľom je zaviesť automatizovanú korešpondenciu so študentami a inštitúciami 

verejnej správy, nie len cez maily alebo priamym prístupom do univerzitného 

systému, ale aj na automatické zasielanie rozhodnutí a iných dokumentov so 

zaručeným podpisom študentom. Záznam sa  automaticky zaregistruje v 

registratúre a po zákonnej úložnej dobe sa automaticky archivuje alebo likviduje 

podľa charakteru dokumentu v zmysle zákona o registratúre a  eGovernment-e 

a súvisiacich predpisoch. 

 

Záväzky pre rok  2021 

Budeme pokračovať v ďalšom plnení rozbehnutých záväzkov: 

−  57.1 Zvýšime technickú úroveň IKT prostriedkov zabezpečujúcich pedagogickú 
činnosť na univerzite pre zlepšenie elektronickej podpory vzdelávania a aj 
praktickej IKT zručnosti. 

Budeme pokračovať vo vzdelávaní formou školení a seminárov 

 

− 57.2 Podpora digitálnych zručností zlepšením technických podmienok na strane 
poskytovania sieťových služieb obnovou celouniverzitných serverov a lokálnej a 
wifi siete. 

Budeme pokračovať na vylepšení technických podmienok práce serverov a hlavne 
počítačovej siete a wifi siete na univerzite, zrýchlenie siete a rozšírenie počtu 
prístupových bodov. 

V priebehu roka sa univerzita pripojí do Slovenskej akademickej federácie identít - 
safeID, takže splníme podmienky pre Erazmus+. 

 

− 57.3 Automatizovaná komunikácia cez vládnu E-schránku so študentami a 
štátnymi orgánmi. 

Budeme pokračovať na vylepšení programu pre prácu v e-govermente, zavedieme 
automatické pečiatkovanie odosielaných dokumentov, zjednodušenie práce 
s doručenkami a kontrolou správnosti podpisov. Univerzita dostala podľa zákona 
ďalšiu Eschranku pre verejnoprávnu inštitúciu, ktorá sa musí tiež spracovávať a teda 
integrovať. 
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5.  HOSPODÁRENIE  

Pridelená dotácia v roku 2020                182 439 Eur  

z toho čerpanie:  

- bežné výdavky ekonomická klasifikácia 610     176 040 Eur  

zostatok dotácie z roku 2020         6 391 Eur  

 

Príjmy  za rok 2020 spolu        54 117 Eur  

projekt SANET         19 170 Eur  

zostatok z roku 2019        20 287 Eur  

projekt SANET 2        20 746 Eur  

Zostatok z roku 2019         22 771 Eur  

CIKT infraštruktúra a provízie       14 201 Eur  

Zostatok z roku 2019         32 616 Eur  

 

Celkové finančné náklady v roku 2020 - čerpanie príjmov    92 404 Eur 

ekon. klasif. 610          36 189 Eur  

ekon. klasif. 620          15 615 Eur  

ekon. klasif. 630          28 445 Eur  

ekon. klasif. 640          12 155 Eur  

zostatok z príjmu za rok 2020        17 348 Eur 
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6. NÁVRH SYSTEMIZÁCIE 2021  

(osoby a rozdelenie činnosti/kompetencii; kto čo robí) 

14 pracovníkov CIKT z toho 13 odborných v oblasti IT a 1 upratovačka na čiastočný 
úväzok. 

• riaditeľ, sekretariát, 

• Ing. Ľuboš Határ 

Riadenie CIKT,  inštalácia, administrácia serverov – fyzických serverov virtuálneho 
prostredia VMware (5), virtuálnych serverov (53), diskových polí (10), webových 
serverov (2), zálohovanie, diagnostika,  

správa centrálnych serverov, inštalácia a prevádzka sieťových služieb 

inštalácia certifikátov pre servery pod doménou uniag.sk, agrobiotech.sk, domény 
SANET 

správa serverovni (3), napájania, UPS (7), diesel motor-generátory(2), klimatizácie (5) 

administrácia Microsoft 365 

riešenie užívateľských problémov  s elektronickou poštou,   

riešenie bezpečnostných incidentov vrátane sieťových serverov SANET  

tvorba používateľských softvérových aplikácií, zabezpečovanie chodu a údržby 
informačných systémov,  podpora vzdelávania a webových aplikácií,   

Mgr. Monika Pribulová   

administratíva, objednávky, faktúry, inventúra CIKT, SANET, prístupový systém SALTO – 
nastavenie preukazov – karty 

 

• univerzitný informačný systém 

- Ing. Martin Mastík, PhD.  

univerzitný integrátor UIS, Koordinuje prácu systémových fakultných integrátorov, je 
garantom jednotného nastavenia UIS na všetkých fakultách a jednotného riešenia 
akýchkoľvek problémov v rámci celej univerzity v súvislosti s UIS. 

Kompletne zabezpečuje chod agendy Študentských domovov v UIS od podávania 
žiadostí o ubytovanie, cez pred-ubytovanie, samotné ubytovanie a financovanie ŠD.  

Rieši účtovníctvo študenta v UIS, v prípade nespárovaných platieb, z dôvodu nesprávne 
vyplnených platobných príkazov zo strany študentov, musí tieto platby individuálne 
riešiť a správne napárovať na konkrétneho študenta v súčinnosti s príslušnými 
referentkami jednotlivých agend UIS.  

Je konzultantom a riešiteľom každého problému, ktorý sa v UIS vyskytne, v prípade 
potreby rieši tento problém s vývojármi firmy IS4U prostredníctvom Helpdesku. 

Organizuje školenia jednotlivých agend v UIS pre kľúčových pracovníkov určitej agendy 
a na požiadanie aj školenia pedagógov.  

Spracúva a zasiela dáta do Centrálneho registra študentov. 

https://is.uniag.sk/auth/lide/clovek.pl?id=374;zpet=https://is.uniag.sk/auth/pracoviste/zamestnanci.pl?id=146
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- Ing. Helena Barošková– fakultný integrátor TF, FZKI 

- Gabriela Hvizdová – fakultný integrátor FAPZ, FBP, výroba preukazov 

- Iveta Kunová – fakultný integrátor FEM, FEŠRR, výroba preukazov 

V súčinnosti s vedením príslušnej fakulty spravujú funkcionality UIS, ktoré si vyžadujú 
bezproblémovú realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na fakulte. Úzko 
spolupracujú so študijným oddelením, s rozvrhármi, s pedagógmi i študentmi. 

Vydávajú a vyrábajú študentské preukazy pre novoprijatých študentov, prolongujú 
preukazy študentov vyšších ročníkov a rovnako zabezpečujú zamestnanecké karty 
aktívnym zamestnancom univerzity i dôchodcom. 

V spolupráci s pedagógmi zabezpečujú tvorbu katalógu predmetov a jeho aktualizáciu 
pre nasledujúci akademický rok. 

V úzkej spolupráci s rozvrhármi fakúlt vytvárajú rozvrhy výučby pre nasledujúci 
akademický rok, eliminujú časté prekryvy rozvrhových akcií. 

Sú garantmi kompletného nastavenia prijímacieho konania podľa podkladov vedenia 
fakulty. 

Sú v neustálom kontakte s pedagógmi a so študentmi, s ktorými riešia ich problémy 
a denne odpovedajú na otázky, ktoré sú im kladené pri osobnej návšteve študenta, 
mailom alebo telefonicky. 

Tvoria ePrieskumy v UIS podľa dodanej predlohy. 

Nastavujú a spravujú  E-voľby v UIS podľa pokynov fakúlt. 

 

• správa systémov serverov a sieťových aplikácií 

- RNDr. Peter Škrovina  

zabezpečovanie chodu a údržby informačných systémov,  prístupový systém SALTO, 
stravovací systém ANETE Kredit, prepojenia systémov, verejné obstarávanie - EKS, UIS – 
správa preukazov,  dohľad nad registratúrou a integráciou s dátovou schránkou, ochrana 
osobných údajov, bezpečnosť sietí, prevádzka a rozvoj sietí SANET,  

- Ing. Ladislav Košťál  

vývoj aplikácií a IS  klient – server, programovanie PHP skriptov, programy:  evidencia 
zmlúv, prenos údajov z UIS do Kreditu, sledovanie torrentov – nelegálne rozširovanie 
obsahu, prenos údajov UIS – SAP, ŠIS, SAP báza 

• Web administrátor  

− Juraj Daniš (od 1.6.2021) 

Zabezpečenie chodu webového sídla univerzity a celouniverzitných pracovísk (BZ, ABT, 
...), aktualizácia webového systému, školenie a podpora používateľov pre prácu s 
webom ako sub-administrátorov jednotlivých častí, hlavný administrátor CMS systému, 
technické prepojenie s inými zdrojmi obsahu/ informácií 

https://is.uniag.sk/auth/lide/clovek.pl?id=4668;zpet=https://is.uniag.sk/auth/pracoviste/zamestnanci.pl?id=146
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• technická správa počítačových sietí, SW a HW podpora používateľov a posluchární 

- Ing. Karol Kania 

zabezpečovanie prevádzky a monitorovanie počítačových sietí (WAN, LAN, VLAN), návrh 
a realizovanie pripojenia novovzniknutých podsietí,  testovanie a kontrola zabezpečenia 
počítačovej siete a sietí SANET, konfigurácia sieťových zariadení ( smerovače, firewall, 
prepínače, prístupové body WiFi a iné), aktualizácia firmwaru sieťových zariadení,  servis 
a montáž sieťových zariadení, pripájanie a konfigurácia zariadení do počítačovej siete ( 
kamerové systémy, systém rámp, jedálenský systém, telefónnej ústredne, počítačov, 
notebookov, tlačiarní, vedeckých prístrojov a iné )  

- Ing. Ján Fráter 

servis a montáž sieťových zariadení, pripájanie a konfigurácia zariadení do počítačovej 
siete ( kamerové systémy, systém rámp, jedálenský systém, telefónnej ústredne, 
počítačov, notebookov, tlačiarní, vedeckých prístrojov a iné ), HW podpora užívateľov, 
servis výpočtovej techniky ( PC, notebooky, tlačiarne, monitory a iné )  

- Dušan Baláž  

prevádzka, údržba a rozvoj audiovizuálnej techniky v centrálnych posluchárňach a v 
aule, údržba výmena lámp dataprojektorov na univerzite, zabezpečovanie a prevádzka 
ozvučenia rôznych priestorov a akcií, digitalizácia a úprava starších video alebo audio 
materiálov, správa registrácií a obsadenosti posluchární a cvičební cez univerzitný 
informačný systém. 

- Ing. Marek Urban 

SW a HW podpora užívateľov, inštalácia, upgrade operačných systémov, aplikácii, 
antivírusu, mailu, Microsoft 365, SAP klienta a ich nastavenie v PC zamestnancov 
rektorátu a celoškolských pracovísk a študentských domov, školenia práce s PC, 
Microsoft 365 a ich aplikáciami. 

 

7. NÁVRH OPATRENÍ A ZÁVER 

- zvýšiť a udržať technickú úroveň lokálnej počítačovej siete a bezdrôtovej siete 
wifi – výmena starých prepínačov a prístupových bodov 

- naďalej rozvíjať informačný  systém UIS – zavedenie platobnej brány a väčšia 

integrácia do e-vzdelávacích platforiem 

- optimalizovať univerzitné IT systémy na udržateľnú úroveň 

- rozvíjať  riadiace systémy, zlepšovať  monitoring a manažment, rozvíjať úroveň 
sieťových internetových služieb so zameraním sa na vylepšenie bezpečnosti 
a administrácie, zjednotiť sieťové oblasti (FEM sieť) 

- zvyšovať bezpečnosť informačných systémov a ochranu osobných údajov,  

- pokračovať na projekte SANET - zabezpečovať optimálnu prevádzku a obnovu 
zariadení, rozširovať sieť pripájaním ďalších organizácií. 

- pripojiť sa do Slovenskej akademickej federácie identít safeID 
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- nasadiť nový univerzitný web a postupné nasadenie dizajnu/konceptu do 
celoškolských pracovísk 

 

 

V súčasnosti disponuje CIKT zdrojmi, ktoré sú potrebné na plnenie nasledujúcich úloh: 

- Udržiavanie kľúčových systémov, potrebných pre chod univerzity 

- Riešenie menších havarijných situácií 

- Poskytovanie služieb v obmedzenom rozsahu 

 

Postupujúca informatizácia spoločnosti, skúsenosti informaticky vyspelejších univerzít a 
zapájanie informatikov univerzity do rozvojových aktivít aj mimo nej ukazujú, čo bude univerzita 
od informatiky potrebovať v budúcnosti, ako aj to, čo bude potrebné spraviť, aby informačný 
celok dokázal naplniť očakávania, ktoré naň univerzita kladie. 


