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Predslov 

 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti, 

 
od roku 1997 sa konalo na pôde SPU v Nitre 14. ročníkov celoškolského seminára Sieťové 

a informačné technológie. Po roku pauzy sme sa rozhodli seminár zorganizovať opäť, ale už 

ako celoslovenský seminár v spolupráci so združením EUNIS-SK (združenie vysokých škôl 

vytvárajúce platformu umožňujúcu a podporujúcu spoluprácu VŠ s cieľom navzájom si 

pomáhať pri vývoji kvalitných informačných systémov a riešení ďalších problémov v oblasti 

používania informačných technológií, SPU v Nitre je členom združenia) s hlavnou témou 

“Kam kráča informačný svet”. 

 

Pre združenie EUNIS-SK to bol jeden z pracovných odborných seminárov, ktoré majú 

prispieť jednak k výmene informácií, k podnetným námetom, ale i k odbornému vzdelávaniu 

zamestnancov vysokých škôl v oblasti IKT. To patrí medzi úlohy združenia EUNIS-SK 

a zároveň to boli aj úlohy doterajších seminárov SIT, ktoré sa organizovali ako celoškolské 

semináre s účasťou hostí z iných vysokých škôl. 

 

Seminár sa konal 15. 5. 2014 pod záštitou rektora SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, 

PhD., ktorého na konferencii zastúpila p. prorektorka doc. Ing. Zuzana Palková, PhD., za 

FEM SPU v Nitre účastníkov privítal prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD., prodekan FEM.  

 

57 účastníkov z vysokých škôl a 10 účastníkov z iných organizácií si mohlo vypočuť vysoko 

odborné vystúpenia. Kľúčovými rečníkmi boli významné osobnosti z oblasti počítačových 

sietí (predseda predstavenstva združenia SANET – prof. Horváth), elektronického 

vzdelávania (uznávaný špecialista v tejto oblasti – prof. Huba), knižnično-informačných 

služieb (uznávaný odborník, hlavný gestor konferencie Digitálna knižnica - Ing. Dzivák) 

a ďalší odborníci z oblasti IKT.  

 

Prínosom seminára bola určite aj panelová diskusia, ktorá sa konala popoludní v dvoch 

sekciách, a to v sekcii Budúcnosť IKT a v sekcii Budúcnosť knižníc. Hlavné témy 1. panelu 

boli: budúcnosť e-learningu, kvalita na VŠ, budúcnosť akademických počítačových sietí, 

súčasné postavenie IKT na slovenských VŠ a budúcnosť výučba informatiky. 2. sekcia sa 

niesla diskusiou o budúcnosti knižníc.    

 

V zborníku sa nachádzajú aj príspevky, ktoré sa nezmestili do programu seminára, ale svojím 

obsahom obohatia zborník zo seminára.  

 

 

Vážení čitatelia zborníka, prajeme Vám veľa nových poznatkov. 

 

 

 

Za programový výbor 

   

    Darina Tothová 

 

 

URL seminára: http://spu.fem.uniag.sk/sit2014/.  

Záznam zo seminára si môžete pozrieť na URL: http://mm.uniag.sk. 

http://spu.fem.uniag.sk/sit2014/
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Marketing v poisťovníctve a e-marketing 
 

Marketing of insurance and electronic marketing 
 

Jozef ADAMKO 

 

 

Abstract   

Marketing of insurance and electronic marketing are unsepparable part of commercial 

insurance. It is not only communication platform but also the main marketing tool, 

together with a base plan of marketing strategy, presentation of products and managing 

and building connections with clients. Through the marketing we get informational sources 

through electronic media all the way to the product distribution.  

 

Keywords  

Insurance, insurance market, marketing, client 

 

Úvod 

 

Modernými marketingovými prístupmi mení sa pohľad na vývoj v marketingovom 

riadení a stáva sa ústrednou témou sveta obchodných spoločností a je dôležitým faktorom  ich 

úspechu. Možnosti využitia však v skutočnosti prekračujú rámec podnikateľského sektora 

a nadobúda čoraz väčšie uplatnenie. Nemal by byť obsiahnutý iba v marketingovom oddelení, 

ale ním by mal žiť celý podnik. Tento trend sa v neposlednom rade dotkol aj finančných 

inštitúcií, poisťovní nevynímajúc. Marketing je neoddeliteľnou súčasťou moderných, 

prosperujúcich firiem na celom svete.  

V poisťovníctve nie sú zmeny podmienok, modifikácie produktu či cenové zľavy 

v prospech klienta obvyklé, a preto je v záujme každej poisťovne klásť vysoký dôraz nielen 

na kontrolu spokojnosti klienta s poskytovanými službami a jeho vernosť, na imidž svojej 

značky a na snahu udržať si dobrých zákazníkov, ale hlavne na prípravu produktov a ich 

prínos pre poistníka. 

Ponúkané poistenie sa tak nestáva len samotným produktom, ale hlavne výhodnou 

investíciou. 

Rozširovaním svojich odbytových možností si poisťovne, tak ako aj iné finančné, čí 

obchodné inštitúcie, hľadajú ďalšie odbytové kanály. Jedným  takýmto kanálom je aj 

elektronický marketing a reklama na internete.  

Ako príklad uvediem štatistický údaj, keď v roku 2000 na veľkom Americkom trhu 

bola penetrácia na úrovni 34%, a v roku 2010 sa pohybovala už na 89%. Na Slovensku tieto 

mobilné služby v tomto roku prekročili 100%, aj tak je to doposiaľ  stále na úrovní 2 %.1 

                                                 
1  ADAMKO,J.: Marketing v poisťovníctve e-marketing. 2013 s 9-10  Vydalo Michal Vaško VYDAVATEĽSTVO v Prešove 
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NOVÉ TRENDY V MARKETINGU, e-marketing 

 

Táto marketingová komunikácia prostredníctvom mobilného zariadenia sa dnes dostáva 

výrazným spôsobom do popredia. Spôsobila to rozšírenosť mobilných sietí, telefónov a tým, 

že ho má potenciálny zákazník stále pri sebe. Pokladáme to ako hlavný dôvod existencie 

mobilného marketingu, pôsobiaceho nepretržite dvadsať štyri hodín denne, 7 krát v týždni, 12 

krát  do roka. Môžeme to aj nazvať ako nepretržitý mobilný marketing. 

 

Podpora predaja  poistných produktov pomocou novej formy reklamy 

Formy šírenia - cez určitú pridanú hodnotu cez mobilný telefón, tablet, smartfón a iné 

zariadenia má užívateľ stále pri sebe a so stálym pripojení v sieti.  

Tradičné formy šírenia - turbolentnému technickému vývoju neuniklo ani mobilné 

zariadenie.  Je to neustály proces sústavného vývinu a zdokonaľovania sa, pričom sa tieto 

formy šírenia menia  a neustále vylepšujú. 

Medzi základné – tradičné formy šírenia zaraďujeme: 

SMS – stály a nesmrteľný hit mibilnej textovej komunikácie, pre mobilný marketing veľmi 

vhodný nástrj pre distribúciu krátkych textových správ s linkom na webstránku či 

s telefónným číslom. 

MMS – podobné krátkym telefónným správam (SMS), ale okrem textu dokážu MMS správy 

preniesť aj multimediálny obsah ako sú obrázky, zvonenia, a video súbory. 

Hlasová služba – do marketingových správ môže vložiť tlačidlo umožňujúce okamžité 

zavolania (vytočenie) prednastaveného telefónneko čísla (napr. na oddelenie obchodu, predaja 

call centra – styku so zákazníkom alebo prehratie audio a video záznamu s určitou ponukou 

(produktov, tovarov a služieb). 

Veb – podobný ako bežná vebstránka, ale upravený pre možnosť zobrazovania sa na 

mobilných zariadeniach. 

Proximity marketing – alebo tzv. múdre telefóny (Smartphone) majú často možnosť určovať 

svoju geografickú polohu, najčastejšie prostredníctvom GPS. Pri aktívnej funkcií, umožňuje 

to marketérovi upravovať a napr. zobrazovať grafickú reklamu na aktuálne prezeranej 

webstránke, alebo ho pozvať prostredníctvom ďalšieho nástroja (napr. MMS) do kontaktného 

centra poisťovne, maklérskej spoločnosti alebo blízkeho obchodného centra atď. 

Aplikácie – špeciálne jednoúčelové programy pripravené pre mobilné telefóny 

a distribuované prostredníctvom mobilného internetu. 

E – mail – jeden z kľúčových distribučných nástrojov mobilného marketingu.2 

Novodobé formy šírenia – neustály technický pokrok umožňuje mobilným zariadeniam 

obrovskú škálu možnosti. Dnes len ťažko môžeme presne určiť, ktorým smerom sa tento 

rozvoj bude uberať ako je to v prípade SMS, MMS a podobne. Stále sa to už len jedná 

o konkrétnu službu zákazníkovi. 

Týmto novodobým formám sa postupne prispôsobujú aj poisťovacie spoločnosti ale aj 

ostatný sprostredkovatelia finančných a poisťovacích produktov a služieb, za účelom stáleho 

znižovania vstupných nákladov na realizáciu služieb v tomto segmente. Bez týchto 

novodobých trendov v budúcnosti poisťovacie spoločnosti sa len ťažko udržia  v silne 

konkurenčnom prostredí.3  

Týka sa to služieb: 

Location-based service  - služby spojené s polohou užívateľa.  

                                                 
2 DORČÁK,P. POLLÁK, F. 2010. Marketing a manažment cestovného ruchu. s.33 

 
3 HANDL,J. 2011, Nejdúležitejší mobilní aplikace pro rok 2012.( online) 2011.  http://www.m-journal.cz/cs/ marketing/  

4 DORČÁK, P. POLLÁK, F. 2010. Marketing a manažment cestovného ruchu. s. 34 

http://www.m-journal.cz/cs/
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Marketingoví hit – kontextom pri oslovovaní reklamným obsahom je samotná poloha 

uživateľa. 

Sociálne siete -  ide o fenomén  terajšej doby. Vznikajú z nich rôzne mobilné portály, ktoré 

poskytujú obrázky, vídea a najmä textovú komunikáciu. 

Mobilné vyhľadávanie – zaznamenalo v poslednej dobe veľký boom a skrýva v sebe 

obrovský potenciál. Napríklad umožňuje telefonickú alebo online rezerváciu vstupeniek na 

rôzne podujatia, cestovanie vlakom autobusom  a iné. 

Mobilné obchodovanie (Mobile comerce)) – jedná sa o akúsi nadstavbu obchodovania na 

internete a s tým spojený nástup mobilných aplikácií  - virtuálny nákupný košík a pod. 

Mobilné platby – zatiaľ málo rozvinuté, avšak skrývajúce ohromný potenciá. Do budúcnosti 

nástup bezhotovostných a najmä bezdotykových platieb pomocou technológie NFC (Near 

Field komunikation) – bezdotyková peňaženka. 

Kontextové služby – Conekt aware services sú služby, ktoré za poskytnutie údajov o ich 

záujmoch, dennom režime a preferenciách, poskytnú užívateľom maximálny komfort. 

Mobilný istant messaging – mobilné aplikácie, ktoré budú umožňovať užívateľom rýchlu 

a jednoduchú online aplikáciu v reálnom čase. 

Rozpoznávanie objektov – QR – QR kódy slúžia ako tzv. „attention-grabber“ (získavač 

pozornosti).4 

 

Internet v marketingu 

 

Prevádzať dnes zmeny v súčasnom marketingu je oveľa ťažšie ako to bolo v minulosti, 

kde na trhu bola tvrdá súťaž, ale v súčasnosti sú podmienky úplne odlišné. Stalo sa prioritou, 

bojovať proti roztrieštenosti trhu, jeho saturácia a mäsovému uvádzaniu nových produktov na 

trh.5 

Aspekty, ktoré sa v súčasnej dobe podieľajú na formovaní a zmene tradičného marketingu sú: 

- roztrieštenosť a saturácia trhu, vysoko konkurenčné prostredie, presýtenosť 

komunikačných posolstiev, oslabenie tradičných médií a vznik nových, oslabenie reklamy 

v propagačnom mixe a väčší dôraz na ostatné nástroje propagačného mixu. 

Podľa mienky Kotlera je marketing do značnej miery odlišný, než aký bol v šesťdesiatych 

a sedemdesiatych rokoch minulého storočia.6 

Porovnanie druhov a modelov online poistenia na Slovensku a v Európe 

 Zistili sme, že jednoznačnú prevahu pri poisťovaní online má sektor neživotného 

poistenia. Dôvodom slabého podielu životného poistenia uzatváraného online je skutočnosť, 

že pri takomto type poistenia je nutná konzultácia poistníka, resp. poisteného 

s poisťovateľom.  

Pri neživotnom poistení naopak konzultácie poistníka s poisťovateľom spravidla nebývajú 

nutné. Preto sa čoraz viac poistných zmlúv neživotného poistenia uzatvára online. 

V nasledujúcom obrázku je uvedené porovnanie jednotlivých druhov uzatvárených online 

poistenia v Európe a na Slovensku.  

 

Uzatváranie online poistenia  na Slovensku je nasledovné: 

- PZP - je to 46,6%, častejšie ako je to bežné v ostatných európskych krajinách 

(35,3%), 

-  cestovné poistenie podobne je to 31,2%,  sa na Slovensku uzatvára online 

častejšie ako je priemer v Európe (20,3%).  

Naopak, zaostávame v uzatváraní online poistných zmlúv v prípade: 

                                                 
 
5 KOTLER, P. 2005. Inovatívny marketing. s. 199 
6 CHAFFEY, D. a kol. 2000. Internet Marketing strategy. 4 vydanie. s. 512. 



Sieťové a informačné technológie 2014            celoslovenský seminár 

Nitra, 15. máj 2014  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, EUNIS-SK 

  

8 

 

-  havarijného poistenia 4,8%, pričom priemer v Európe je 14,8%.  

Najväčší rozdiel badať v prípade uzatvárania: 

-  životného poistenia online - u nás je to len 0,3%, pričom v Európe je to až 10%.  

Prameň: spracovanie podľa Online Insurance Trends: Country Reports Europe. In Mount 

Onyx  

Obrázok  1   Podiel jednotlivých druhov poistenia v Európe a na Slovensku 

uzatváraných online (za rok 2012) 

 

Skúsme sa teraz pozrieť akým spôsobom sa využívajú na slovenskom trhu tri, už v texte 

vyššie, definované modely online poistenia. 

 

Online poistenie v online poisťovni 

Na slovenskom trhu pôsobí doposiaľ ako jediná výlučne online poisťovňa – Genertel 

poisťovňa a.s. Genertel.sk pôsobí na slovenskom poistnom trhu  ako pobočka poisťovne 

z iného členského štátu  od 1. 9. 2010 a prináša nový model poistenia ako výlučne online 

poisťovňa  v segmente neživotného poistenia.  

V súčasnosti jeho tržný podiel na tomto trhu je viac ako 10%. Najviac poistení 

je uzatvorených predovšetkým v PZP a cestovného poistenia. 

Genertel.sk je súčasťou medzinárodnej skupiny Generali Group, do ktorej patrí aj 

Generali Slovensko poisťovňa, a.s., a ktorej 100 % vlastníkom je talianska Generali 

Providencia.  

Spoločnosť Genertel.sk vďaka technologickej a procesnej inovácii ponúka výlučne cez 

priame distribučné kanály – internet a telefón – svoje poistné produkty: 

 PZP – cena od 59 €/rok, 

 Havarijné poistenie, 

 MiniHavarijné poistenie – cena od 29 €/rok, 

 MiniHavarijné EXTRA poistenie – cena od 43 €/rok, 

 Plné havarijné poistenie – cena od 200 €/rok.  

 

Koncom roka 2010 začal na Slovenskom poistnom trhu  pôsobiť portál superpoistenie.sk, 

ktorý ako prvý začal ponúkať online poistenie cez internet. V súčasnosti jeho  tržný  podiel  

na tomto trhu je viac ako 10%. 

Najviac poistení je uzatvorených predovšetkým v PZP a cestovného poistenia. 
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Prameň: spracovanie podľa údajov superpoistenie.sk 

Obrázok  2  Štruktúra produktového portfólia portálu superpoistenie.sk 

 

Ako vidíme, ponuka internetových sprostredkovateľov sa orientuje predovšetkým na PZP 

a cestovné poistenie, pri ktorých je agregácia ponúk jednotlivých poisťovní a zmluvných 

podmienok vcelku jednoduchá.  

Webové stránky internetových sprostredkovateľov ponúkajú komplexnejšiu ponuku určitého 

poistného produktu z viacerých poisťovní, možnosť rýchleho porovnania cien a jednoduché 

uzatvorenie najvýhodnejšieho produktu podľa výberu klienta online.7 

Povinné zmluvné poistenie nasledujúcich poisťovní nájdete v našej on-line ponuke. 

 

Porovnať ceny PZP a uzatvoriť poistenie PZP online je jednoduché! 

 

1. Do kalkulačky PZP zadáte základné údaje o vozidle 

2. Zobrazí sa Vám porovnanie cien PZP a zvolíte si poisťovňu 

3. Zadáte osobné údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy 

4. Okamžite po odkliknutí poistenia si môžete vytlačiť zmluvu i bielu kartu 

5. Zaplatíte a môžete jazdiť! 

6. Po úhrade Vám prídu originálne dokumenty poštou! 

E-busines  poistenie u nás 

 

U nás máme možnosť vyhľadať a použiť tieto webové stránky: 

- www.superpoistenie.sk, 

- www.mojepzp.sk, 

- www.rychlepoistenie.sk, 

- www.netfinancie.sk, 

- www.najlacnejsiepoistenie.sk, 

- www.najvyhodnejsiepoistenie.sk, 

- www.poistenie.sk, 

- www.poistenie123.sk . 

 

                                                 
7 CHRENK,A.: Nové trendy v životnom a neživotnom poistení v SR a EÚ – online poistenie. Diplomová práca. 2013 

http://www.superpoistenie.sk/
http://www.mojepzp.sk/
http://www.rychlepoistenie.sk/
http://www.netfinancie.sk/
http://www.najlacnejsiepoistenie.sk/
http://www.najvyhodnejsiepoistenie.sk/
http://www.poistenie.sk/
http://www.poistenie123.sk/
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Záver 

 

Poisťovne, ktoré chcú byť úspešné na trhu musia pružne reagovať na novovzniknuté situácie 

či už prenikaním na poistné trhy cez produktovú politiku, ale hlavne v oblasti marketingu, 

manažmentu a moderných marketingových prístupov, pri zavádzaní nových foriem 

elektronického marketingu a tak sa prispôsobiť hlavne požiadavkám trhu.  

Preto vo svojich zámeroch (biznis plánoch) sa zameriavajú na tie činnosti, ktoré boli 

popísané, aby dosiahli čo najlepšieho postavenia na poistnom trhu, a teda naplnenia hlavného 

cieľa podniku, a to zvyčajne zvyšovanie tržnej hodnoty podniku v dlhodobom horizonte 

a maximalizácie zisku. Celý marketingový proces je preto zameraný na tento účel už od 

prvopočiatku od kalkulácií poistného, včasnú a kvalitnú likvidáciu poistných plnení až po 

perfektnú starostlivosť o existujúci kmeň poistení.  

Poisťovne robia všetko preto, aby prezentovali svoje poistné produkty, ale aj zapracovávali 

požiadavky svojich potenciálnych klientov čo najlepšie, aby uspokojovali svojich existujúcich 

poistníkov ale aj budúcich za účelom uspokojovania poistných potrieb.  

 

Abstrakt  

Marketing poistenie a elektronický marketing sú neoddeliteľnou súčasťou komerčného 

poistenia. Je to nielen komunikačná platforma, ale tiež hlavný marketingový nástroj, spolu 

so základným plánom marketingovej stratégie, prezentácie výrobkov a riadenia a budovania 

spojení s klientmi. Prostredníctvom marketingu dostaneme informačné zdroje, 

prostredníctvom elektronických médií celú cestu k distribúcii produktu. 

 

Kľúčové slová 

poistenie, poistný trh, marketing, klient 
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Budúcnosť knižnično-informačných služieb 

 

The future of library and information services 

 

Jozef DZIVÁK 
 

Abstract 

Over the last 30 years passed libraries various changes and more or less be able to 

continuously adapt to coming changes: included ICT resources in all areas of activity, they 

began to provide services of virtual users, building hybrid collections, where information 

resources do not possess but a license. At first glance it seems that the libraries successfully 

adapted to modern times, but the ecosystem in which they operate is changing dramatically. 

Libraries acquire new challengers who are trying to take over their traditional place. 

Libraries are trying to compete by introducing further and further changes. However, the 

coming period, which will require a radical change. If this change occurs, the library will 

be replaced by other types of information organizations will be better prepared for the world 

of  tomorrow. 

Together with the participants of the seminar we will look for possible scenarios for the 

future survival of libraries. 

 

Key words 

library services, information services, academic libraries, books 

 
Pohľad do minulosti 
 

Počiatky písomností 

 

Predpokladá sa, že prvé hlinené tabuľky sa 

začali používať pred viac ako 5000 rokmi, 

pričom prvé nájdené hlinené tabuľky sú 

datované na rok 3020 p.n.l., Počas 

nasledujúcich storočí sa prechádzalo postupne 

na papyrus, ktorý sa už používal podobným spôsobom ako moderný 

papier. 

 

 

 

 

 

 

Prvé knižnice? 

 

Zbierka zhruba 30 000 hlinených tabuliek bola nájdená v Mezopotámii 

z obdobia okolo roka 3000 p.n.l. Prvá známa zbierka papyrusových zvitkov 

pochádza z obdobia 1300-1200 p.n.l. a bola nájdená v egyptských mestách 

Amarna a Téby.  

 

3020 
p.n.l. 

201
2 

0 
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Počiatky katalogizácie 

 

Keďže bolo stále viac poznatkov zachytených v písomnej forme, bolo len 

otázkou času, kedy vznikne potreba dokumenty nejakým spôsobom 

organizovať. Výskumy potvrdili, že okolo roka 700 p.n.l. existoval 

v Ninive prvý klasifikačný systém zhromaždujúci informácie o uložených 

dokumentoch. 

 

 

 

 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohľad do budúcnosti 
 

Academic Library Autopsy Report, 2050 by Brian T. Sullivan 

 

Zbierky fyzických kníh boli zbytočné. Takmer každá kniha bola zdigitalizovaná. Študenti si 

predplácajú sprístup do digitálnym knižníc veľkých vydavateľov obdobne, ako je to dnes pri 

vedeckých časopisoch. Knihy je možné čítať online alebo ich stiahnuť na prenosné zariadenie. 

 

Informačné služby knižnice neboli potrebné. Aby producenti informačných databáz boli 

konkurencieschopný s pokročilými vyhľadávacími službami, vytvorili novú, používateľsky 

prívetivú  generáciu vyhľadávacích nástrojov. Informačné databázy sa stali viac intuitívnymi 

a jednoduchšími na používanie. Archaické informačné služby knižnice už neboli potrebné. 

Všetky zvyšné otázky dokážu zodpovedať pracovníci univerzity alebo IKT oddelenia. 

Študijná literatúra bola kompletne integrovaná do vzdelávacích programov.  

2012 3020 p.n.l. 

3000 
p.n.l. 

1300 
p.n.l. 

700 
p.n.l. 

0 

3020 p.n.l. 2012 0 

700 
p.n.l. 

3020 p.n.l. 2012 0 

1969 
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Knižnice a knihovníci boli pohltený oddeleniami IKT. Budovy knižníc boli prebudované na 

počítačové učebne, študovne a prestory pre oddelenie IKT. Akvizícia fondov sa zmenila na 

zabezpečenie predlatného k informačným zdrojom a databázam podľa požiadaviek univerzity. 

 

Referenčné služby sa vytratili. Boli vytlačené pokročilými vyhľadávacími službami 

kombinovanými so sociálnymi sieťami a helpdeskom zabezpečeným IKT oddelením. 

 

Ekonomika triumfovala. Služby knižnice využívalo tak málo študentov a zamestnancov 

univerzity, že sa knižnica stala pre univerzitou nerentabilná.  

 

Pohľad do súčastnosti 

 

Zo štúdie vyplýva, že pre mladých sa stali samozrejmosťou 

dotykové telefóny. Až 78 percent opýtaných uviedlo, že vlastní 

smartfón. Tí, čo ho nemajú, si ho pravdepodobne v blízkej 

budúcnosti kúpia. Tlačidlové mobilné telefóny sú naopak na 

ústupe.  

 

Zo štúdie TNS Slovakia vyplýva, že pre mladých sa stali 

samozrejmosťou dotykové telefóny. Až 78 percent opýtaných 

uviedlo, že vlastní smartfón. Tí, čo ho nemajú, si ho 

pravdepodobne v blízkej budúcnosti kúpia. Tlačidlové mobilné 

telefóny sú naopak na ústupe.  

 

Obľúbené sú aj notebooky, ktorým dali respondenti prednosť 

pred osobnými počítačmi.  

 

Tablet vlastní približne 20 percent mladých a približne rovnaký 

počet z nich by ho chcel vlastniť. 

 

Mladí trávia na internete v priemere štyri hodiny denne.  

 

Chatovanie s priateľmi prostredníctvom sociálnych sietí jedným 

zo spôsobov venovania sa priateľom.  

 

Kľúčové trendy pre knižnice budúcnosti 

 

 

Trend # 1 Informačné technológie  

 bude vyžadované pripojenie k sieti a sociálnym médiám 

kedykoľvek a kdekoľvek 

 budú akceptované a využívané služby umiestnené v cloud 

prostredí  

 čoraz väčší dôraz sa bude klasť na spoluprácu 

 všadeprítomné informácie zmenia spôsob vzdelávania a tým ovplyvnia aj úlohu knižníc 

 posun k online a hybridnému vzdelávaniu 
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Trend # 2 Vydavateľské služby 

Knižnice sa začnú viac podieľať na vytváraní zázemia pre vzdelávanie. Podľa ALA (2011) už 

viac ako polovica amerických univerzitných knižníc buduje a poskytuje vydavateľské služby.  

 

Trend # 3 Zameranie na používateľské potreby 

Knižnice novej generácie budú musieť prejsť na model just-in-time, kde okamžitý prístup je 

dôležitejši ako rozsiahle a ťažko dostupné zbierky. 

 

Trend # 4 Komunikácia  

Knihovníci musia efektívnou komunikáciou preukázať svoju hodnotu pre akademickú 

komunitu a prestať sa spoliahať sa na všeobecný dojem potrebnosti. 

 

Trend # 5 Správa vedeckých dát 

Knihovníci a knižnice by mali začať pomáhať vedeckej komunite zvládať tento proces. 

 

Trend # 6 Dlhodobá ochrana digitálneho obsahu   
Digitálne zbierky zastarávajú a vo všeobecnosti neexistuje dlhodobý plán ich sprístupnenia. 

Naviac neexistuje žiadny univerzálny spôsob ako tento problém riešiť. Naviac sa bude jednať 

o dlhodobý proces. 

 

Trend # 7 Mobilné prostredie 
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Trend # 8 Interiér knižníc 

Klúčovými slovami v tejto oblasti sa stanú: flexibilný priestor, ľahko premiestniteľný interiér, 

variabilné priestory pre rôzne skupiny ľudí. 

 

Trend # 9 Zamestnanci  

Knižnica musí pripraviť/prijať/vymeniť zamestnancov tak, aby bola schopná reagovať na 

meniace sa potreby. Nevyhnutná bude aj veľká dávka kreativity. 

 

 

 
 

 

Abstrakt 

Za posledných 30 rokov prechádzali knižnice rôznymi zmenami a viacmenej boli schopné 

kontinuálne sa prispôsobovať prichádzajúcim zmenám: zaradili IKT prostriedky do 

všetkých oblastí svojej činností, začali poskytovať služby virtuálnym používateľom, budujú 

hybridné zbierky, kde informačné zdroje nevlastnia ale licencujú. Na prvý pohľad sa zdá že 

sa knižnice úspešne adaptovali na modernú dobu, ale ekosystém v ktorom pôsobia sa 

dramaticky mení. Knižnice získavajú nových súperov, ktorí sa snažia prebrať ich tradičné 

miesto. Knižnice sa snažia konkurovať zavádzaním ďalších a ďalším zmien. Avšak 

prichádzajúca doba, ktorá si bude vyžadovať radikálnu zmenu. Ak táto zmena nenastane, 

knižnice budú nahradené inými typmi informačných organizácií, ktoré budú lepšie 

pripravené pre svet budúcnosti. 

Spolu s účastníkmi seminára budeme hľadať možné scenáre pre prežitie knižníc 

budúcnosti. 
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Informatické vzdelanie – faktor úspešnosti na trhu práce 
 

Informatics Education - a Success Factor on the Labour Market 
 

Marcela HALLOVÁ – Klára HENNYEYOVÁ 

 

 
Abstract   

Universities and higher education is an important part of every advanced society. But 

universities must adapt to modern society and to what the labour market requires from 

graduates. Currently, the best in the labour market are those graduates who have the 

computer skills respectively who are the graduates of computer science. It is therefore 

important to continue and possibly even to a greater extent include to the study programs 

more information subjects. 
 

Keywords  

Informatics, informatics education, labor market 

 

Úvod 

Školstvo je oblasť, ktorej výsledky rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vývoj každej 

spoločnosti. Ak školstvo funguje ovplyvňujú ho pozitívne, ak nefunguje tak negatívne. 

Vysoké školstvo plní v modernej spoločnosti tri hlavné úlohy: umožňuje získanie najvyšších 

stupňov vzdelania, je základom výskumného a vývojového potenciálu krajiny a poskytuje 

spoločnosti ďalšie špecifické služby obvykle súvisiace s jej rozvojom a s rozvojom regiónu, 

v ktorom je príslušná vysoká škola lokalizovaná. Vysokoškolské vzdelávanie sa uskutočňuje 

v rámci študijných programov, ktoré si zostavujú jednotlivé vysoké školy. Veľmi dôležitou 

súčasťou týchto študijných programov je informatické vzdelávanie resp. predmety obsahujúce 

niektorú oblasť informačných a komunikačných technológií. 

 

Výučba informatiky na vysokých školách 

Rôzny stupeň počítačových zručností je dnes jednou z kľúčových požiadaviek trhu práce. 

Najčastejšie sa jedná o kancelárske aplikácie ako napr. Word, Excel či PowerPoint. Týmto 

požiadavkám musí preto podliehať aj vysokoškolská príprava študentov. Informatika je dnes 

zaradená do učebných osnov prakticky na všetkých vysokých školách a univerzitách.  

S výnimkou odborných fakúlt a katedier informatiky sa výučba zameriava väčšinou na 

aplikovanú informatiku. Váha a rozsah predmetu závisí od profilu absolventa odboru, a tomu 

sú prispôsobené aj učebné osnovy predmetu. V mesiaci apríl 2014 prebehol na vysokých 

školách dotazníkový prieskum, ktorý bol iniciovaný Centrom informačných technológií 

a Katedrou informatiky Fakulty ekonomiky a manažmentu. Dotazníkového prieskumu sa 

zúčastnilo 21 respondentov, čiže vysokých škôl na Slovensku. Na základe výsledkov 

dotazníkového prieskumu môžeme konštatovať, že až 73% respondentov má v študijných 

programoch zaradený predmet týkajúci sa výučby základov práce s počítačmi. Výnimku 

tvoria školy umeleckého zamerania, kde sa ale práve tento typ znalostí nevyžaduje. 

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu a konkrétne Katedra informatiky zabezpečuje výučbu  

informatiky prostredníctvom predmetov Informatika a Manažérska informatika, kde hlavnou 

náplňou je práve výučba aplikácií MS Office konkrétne Word, Excel, PowerPoint, Access. 

Zabezpečujeme aj výučbu na iných fakultách našej univerzity a to na FEŠRR (predmet PSI) 

a FBP (predmet IKT). Podobný obsah je aj na iných vysokých školách ako na to poukázal už 

spomenutý dotazníkový prieskum. V 63% prípadov sa vo výučbe používa MS Office 2010, 



Sieťové a informačné technológie 2014            celoslovenský seminár 

Nitra, 15. máj 2014  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, EUNIS-SK 

  

18 

 

v 25% MS Office 2013 a iba 13% využíva Office 365. Samotné zameranie predmetov 

vyučovaných katedrou informatiky je rôznorodé, ale najväčší podiel tvorí aplikačný softvér 

12%, databázové systémy 11% a operačné systémy 10% (obrázok 1). 

 
Obrázok 1: Zameranie predmetov vyučovaných katedrou informatiky na VŠ 

 
Zdroj: dotazníkový prieskum 

 

Úroveň vedomostí študentov je rozličná, sú medzi nimi skoro úplní začiatočníci, ale aj 

študenti, ktorí sú schopní splniť požiadavky na udelenie zápočtu z predmetu už na začiatku 

semestra. Rozdiely v prvom rade plynú z faktu, že sylaby predmetu Informatika na stredných 

školách sú odlišné. Stredné odborné školy technického smeru, gymnáziá s prírodovedeckým 

zameraním a obchodné akadémie majú obvykle väčšiu týždennú hodinovú dotáciu predmetu 

informatika ako napríklad stredné školy s humanitným zameraním.  

Rozdielna úroveň existujúcich vedomostí sa ešte markantnejšie prejavuje u študentov 

dištančného štúdia, kde niektorí študenti majú vďaka svojmu zamestnaniu praktické 

skúsenosti vo využívaní IKT.  

Ďalším problémom sú nesprávne návyky, čo sa prejavuje hlavne u študentov, ktorí svoje 

vedomosti a zručnosti získali hlavne samoštúdiom, bez pomoci lektora a kvalitnej odbornej 

literatúry. Tento problém sa ale v posledných rokoch zmenšuje, čo je zapríčinené 

pravdepodobne rozšírením výučby informatiky na stredných školách, respektíve kurzov 

obsluhy osobných počítačov, ako sú napríklad prípravné kurzy k získaniu certifikátu ECDL  

a iné. Prevažná väčšina študentov prvého ročníka ekonomických univerzít má vedomosti 

a zručnosti, ktoré sú dostatočné vstupné predpoklady na zmysluplné zvládnutie predmetu 

informatika v prvých semestroch ekonomických fakúlt. 
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Uplatnenie absolventov vysokých škôl v praxi 
Podľa posledných prieskumov majú firmy najviac záujem o ľudí, čo študovali informatiku. 

Portál profesia.sk pripravuje každoročne rebríček absolventov, ktorí majú najväčšiu šancu 

uplatniť sa. Na prvom mieste sa umiestnila Fakulta informatiky a informačných technológií 

STU.  

 
Tabuľka 1: Absolventi, ktorí majú najväčšiu šancu uplatniť sa  

2013 2012 Fakulta, Univerzita P 

1 1 Fakulta informatiky a informačných technológií, STU 9,1 

2 4 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK 7,2 

3 2 Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU 7,0 

4 3 Fakulta riadenia a informatiky, ŽU 7,0 

5 8 Fakulta hospodárskej informatiky, EU 5,6 

6 6 Fakulta medzinárodných vzťahov, EU 5,4 

7 5 Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE 5,1 

8 7 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB 5,1 

9 18 Ekonomická fakulta, TUKE 5,0 

10 16 Ekonomická fakulta, UMB 4,9 

11 19 Strojnícka fakulta, ŽU 4,7 

12 22 Obchodná fakulta, EU 4,7 

13 11 Fakulta podnikového manažmentu, EU 4,6 

14 14 Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU 4,5 

15 12 Fakulta managementu, UK 4,4 

16 / Fakulta stredoeurópskych štúdií, UKF 4,4 

17 10 Materiálovotechnologická fakulta, STU 4,4 

18 15 Národohospodárska fakulta, EU 4,3 

19 9 Fakulta prírodných vied, UCM 4,3 

20 26 Podnikovohospodárska fakulta, EU 4,3 
Zdroj: sme.sk 

 

Životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných technológií STU si prezrie dvakrát 

toľko zamestnávateľov ako absolventa Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU (SME, 2014). 

Tabuľka 1 znázorňuje rebríček 20 fakúlt. Rebríček je zostavený podľa toho, koľko 

zamestnávateľov si životopis absolventa pozrie (P). V tabuľke je aj porovnanie s rokom 2012. 

Celkom pozitívne je stabilné umiestnenie Fakulty ekonomiky a manažmentu na 14. mieste. 

V poradí univerzít, ktoré sú najatraktívnejšie je na prvom mieste Ekonomická univerzita. Za 

ňou nasleduje Slovenská technická univerzita a na treťom mieste je Žilinská univerzita. 

Slovenská poľnohospodárska univerzita sa umiestnila na deviatom mieste. Na uplatnenie 

absolventov má vplyv aj to, kde sídli ich škola. Najjednoduchšiu situáciu zamestnať sa majú 

absolventi, ktorí skončili školu v Bratislavskom kraji.  

 

Záver 

Jednou z kľúčových požiadaviek trhu práce je rôzny stupeň vyžadovaných počítačových 

zručností. Informatika a jej rôzne varianty je zaradená do osnov prakticky na väčšine 

vysokých škôl čo potvrdil aj realizovaný dotazníkový prieskum. Rozsah a váha je 

prispôsobená profilu absolventa a zameranie zväčša smeruje na výučbu aplikačného softvéru, 

databázových systémov a operačných systémov. Posledné prieskumy tiež dokazujú, že 

najväčší záujem je o tých študentov, ktorí študovali informatiku ako odbor. Tento prieskum 
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ale aj poukazuje na to, že v poradí univerzít je na prvom miesto Ekonomická univerzita. Je 

preto dôležité aj na univerzitách, ktoré nemajú výhradne informatické zameranie zaraďovať 

informatické predmety, vďaka čomu budú mať absolventi týchto programov oveľa širšie 

možnosti na trhu práce.  

 

Abstrakt  

Vysoké školstvo a vysokoškolské vzdelanie je dôležitou súčasťou každej vyspelej spoločnosti. 

Vysoké školy sa však musia prispôsobiť modernej spoločnosti a tomu, čo od absolventov 

vyžaduje trh práce. V súčasnosti majú najlepšie uplatnenie na trhu práce tí absolventi, ktorí 

majú informatické zručnosti resp. sú absolventi štúdia informatiky. Je preto dôležité, aby aj 

naďalej a možno aj vo väčšej miere boli v študijných programoch zaradené informatické 

predmety.  

 

Kľúčové slová   

Informatika, informatické vzdelávanie, trh práce 
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Perspektívy rozvoja akademických dátových sietí v Európe 

 

Perspectives Development of Academic Data Networks in Europe 

 
Pavol HORVÁTH 

 

 

NÁRODNÉ AKADEMICKÉ SIETE 

 

 39 NREN- národných akademických sietí v Európe  

 Hlavné úlohy, ciele a postavenie NREN 

 NREN - zdroje pre inovácie a transfér nových sieťových technológií do praxe 

 Akademické siete - zdroj expertov v sieťových technológiách 

 Na Slovensku - sieť SANET 

 

ŠTRUKTÚRA AKADEMICKÝCH SIETÍ V EURÓPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEANT 3plus - GEANT 4 

 

 NREN v projekte GEANT 3 – od  r. 2008 vysokorýchlostná sieťová infraštruktúra pre 

vedu výskum  a vzdelávanie 

 spracované štúdie SERENATE and EARNEST 

 projekt GEANT 3+ zvýšenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov od 2013 

 projekt GEANT 4 od r. 2015 použitie nových technológií 

 

SANET – jedna z najlepších NREN sietí na svete (podľa hodnotenia CALTECH) 

SPOLOČNÉ PROJEKTY GEANT – NREN 

 

 výskumné projekty financované EÚ 

 EGI – european Grid infrastucture 
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 TCD - bezpečný cloud computing  

 PRACE – partnership for advanced Computing in Europe 

 Future Internet 

 IoT - Internet of things 

 eduPERT– Performance Enhancement Response team 

 

 

 
 

 

PRENOSOVÉ TECHNOLÓGIE 

 

2 základné typy: 

 CWDM - (Coarse Wavelength Division Multiplexing)-pre využitie v  LAN a MAN 

sieťach 

 DWDM –(Dense Wavelength Division Multiplexing) 

 40–160 kanálov,pre využitie na dlhé vzdialenosti 

 40Gb/s vzdialenosť 140-150 km bez regenerácie 

 40Gb/s je k dispozícii za prijateľnú cenu 

 

PROTOKOL –ETHERNET 

 

 1 Gigabit Ethernet (GE) v r.1999 a 10 GE od r. 2002 

 použitie nielen v LAN, MAN ale aj v regionálnych sieťach 

 podporuje celú škálu prenosových médií 
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 nový vývoj 40 GE a tiež 100-GE   

 nové funkcionality – virtuálne obvody 

 prvá implementácia 100 GE  cca v r. 2010 

 

ZARIADENIA 

 

 WDM systémy obsahujú prvky aplikované do nových platforiem 

 viacnásobný vstupný signál aplikovaný ako signál rôznej vlnovej dĺžky ďalej vysielaný do 

optickej siete 

 na druhom konci spoja koncový de-multiplexer rozdelí takýto spojený signál a konvertuje 

elektronicky späť na signály rôznej vlnovej dĺžky 

 v moderných systémoch rovnaké zariadenie môže byť konfigurované ako multiplexer 

alebo ako de-multiplexer 

 

OADMs  

 

 optický multiplexer Optical Add-Drop multiplexers (OADMs) 

 použitie pre pridanie alebo odobratie signálu rôznej vlnovej dĺžky do celkového toku dát 

v príslušnom uzle 

 je konfigurovaný staticky vo dvoch smeroch jeden vstup do toku jeden výstup z toku dát 

 obmedzený je počet ridávaných/odoberaných signálov rôznej vlnovej dĺžky z toku dát 

 rekonfigurovateľný optický multiplexer Optical Add-Drop Multiplexer (ROADM) 

 

OPTICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 

 

 zavedenie Photonic Integrated Circuits (PICs) umožní redukciu komponentov WDM 

systému  

 v súčasnosti dostupné podporujú 10 x 10 Gb/s WDM systemy na jednom PIC 

 redukcia komponentov umožní redukciu spotreby energie (až do 75%) 

 podstatne zvýšenie efektivity OEO konverzie 

 v najbližšom čase budú uvedené 10 x 40 Gb/s PIC  

 laboratórne prototypy pre 40 x 40 Gb/s PIC 

 

SMEROVAČE 

 

 nové smerovače podporujú 1-2 Tb/s obojstranne agregovaný tok až do 100 Gb/s na 1 

interface  

 ďalší vývoj predstavuje podpora 100 GE  

 alternatívne budú používané    

 40 Gb/s (OC-768)  

 viacnásobné 10 Gb/s interfaces  pre 10 GE 

 najrýchlejší dostupný smerovač pre 40 Gb/s (OC-768) 

 

WI – FI 

  

 využíva 2 RF pásma:  

 2.4 GHz (S-pásmo)  

 5.7 GHz (C-pásmo) 
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 priepustnosť je cca 35-40%, pri porovnaní s 90% pri pevnej sieti 

 pri nastavenej rýchlosti 54-Mb/s (802.11g) systém reálne poskytne cca 19-20 Mb/s  

 efektívna vzdialenosť pripojenia je  802.11a/b/g  (meraná v kruhu vysielacej antény) je 

typicky 20-30 m vo vnútri budovy, and 100 m vonku 

 

WiMAX  

 

 WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) (IEEE 802.16) 

 využíva RF spektrum medzi 2 a 11 GHz 

 poskytuje pripojenie do 70 Mb/s do vzdialenosti do 50 km 

 vyššie vzdialenosti sa dosiahnu pomocou Fixed WiMAX  s vysokovýkonnými 

smerovanými anténami alebo do menšej vzdialenosti 

 pri využití 2 a 6 GHz, poskytuje pripojenie 35 Mb/s do vzdialenosti do 10 km 

 

WRAN  

 

 wireless regional-area networks (WRAN) IEEE (802.22) 

 používa nevyužité kanály v RF spektre v súčasnosti alokovaných pre TV 

 používa  VHF a UHF pásma medzi 54 and 862 MHz  pre point-to-point prepojenie 

s rýchlosťou prenosu do 19 Mb/s do vzdialenosti do 30 km  

 

RIADENIE TOKU V SIETI  

  

 prostriedky virtualizácie umožnia riešiť požiadavky na: 

 rýchle zmeny v štruktúre siete 

 nasadenie prostriedkov rýchlejšieho a efektívnejšieho  riadenia siete vrátane riešenia 

vzniknutých problémov v sieti 

 rozšírenie prípadne zmenu služby bez jej prerušenia pomocou nasadenia moderných 

smerovačov 

 

OPTICKÉ PREPÍNAČE 

 

 (PXC) sú spojené typicky s (de)multiplexerom 

 umožňujú prepínanie signálov z jedného optického vlákna na druhé – používajú: 

 MEMS (Micro Electromechanical System) 

 alebo technológiu riadeného piezoelectrického toku 

 použitie v automatickom optickom patch (prepínacom) paneli 

 alebo ako prepínač signálov rôznych vlnových dĺžok v spojení s (de)multiplexerom 

 

POUŽÍVATEĽSKY RIADENÉ SIETE 

  

 virtualizácia siete umožní vybudovať vlastný používateľský systém služby založený na  

Service-Oriented Architecture (SOA)  

 súčasný UCLP SW poskytuje používateľom možnosť riadenia vlastnej siete, vrátane 

topológie, smerovana, virtuych smerovačov, prepínačov, virtuálnych zariadení 

a protokolov 

 nasadenie SW UCLP predstavuje prvý krok k plenej virtualizácii siete 
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MIDDLEWARE  

  

 čím ďalej tým viac dôležitý 

 požívatelia požadujú prístup k svojim zdrojom z ľubovoľného miesta 

 umožní zdieľanie zariadení a zdrojov v sieti napr. rozsiahle pamäťové diskové polia, 

databázy a pod. 

 rozsiahle úložiská dát prístupné zo siete 

 

AAI 

  

Infraštruktúra pre autentizáciu a autorizáciu 

 vytváranie štruktúr AAI  (federácia) 

 zriadenie dôveryhodného prístupu pre účastníkov 

 dôležité pre voľný pracovný pohyb študentov a výskumníkov 

 AAI infraštruktúra je kľúčovou pre nasadenie služieb ako sú e-learning systems, prístup 

k databázam, k výpočtovým zdrojom a pod. 

 

FEDERÁCIA DÔVERYHODNÝCH SUBJEKTOV 

 

 poskytuje dôveryhodné väzby medzi jednotlivými subjektami AAI infraštruktúry 

 systém je založený na hierarchickej architektúre prepojenia dôveryhodných subjektov 

použitím zdieľania kľúčov medzi rodičovskými a dcérskymi subjektami 

 použite PKI (Public Key Infrastructure) spravovanými medzinárodnou dôveryhodnou 

gridovou infraštruktúrou  

 pre GN2 projekt bola použitá vlastná X.509 PKI  

 

EDUROAM 

 

 infraštruktúra RADIUS serverov na základe IEEE 802.1X technology 

 tento štandard poskytuje autentifikácie pre bezdrôtové LAN prostredníctvom 

autentifikačného servera 

 služba EDUROAM je realizovaná pomocou  systemu zabezpečených RADIUS serverov 

 každý účastník – NREN pripojí svoj národný RADIUS server 

 

REGIONÁLNE CEZHRANIČNÉ OPTICKÉ PREPOJENIE 

 

 HU - SE (Hungarnet – Amres) 

 PL- DE ( DFN - PSNC) 

 IR -  NIR (Janet – Heanet) 

 FR - IT ( Renater – Garr) 

 DE - FR (DFN – Reanater) 

 CZ – PL (Cesnet –PSNC) 

 CZ – SK (Cesnet – Sanet) 

 SK – PL (Sanet - PSNC) 

 AT – SK (ACOnet – Sanet) 

 AT – CZ (ACOnet – Cesnet) 
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SÚČASNÁ TOPOLÓGIA SIETE SANET 

 

 
 

SANET- SÚČASNOSŤ 

 

 účastník  projektov GEANT 2, 3 a 3 plus  

 

Nasadené technológie: 

 CWDM technológia na chrbticovej sieti 

 používa 90% optické káble (single mode)  

 chrbticová infraštruktúra a MAN siete10-GE Ethernet  

 monitoring siete pomocou MRTG SW 

 použitie WI-FI v LAN 

 prepojenie do AAI  EDUROAM 

 

Zatiaľ nenasadené technológie: 

 DWDM technológia na chrbticovej sieti 

 OADM multiplexory  

 photonické integrované obvody - PICs  

 technológia WiMAX, technológia WRAN 

 virtualizácia siete pomocou UCLP –používateľsky riadený svetelný tok v sieti  

 

Projekt SANET do škôl 

 

Ciele projektu: 

 54 nových uzlov siete SANET 

 cca. 600 stredných škôl pripojiť na optickú infraštruktúru 

 pripojenie každej školy rýchlosťou 1 Gb/s 
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 prístup k širokopásmovému internetu cez optickú sieť pre cca.85% študentov stredných 

škôl 

 

Súčasný stav: 

 od r. 2008 sa finančné prostriedky na tento projekt výrazne znížili 

 pre rok 2014 je možné realizovať len už rozpracované projekty- pripojiť rádove jednotky 

škôl 

 bez pripojenia stredných škôl na optickú sieť je ďalší rozvoj vzdelávania prakticky 

nemožný 
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Otvorené vzdelávanie 

Open Learning 

 

Mikuláš HUBA 
 

 

Abstract   

This contribution brings a reflection to the last decades of our development in the area of 

university learning provision. In an international context it tries to characterize the main 

trends and open questions from the view of our possible future development. 
 

Keywords  

Open learning, flexible learning, distance learning, MOOCs 
 

Úvod 
Uplynulo už niečo vyše roka, čo 25.4.2013 uviedla komisárka EC p. Vassiliou spolu s prof.   

Mulderom a prezidentom Európskej asociácie dištančných univerzít (EADTU) prof.   

Swannom novú celoeurópsku iniciatívu MOOC. Pod týmto označením, ktoré je skratkou 

z Massive Open Online Courses sa rozumejú online kurzy poskytované pre veľké cieľové 

skupiny študujúcich, veľmi často bez obmedzení a zdarma. Prinášajú kombináciu obsahu 

prezentovaného s pomocou elektronických médií s interaktívnym riešením úloh 

a s  vytváraním komunity študujúcich a vyučujúcich. Ako proklamoval novozaložený 

európsky portál OpenupEd, európske MOOCs majú nadväzovať na tradíciu otvoreného 

dištančného vzdelávania, ktorého centrom sú samotní študujúci a vytvoriť tak protiváhu 

amerických MOOCs s centrálnou úlohou vyučujúcich. STU v Bratislave, zatiaľ ako jediná 

zúčastnená univerzita zo Slovenska, bola v iniciatíve zastúpená kurzom matematiky pre 

stredoškolákov. Tento patrí k najstarším dištančným kurzom na Slovensku. Vznikol v roku 

1996 a postupne prechádzal viacerými zmenami. Najskôr bol poskytovaný korešpodenčne 

a za úhradu, no napriek tomu bol aj našim najmasovejším kurzom a dlhodobo patril 

k účinným nástrojom na zvyšovanie úspešnosti a kvality úvodných rokov univerzitného štúdia 

a znižovania úbytku študujúcich. Postupne preberal rôzne funkcionality elearningu a dnes, aj 

keď ho treba ešte viac ako v minulosti a poskytujeme ho cez internet zdarma, je už účasť 

študentov podstatne nižšia. Nižšie sa zdá byť aj ich študijné nasadenie. Aj tohto kurzu sa teda 

dotkli viaceré zmeny odohrávajúce sa v našom vzdelávacom systéme, ktoré by bolo vhodné 

aspoň pomenovať. 

 

Základné črty otvoreného vzdelávania 
Pojmom otvorené vzdelávanie (angl. open learning) vyjadrujeme, že študujúci si môže do 

značnej miery zvoliť kedy študuje, čo študuje, kde študuje a ako rýchlo študuje. Podstatnú 

časť riadenia vzdelávania teda preberá saám. Pojem sa používa aj na zdôraznenie skupín, 

ktoré nedokážu navštevovať vzdelávanie tradičným spôsobom (telesne postihnutí, zamestnaní 

študenti, študenti s rodinou, atď.). Otvorenosť vzdelávania môže znamenať vynechanie 

bežných vstupných predpokladov (napr. požiadavky maturity ako predpokladu pre prijatie na 

univerzitu). Vstupné predpoklady sú nahradené vstupnými službami zahrňujúcimi úvodnú 

diagnostiku vzdelávacích potrieb, akreditáciu predošlého vzdelávania (Acreditation of Prior 

Learning - APL, Acreditation of Prior Experiental Learning - APEL), konzultácie a podporu 

pri plánovaní vzdelávania atď. Otvorené vzdelávanie je zvyčajne dištančné, lebo jeho ciele 

určite nemožno naplniť tradičným prezenčným vzdelávaním. Napriek tomu je dištančné 

vzdelávanie len vzácne otvorené v plnom slova zmysle: vždy sú tu určité obmedzenia v čase, 
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či v priestore (napr. predpísaný harmonogram štúdia, dostupnosť internetu, študent si môže 

vyberať kurzy len z existujúcej ponuky dostupných inštitúcií, atď.).  

K pojmu otvoreného vzdelávania má veľmi blízko pojem pružného vzdelávania (flexible lear-

ning). Kľúčovým aspektom jeho definície je, že prvky otvoreného, elektronického 

a dištančného vzdelávania sú využívané v rôznych modifikáciách  aj študentmi študujúcimi 

tradičným systémom. Tradičné delenie študijných foriem na interné a externé, v laboratóriách, 

či na in-ternete, stráca v mnohých situáciách na dôležitosti. Dôraz sa prednostne kladie na 

široké spek-trum podporných zdrojov a na podpornú infraštruktúru. V tomto delení 

reprezentuje pružné vzdelávanie účelový mix vychádzajúci maximálne v ústrety študujúcim. 

Založený je zväčša na racionálnom využívaní nových vzdelávacích technológií – 

informačných a komunikačných technológií, počítačov, multimédií, internetu, atď. Dôležitou 

zložkou je rozvoj štandardov (vocational - occupational standards), pri ktorých sa kvalifikácia 

posudzuje skôr podľa dosahovaných výstupov (preukázaných znalostí, zručností) ako vstupov 

(certifikátov o absolvovanom vzdelaní). Nie je rozhodujúce, akú školu študent dokončil, ale 

čo vie robiť. Ďalšou dôležitou skupinou štandardov sú štandardy kvality, ktorých udržiavanie 

je pri dištančnom, kombinovanom a   elektronickom vzdelávaní mimoriadne dôležité. 

Pojem pružného vzdelávania nie je jediný pojem snažiaci sa o vystihnutie požiadavky 

racionálnej kombinácie rozličných prístupov a metód vo vzdelávaní prispôsobenom 

požiadavkám študujúcich. Často sa tiež používa napr. pojem kombinované vzdelávanie 

(Blended Learning). Vzniká synergiou živého vzdelávania vedeného inštruktorom, online 

kaučovania osvedčených samovzdelávacích programov, výučby v laboratóriách, siete 

vonkajších zdrojov, tlačených aj elektronických učebníc atď. Tento prístup podporuje vyššiu 

efektívnosť vzdelávania a zohľad-ňuje rôzne štýly učenia sa. Študujúci sa môže sám 

rozhodnúť, ako sa bude učiť a ako nie. Vy-užívajú sa mnohé zložky a postupy, ktorých 

efektívnosť potvrdil výskum vzdelávania dospelých a všetky komponenty sú zmiešané do 

jedinečného vzdelávacieho programu založeného na individuálnom pláne študenta. 
 

Načo sú nám MOOCs? 

Klesajúci rozsah aj kvalita vyučovania matematiky a fyziky na stredných školách je dobre 

známa, rovnako aj ich kľúčový význam pre štúdium na technických univerzitách. Prvotnou 

motiváciou našej účasti v projekte EADTU bolo obnoviť širšiu účasť študujúcich v kurze 

a ich kvalitnou prípravou prispieť k ich úspešnému štúdiu v oblasti vysoko žiadaných profesií, 

ktoré sú najlepším liekom na znižovanie nezamestnanosti mladých absolventov škôl. Na 

zvýšenie počtov študujúcich však nestačí to, že kurz poskytujete zdarma (niekedy to pôsobí 

skôr opačne), ani to, že sa propaguje cez portál EÚ. Ani STU sa nevyhol dlhodobo klesajúci 

záujem mladej generácie o štúdium technických študijných programov, ktorý ďalej 

zvýrazňujú klesajúca demografická krivka aj klesajúca úroveň absolventov stredných škôl z   

hľadiska ich prípravy z matematiky a z fyziky. Navyše, to všetko v medzinárodnej 

konkurencii zahraničných vysokých škôl, kde v prípade českých (prípadne aj maďarských) 

univerzít odpadajú aj jazykové a kultúrne problémy. A všetci dobre vieme, že podpora 

vzdelávania a výskumu na západ od Moravy je neporovnateľne vyššia ako u nás. Svojho času 

sme našimi kurzami inšpirovali kolegov z Poľska, ktorí ich začali poskytovať pre rádovo 

desaťtisíce študujúcich. Ich úspech však v podstatnej miere závisel od krokov urobených na 

národnej úrovni, napr. od zavedenia povinnej maturity z matematiky. U nás sa však stále 

tvárime, že naša populácia nepotrebuje matematiku a logiku. A potom sa čudujeme, ako 

vyzerá  naše právo, či zdravotníctvo... V rámci našich možností (iniciatíva zdola) sa teda 

snažíme aspoň o to, aby tí, čo chcú, mohli nájsť prístup ku kvalitným zdrojom pre 

samoštúdium. Aj keď vieme, že iniciatívu zhora nemôžme dlhodobo nahradiť. 
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Mali by sme však aj ďalšie motívy pre tvorbu MOOCs. Keď už nevieme získať dostatočný 

počet kvalitných študentov doma, treba sa asi porozhliadnuť po svete. Tak, ako je to už dávno 

bežné vo vyspelých starších krajinách EÚ. S týmto cieľom sme rozmýšľali aj o vývoji 

viacjazyčných kurzov, ktoré by boli výkladnou skriňou univerzity lákajúcou zahraničných 

študentov na štúdium na našej univerzite. Veď toto je jedným zo základných motívov, ktoré 

dali vzniknúť MOOCs. Spolu s nadväzovaním kontaktov v oblasti celoživotného vzdelávania, 

kde tiež ide o získanie zákazníkov so záujmom o štúdium, či o výskumnú spoluprácu.  

 

Stručná história MOOCs 
Spúšťačom svetovej kampane v oblasti MOOCs v roku 2012 boli aktivity amerického 

konzorcia vedeného Stanfordom a MIT. Dynamika vývoja bola úžasná. Samotný pojem 

MOOC sa zo všeobecnejšieho pojmu elearning vydelil v roku 2008 v rámci kurzu 

„Connectivism and Connective Knowledge“, ktorí viedli George Siemens z Athabasca 

University a Stephen Downes z National Research Council. Spolu s pojmom konektivizmu, 

ktorý bol konfrontovaný s dovtedy módnym konštruktivizmom. V roku 2011 uviedli prvé tri 

kurzy MOOCs na Stanford University – v kurze na Základy umelej inteligencie zaregistrovali 

160 tisíc študentov. Úspech zakrátko viedol k vzniku dnes už známej firmy Udacity. Z ďalších 

dvoch kurzov sa vyvinula ďalšia známa firma Coursera. Jej vznik najlepšie dokumentuje 

závratné tempo vývoja v tejto oblasti. V roku 2012 začala spoluprácu so Stanford University, 

Princeton, University of Michigan a University of Pennsylvania. V júli 2012 sa pridalo 

ďalších 12 partnerov, v septembri ďalších 17. Vo februári 2013 spoločnosť oznámila ďalších 

29 spolupracujúcich univerzít. V októbri 2013 Coursera nadviazala spoluprácu s US State 

Department s cieľom získavať študentov z celého sveta (s výnimkou neželaných krajín, ako 

Irán, Sudán, či Kuba). K februáru 2014 bol celkový počet partnerov 108 (podľa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coursera).  

V roku 2013 ponúkla Udacity v spolupráci so San Jose State University prvý MOOC 

s uznávanými kreditmi a o niečo neskôr, v spolupráci s AT&T a Georgia Institute of 

Technology, prvé ucelené magisterské štúdium Computer Science na báze MOOCs 

poskytované za úhradu, ale podstatne lacnejšie ako na tradičných univerzitách (7 tis. USD = 

80% zľava). Ako ďalšiu epizódu možno spomenúť vývoj na MIT, ktorý za týmto cieľom 

vytvoril neziskovú inštitúciu MITx. Zakrátko sa pripojil Harvard a vznikla edX, za nimi 

potom University of California, Berkeley, University of Texas System, Wellesley College 

a Georgetown University. V roku 2013 vzniklo partnerstvo medzi edX a Google s cieľom 

vyvinúť otvorenú platformu Open edX so sídlom na MOOC.org a skúmať, ako ju študenti 

využívajú vo svojej práci. Podľa údajov z wikipedia.org EdX poskytoval k novembru 2013 94 

kurzov z 29 inštitúcií, Coursera 325 kurzov (marec 2013), z toho 30% v oblasti vedy, 28% 

arts & humanities, 23% IT, 13% business a 6% v matematike. Udacity poskytovala 26 kurzov, 

z toho kurz CS101 (Intro to Computer Science) s vyše 314 tisíc študentmi patril k doteraz 

najväčším. 

Popri poskytovateľoch kurzov MOOCs spolupracujúcich s poprednými americkými 

univerzitami (Udacity, Coursera, edX) sa však vydelila aj vetva reprezentovaná napr. 

poskytovateľom vzdelávania ALISON, ktorý sa zameriava na študujúcich v rozvojových 

krajinách (s najrýchlejšie rastúcim počtom študujúcich v Indii). V roku 2014 už ALISON 

vykazoval cez 3 milióny registrovaných používateľov, mesačne 250 tisíc absolventov, cca 500 

kurzov (január 2013). Ďalšie kurzy MOOCs vznikli a vznikajú v Japonsku, Malajzii, 

Indonézii, Turecku, Austrálii, Brazílii, Francúzsku, Nemecku... 

Z veľkého množstva predchodcov kurzov MOOCs vo svete spomeňme aspoň Khan Academy 

založenú v roku 2006 Američanom Salmanom Khanom, absolventom MIT a Harvardu 

(http://sk.wikipedia.org/wiki/Khan_Academy), ktorá ponúka zbierku viac ako 3 100 
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videolekcií k disciplínam matematika, fyzika, chémia, organická chémia, história, 

zdravotníctvo a me-dicína, finančníctvo, ekonómia, biológia, astronómia, kozmológia, atď. 

Poskytuje však aj výučbový softvér, ktorý dokáže tvoriť testy, známkovať úlohy, upozorniť na 

medzery vo vedomostiach a motivovať študujúcich, aby pomáhali spolužiakom s problémami. 

V roku 2010  vykazovala príjem 1,826 miliónov USD. Alebo pripomeňme vzdelávaciu akciu, 

ktorou sa v roku 2003 pripravovali cez rádio, internet a mobilné telefóny na získanie 

bakalárskeho stupňa v oblasti ekonomiky a obchodu  4 milióny Číňanov.  

Vo väčšine kurzov MOOCs býva základné štúdium v rámci marketingovej akcie zacielenej na 

prilákanie najlepších študujúcich z celého sveta úplne otvorené (bez vstupných predpokladov) 

a zdarma. Takýmto počinom poskytovatelia kurzov zároveň celej spoločnosti demonštrujú, že 

dostatočne kvalitne zvládli daný obsah aj technológie vzdelávania potrebné na jeho 

poskytovanie. Tak, aby vedeli uspokojiť jednotlivcov aj rôzne firemné záujmy v oblasti 

celoživotného vzdelávania a relevantného výskumu. Získanie certifikátov za absolvované 

štúdium, kde je jedným z mnohých problémov jednoznačná autentifikácia študenta, už je 

spravidla za poplatky, rovnako aj certifikované skúšanie. Tie sú však spravidla nižšie ako 

v tradičnom vzdelávaní. Pri vysokých počtoch študujúcich potom ide o zaujímavé výskumné 

výzvy aj o nemalé čiastky. Mnohé MOOCs sú však už poskytované výlučne komerčne. Platia 

sa aj rôzne licencie za využívanie študijných materiálov tretími záujemcami. Vyvíjajú sa rôzne 

nové postupy na autentifikáciu študujúcich (napr. analýzou dynamiky ich písania na 

klávesnici). E-vzdelávanie je lukratívna oblasť aj pre tie najvychytenejšie výskumné 

univerzity. Na rozdiel od nás. 

 

Aké sú reakcie zo Slovenska? 
Otvorené aj pružné vzdelávanie sú odrazom demokratizácie vo vzdelávaní. Jeho úspech je 

spravidla sprevádzaný aj otvoreným manažmentom inštitúcií poskytovateľov, otvoreným 

financovaním a vzájomnou dôverou v rámci konzorcií. Potreba spolupráce je odrazom 

globalizácie nášho sveta [1], ale keď sa pozrieme na šírku spolupráce medzi slovenskými 

univerzitami, netreba sa vôbec čudovať ich postaveniu v rámci svetových rebríčkov. 

Idea využiť elektronické médiá a rôzne formy pomocou nich zavedenej automatizácie na 

poskytovanie vzdelávacích kurzov veľkým počtom študujúcich neprišla zo dňa na deň - 

dozrievala už podstatne skôr a aj u nás. Na vhodnosť e-vzdelávania pre zavádzanie 

automatizácie sme upozorňovali v našich publikáciách už viac ako pred desaťročím [1-3]. 

Začleniť STU a ďalšie slovenské univerzity prostredníctvom dištančného vzdelávania do 

spolupráce s poprednými univerzitami EÚ sme sa pokúšali dávno pred príchodom MOOCs aj 

my v rámci projektov Phare [3]. Na STU sme u vedenia nepochodili s tým,  že by sme si  

spoluprácou s dištančnými univerzitami „pohnevali“ tradičné univerzity. Dištančné 

vzdelávanie u nás mnohí pokladali a dodnes pokladajú za degradáciu vzdelávania. Pre 

agentúru Tempus bol projekt národnej virtuálnej univerzity pripravený spolu s TU Košice 

a ďalšími partnermi príliš drahý, aj keď bol podľa pracovníčok agentúry výborne pripravený. 

Na to, aké mal ambície a hlavne v porovnaní s mnohými z projektov podporovanými neskôr 

zo štrukturálnych fondov, však bol nesmierne lacný a efektívny. Zodpovedal sa však u nás 

niekto niekedy za evidentne chybné rozhodnutia, či za evidentné rozkrádanie fondov? 

V ostatnom čase som sa u nás stretol s rozhodnutím zrušiť aj posledné zvyšky dištančného 

vzdelávania, ktoré doteraz prežili z iniciatívy realizovanej po roku 2000. S odôvodnením, že 

je nekvalitné. Bez analýzy, či a ako možno jeho úroveň zvýšiť. Napriek tomu, že 

v dlhodobom zámere deklarujeme cieľ vychádzať v ústrety potrebám študujúcich a držať sa 

progresívnych trendov. Neviem, ako zareagujú na tento počin elitné americké a ďalšie svetové 

univerzity, ktoré dnes poskytujú cez internet kurzy pre státisíce študujúcich z celého sveta, či 

si z neho zoberú dostatočné poučenie... Keď sa pozrieme na nosné idey otvoreného, pružného, 
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či kombinovaného vzdelávania, je zrejmé, že v prostredí, kde dominuje korupcia 

a tunelovanie, kde sú demokratické voľby a obsadzovanie vedúcich pozícií záležitosťou 

pokútnych obchodov, nemajú šancu na prežitie. Nemyslím si, že si niekto niekedy prizná, že 

všetky tie výhovorky na kvalitu neboli zásterkou na strach vedúcich pracovníkov, že 

nezvládnu svoje funkcie v prudko sa vyvíjajúcom novom technologickom prostredí, kde 

otvorenosť vzdelávania vyžaduje aj otvorenosť manažmentu a financovania inštitúcie. 

Prípadne aj snaha „prihrať dobrý kšeft“ kamarátom z komerčných firiem a odstaviť možných 

konkurentov z univerzity. Ako dlho to však ešte naše vzdelávacie inštitúcie takýmto 

spôsobom dokážu prežiť?  

 

Podpora nášho vzdelávania zo strany EÚ 
Racionálnou spoluprácou však dnes už nevyniká ani EÚ. Niekedy sa zdá, že nie byrokratické, 

centrálne riadené východné krajiny sa pripojili k racionálnemu západu, ale naopak. 

Centralizácia, byrokracia, či nezmyselné obmedzenia ďalej prekrútené domácimi úradníkmi 

trestajú za aktivitu tých, čo ešte nestratili záujem skutočne niečo robiť. A pomáhajú tým, ktorí 

sa špecializujú na rozkrádanie verejných financií. Ako príklad absurdných pomerov v EÚ 

zoberme účasť bratislavských univerzít v štrukturálnych fondoch. Na jednej strane sa Brati-

slava berie ako jeden z najbohatších regiónov Európy a do projektov na vzdelávanie sa môže 

zapájať len veľmi obmedzene. Na druhej strane, vo financovaní univerzít ani jednotlivcov nie 

je zohľadnené, že množstvo nákladov (napr. mladých na bývanie) je podstatne vyšších ako 

v iných regiónoch. Nepomôže ani účasť vo vzdelávacích projektoch, kde nás bruselská 

byrokracia potápa nízkymi medznými sadzbami. Aj keď hneď odhliadneme od výnimočného 

postavenia Bratislavy, Slovensko ako celok produkuje na úrovni 71% priemeru EÚ. 

Maximálne sadzby pre naše odmeny, ale ani trendy ich zmien však tomu nezodpovedajú. 

Napriek dlhodobému rastu výkonnosti ekonomiky a miezd na Slovensku klesli v projektoch 

celoživotného vzdelávania EÚ maximálne prípustné sadzby pre SK v roku 2012 oproti 2011 

[5-6] zo 151 na 95 EUR (manažéri) alebo zo 122 na 54 EUR (učitelia, teda aj profesori). 

V rámci „šetrenia“  bol pritom u manažérov v Grécku  pokles z 280 na 279 EUR, v Taliansku 

z 568 na 454 EUR, v Rakúsku (krajina, kde bývajú viacerí naši kolegovia z práce) nárast zo 

420 na 449 EUR. Pre porovnanie, maximálne odmeny pre administratívu (sekretárky) – 

v Grécku pokles zo 152 na 142 EUR, v Taliansku zo 187 na 174 EUR a v Rakúsku zo 199 na 

194 EUR - všetko 3x a viac vyššie ako naše odmeny pre profesorov u nás. A to nás vtedajší 

predseda Európskeho parlamentu M. Schulz verejne zhodil, že nie sme solidárni s Grékmi. 

Naše nízke sadzby pritom nezodpovedajú ani medzinárodným hodnoteniam kvality 

vzdelávacieho systému, kde sme podľa Legatum Prosperity Index boli v roku 2012 vo 

vzdelávaní na 26 mieste, zatiaľ čo Gréci na 35 mieste, Taliani na 36, resp. Rakúšania na 24 

mieste. Teda, na jednej strane nemôžu univerzity čerpať z eurofondov s ohľadom na 

„bohatosť“ regiónu, na druhej strane dostávajú finančné limity ďaleko pod priemerom EÚ 

a u mnohých pracovníkov aj pod úrovňou ich príjmov v domácej inštitúcii. Tieto čudné 

postupy neznižujú regionálne rozdiely, ani nesledujú kvalitu odvedenej práce. Povzbudzujú 

rôzne konšpiračné teórie, vyvolávajú otázky ohľadne zmyslu pôsobenia našich europoslancov 

a prispievajú k vzostupu extrémizmu na Slovensku. Pritom nejde zďaleka len o platy. Pri 

rovnakých počtoch hodín v projekte „Higher education Online: MOOCs the European Way“ 

sme dostali  rozpočet o 64% nižší ako grécky partner. Každý člen konzoria má však 

prispievať na centrálny portál poskytujúci európske MOOCs jednotným príspevkom. Bez 

ohľadu na množstvo študentov, či kurzov, bez ohľadu na možné príjmy. Keď k tomu 

pripočítame ročný členský poplatok pre EADTU za roky prípravy a trvania projektu, zistíme, 

že Gréci a hlavne bohaté krajiny EÚ sú v tejto bilancii stále v pluse, my by sme mali doplácať 

sumou, ktorá je blízka celému nášmu príspevku na platy. Ešte horšie výsledky Slovenska sú 

známe v oblasti čerpania podpory na výskum. 
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Záver 
Slovensku chýba od jeho vzniku niečo ako národná doktrína v oblasti vzdelávania, ktorá by 

deklarovala národné záujmy a definovala priority, ktorým sú podriadené všetky podstatné 

rozhodnutia. Chýba súčinnosť ďalších inštitúcií - ministerstva financií, zahraničných vecí, 

vnútra... Viete, čo všetko je spojené s pobytom študenta mimo EÚ na Slovensku? Alebo čo 

všetko požadujú naše orgány od organizátorov celosvetových konferencií z oblasti e-

vzdelávania? Chceme sa uspokojiť s tým, že pre nadšencov je dnes výhodnejšie odísť do 

sveta alebo vzdelávať prostredníctvom amerických konzorcií, kde je všetko ďaleko 

jednoduchšie, priamočiarejšie a férovejšia aj voči učiteľom – tvorcom kurzov (pozri napr. 

https://www.udemy.com/teach). Bez veľkej administratívy sa prihlásite, že chcete robiť svoj 

MOOC, poskytovateľ vám poskytne rady a nástroje, návrh vhodných poplatkov (typicky 10-

30 USD/hod kurzu), marketing. Keď to všetko porovnáme už len s požiadavkami našej 

akreditácie, alebo s výkazmi a úradovaním v projektoch EÚ, zdá sa, že pre tých, čo na to 

majú, niet čo rozmýšľať. A pokiaľ ide o boj o vládu nad slovenským vzdelávaním, na ktorý sa 

zvrháva ďalšia komplexná akreditácia, stavia sa otázka, kto tu ešte bude, keď sa skončí, či tu 

ešte zostanú nejakí študujúci, čo by za to stáli, a aj učitelia, čo by ich učili. Na rozdiel od 

nášho školstva, obrovské inštitúcie, ktoré stoja za MOOCs sa nezdajú, že by chceli rýchlo 

skončiť.  
 

Abstrakt  

Príspevok prináša reflexiu na posledné desaťročia nášho vývoja v oblasti vzdelávania. 

V širšom medzinárodnom kontexte sa pokúša o charakterizovanie najdôležitejších trendov 

a otvorených otázok najmä z pohľadu nášho možného budúceho vývoja. 

 

Kľúčové slová   

Otvorené vzdelávanie, pružné vzdelávanie, dištančné vzdelávanie, MOOCs 
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Trendy a úskalia riešenia informačnej bezpečnosti 

Trends and Dangers of Information Security Solutions 
 

Milan JURÍČEK 

 
 
Abstract 

The importance of IT infrastructure and its efficient use in the university continues to 

grow. If we want to ensure quality of service parameters, we must think not only on their 

availability but also security. These terms are usually obvious for most organizations, but in 

practice often puts their fulfillment organizations from challenging the decision. 

Neglecting these attributes in the vast majority of cases only postpones the necessary steps 

and increases the cost of the organization. As these challenges most effectively handle on 

what to think and what to avoid? These are questions with which every organization must 

cope, it being understood that each organization is something unique, but the principles 

and experience are extremely important. 

 

Keywords 

information security solutions 

 

 
1. SNOWDEN A HEARTBLEED 

 Na čo poukázali tieto dva incidenty? 

 Akým hrozbám čelí akademické prostredie? 

 Ako a čo zabezpečiť? 

 legislatívne potreby 

 prevádzkové potreby (analýza rizík) 

 nižšie riziká (email študentov) 

 vyššie riziká (akademická a vedecká činnosť) 

 

 

2. Legislatíva – teória a prax 

 

55/2014 Z. Z. – štandardy pre ISVS 

 Riadenie prístupových práv (PP) pri zmene pracovného zaradenia a odchode 

zamestnanca 

 Identifikácia, autentizácia a autorizáciapoužívateľov 

 Určenie postupu pri riadení prístupových práv 

 Automatické zaznamenávanie zmien v pridelených prístupových právach 

 Automatické zaznamenávanie prihlásenia a aktivít používateľov a administrátorov 

 Archivácia záznamov 

 Ochrana záznamov 

 

122/2013 Z. Z. – ochrana osobných údajov 

 Identifikácia, autentizácia a autorizácia oprávnených osôb 

 Zaznamenávanie vstupov oprávnených osôb  

 Riadenie prístupových práv a úrovní prístupu (rolí) oprávnených osôb 
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 Správa hesiel 

 Pravidelné kontroly prístupov k IS 

 

 

3. CMS a viacfaktorová autentifikácia 

 

Viacfaktorová autentifikácia 

 Iba heslo už dávno nestačí 

 OTO, USB token, smart cart,... 

 Biometria nie je bezpečná 

 Využitie existujúcich ISIC alebo tokenov 

 Rozdelenie aplikácií podľa úrovní rizika (analýza rizík) 

 Nižšie riziká (email študentov) 

 Vyššie riziká (akademická a vedecká činnosť) 

 

Certificate management system(cms) 

 Chyba v OPENSSL 

 HTTPS://WWW.SSLLABS.COM/SSLTEST/ANALYZE.HTML?D=UNIAG.S

K 

 Rýchle nasadenie opráv 

 Ešte rýchlejšia zmena certifikátov 

 Certificate management system 

 Vydávanie, obnovovanie, revokácia 

 Podpora heterogénneho prostredia 

 Opensource (EJBCA) 
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4. Identity management/riadený prístup k aplikáciam 

Riadený prístup k aplikáciam 

 

Riadený prístup k aplikáciám – výhody 

 Bezpečnosť – centrálne riadený prístup k aplikáciám s centrálnou správou hesiel nám 

eliminuje zlyhanie ľudského faktoru. Každý má prístup tam, kde ho naozaj má mať a 

pri odchode zamestnancov nevznikajú takzvané mŕtve duše, ktorých platné účty môžu 

byť zneužité. 

 Compliance – nasadením IDM riešenia zavádzame do organizácie jasné pravidlá, 

vďaka ktorým je jasne vidieť kto a kam má prístup, ako a kedy tento prístup dostal 

a kto mu ho schválil. 

 Cena – z dlhodobého hľadiska nám automatizácia procesov v podstatnej miere 

znižuje náklady na správu až do 40%; môže znížiť náklady na licencie. 

 

Riadený prístup k aplikáciám – výzvy 

 My IDM nepotrebujeme... 

 Nepodceňte analýzu a zmapujte čo najlepšie existujúce procesy a role 

 Problémom je vhodne odhadnúť pracnosť 

 Dobré vzťahy so správcami cieľových systémov 

 Otestovať všetko sa naozaj nedá 

 Malá zmena v očiach zákazníka môže znamenať zásadné zmeny v implementácií 

IDM 

 Plán „B“ 

 

5. PIM BYOD / Ako sa chrániť z vnútra? 

 

Ako sa chrániť z vnútra?  - PIM 

 Administrátori a operátori –dôveruj ale preveruj (vieme im „pozerať“ na prsty) 

 Najťažšie je zistiť, ako admini reálne pracujú –kladú masívny odpor 

 Nájsť optimum medzi bezpečnosťou a tým, aby sme ich prácu príliš neobmedzovali 

 Uistiť sa, či sme na niečo nezabudli (DISCOVERYTOOLS) 

 

Ako sa chrániť z vnútra? – BYOD 

 Študenti chcú a používajú vlastný HW 

 Ako povoliť BYOD a minimalizovať bezpečnostné riziká? 

 Riadený prístup k sieti 

 Virtualdesktop a vzdialený prístup 

 Nástroje na správu koncových staníc (nainštalovať agenta na „BYOD“ zariadenie 

môže byť problém) 

 

 

6. Mobilné aplikácie a web / pravidelná kontrola 

 Pravidelná kontrola 

 Orientácia na webové aplikácie 

 Mobilné aplikácie sú čoraz obľúbenejšie ale len málo sa kontroluje ich bezpečnosť 

 Študenti vyskúšajú všetko, čo nájdu na internete, na vašej infraštruktúre 

 Penetračné testy odhalia všetky známe zraniteľnosti a predchádzajú úspešným útokom 
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Abstrakt 

Dôležitosť IT infraštruktúry a jeho efektívneho využitia v univerzitnom prostredí neustále 

rastie. Ak chceme zabezpečiť kvalitatívne parametre poskytovaných služieb musíme myslieť 

nielen na ich dostupnosť ale aj bezpečnosť. Tieto pojmy sú zvyčajne samozrejmé pre 

väčšinu organizácií, ale v praxi ich naplnenie často stavia organizácie pred náročné 

rozhodnutia. Zanedbanie týchto atribútov v drvivej väčšine prípadov len odsúva nutné 

kroky a zvyšuje náklady organizácie.  Ako tieto výzvy čo najefektívnejšie zvládnuť, na čo 

treba myslieť a čomu sa vyvarovať? Sú to otázky s ktorými sa musí popasovať každá 

organizácia, pričom je jasné že každá organizácia je v niečom jedinečná, ale princípy 

a skúsenosti sú nesmierne dôležité. 

 

Kľúčové slová 

riešenia informačnej bezpečnosti 
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Stav IKT na slovenských vysokých školách 

 

State of ICT on the Slovak Universities 

 
Jozef KORICINA 

 

 
Abstract 

At the meeting of General assembly of association EUNIS-SK in September of 2011 came 

into existence the idea to realize research about state of information and communication 

technology (ICT) on the Slovak universities. This initiative has meet the target to present 

summary about hardware and software infrastructure that university build and to provide 

this view to the members of association, to the partners (Ministry of education, Slovak 

Conference of rectors) and the public. The directors of centre ICT in cooperation with their 

specialists filled in the  questionnaire about actual status university hardware and software 

infrastructure.  This view can help to exchange expiriences and to start co-operation 

amongst universities in IT area or to created teams of expert of EUNIS SK framework.  

 

Keywords 

information and communication technology, hardware and software infrastructure, 

database, information systems 

 

1. Riadenie IKT na slovenských VŠ  

Poslaním združenia EUNIS–SK je vytvárať pre vysoké školy platformu podporujúcu ich 

spoluprácu pri vývoji informačných systémov a  riešení problémov v oblasti 

informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“). Kľúčovými partnermi 

spolupráce v EUNIS-SK sú zamestnanci centier IKT. Centrá IKT sú na univerzitách 

kľúčovými pracoviskami, bez ktorých nie je možné v súčasnosti zabezpečiť dôležité  

procesy na univerzite. Čo charakterizuje dnešné centrum IKT na slovenskej univerzite? 

 
Postavenie centra IKT na univerzite  
Štandardnosť jeho postavenia charakterizujú základné znaky: 

a) Samostatnosť pracoviska 
Nie na všetkých univerzitách platí, že centrum IKT je skutočne samostatnou 

súčasťou univerzity, ktorá je vnímaná ako rovnocenný partner iných súčastí 

(najmä fakúlt). Nie všade je riaditeľ centra IKT členom aspoň rozšíreného vedenia  

univerzity. Sú však aj univerzity, kde si vedenie uvedomuje význam informačných 

technológií pre zvyšovanie kvality a efektívnosti vo všetkých procesoch a tomu 

zodpovedá aj postavenie centra IKT. 

b) Jasne definované poslanie a hlavné úlohy 
Na slovenských VŠ sú takmer identické: 

 zabezpečenie prevádzky a rozvoja dátových sietí, všetkých IKT 

a informačných systémov; 

 zabezpečenie informačnej podpory pre rozhodujúce procesy vo vzdelávaní, 

vede, výskume a riadení univerzity; 

 významný podiel (ak nie  rozhodujúci) na informačnej bezpečnosti 

c) Rozpočet a finančné riadenie 
V tejto oblasti je zrejme najviac rozdielov medzi centrami IKT. Domnievam sa, že 

len veľmi málo centier IKT má vlastný a úplne nezávislý rozpočet vo všetkých 
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kapitolách (bežné výdavky na tovary a služby, fixné výdavky, mzdové výdavky). 

Naopak, väčšinou je rozpočet centra IKT previazaný na rozpočet rektorátu, 

prípadne iných servisných pracovísk. 

 

Stratégia a ciele IKT na slovenských VŠ 

Ciele, ktoré si centrá IKT stanovujú a smerovanie k daným cieľom, sú určované 

viacerými faktormi: 

a) Koncepcia informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 
Koncepcia je predložená v roku 2014. Jej hlavnými témami pre sektor VŠ sú 

dobudovanie infraštruktúry (sieťová, koncové zariadenia), budovanie 

centralizovaných elektronických služieb a digitalizácia obsahu. 

b) Dlhodobý zámer univerzity 
Každá univerzita má spracovaný zámer svojho rozvoja aj v oblasti IKT, no nie 

všetky súčasti ho považujú za jednotný nástroj strategického riadenia. Často sa 

stáva, že v rámci projektov sa nakupujú duplicitné technológie, ktoré 

nekorešpondujú s existujúcou technikou. 

c) Legislatíva  

Na prácu centra IKT ma bezprostredný dosah celý rad právnych predpisov. Ich 

aplikácia v celouniverzitnom prostredí veľmi často zostáva na pleciach 

zamestnancov centra IKT a prináša im úlohy nad rámec ich hlavného poslania. 

Zoznam zákonov, ktoré síce v mnohých ustanoveniach súvisia s úlohami centra 

IKT, ale centrum IKT by nemalo byť hlavným a jediným garantom aplikovania 

a kontroly ich dodržiavania v univerzitnom prostredí: 

 Zákon č.275/2006 Z.z o IS vo verejnej správe, 

 Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, 

 Výnos MF SR č.55/2014 o štandardoch pre IS vo verejnej správe 

 Zákon č. 215/2002 Z.Z. o elektronickom podpise, 

 Zákon č.215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností, 

 Pripravuje sa zákon o informačnej bezpečnosti 

 V tejto oblasti bude v budúcnosti veľmi dôležité vytvoriť na univerzitách funkčné 

útvary, ktoré sa budú zaoberať aplikáciou nového zákona o informačnej 

bezpečnosti. 

 

Financovanie IKT na slovenských VŠ 

Ak sa obzrieme na uplynulých 10 rokov, musíme konštatovať, že vo financovaní verejných 

vysokých škôl boli pozitíva, ale v súčasnosti prevláda viac negatív.  

Pozitíva: 

a) Rozvojové projekty MŠ SR 2002-2006 

Významnou mierou prispeli k budovaniu informačných systémov na mnohých 

VŠ, počítačových miestností, systémov HelpDesk, e-learningových systémov, 

prístupových systémov a pod. 

b) Personálny projekt 2003-2006 

Veľmi významná súčasť pre podporu informatikov, ktorá pomohla motivovať 

a stabilizovať personálne obsadenie v centrách IKT. 

c) Implementácia SAP-SOFIA 2005 

Prvý skutočne centrálny projekt v segmente VŠ, ktorý komplexne riešil licencie, 

implementáciu a podporu dôležitého systému na ekonomické riadenie univerzity. 

d) Projekty z EŠF 2008-2013 
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Univerztity úspešné v podávaní projektov z EŠF (okrem Bratislavského 

samosprávneho kraja) získali až 10 násobne viac investícií na modernizáciu IKT 

v priebehu jedného roka ako v predchádzajúcich rokoch. 

e) Projekt na modernizáciu a integráciu IS 2013 

V uplynulom roku MŠVVaŠ SR podporilo vybrané projekty univerzít, ktoré 

riešili modernizáciu univerzitných IS a integráciu s rezortnými registrami. 

 Negatíva: 

a) Integračné rozhrania na CRŠ, CRZP, CREPČ, CRVŠ 

Legislatívne požiadavky MŠVVaŠ vytvorili potrebu integrovať univerzitné IS 

s centrálnymi registrami. Náklady na integráciu boli strane univerzít pomerne 

vysoké, pričom na ňu nedostali žiadne finančné prostriedky. 

b) Supporty z projektov EŠF 

Po ukončení projektov z EŠF zostal zväčša centrám IKT na pleciach veľký balvan 

nákladov na udržanie prevádzky a podporu hardvérovej a softvérovej 

infraštruktúry. Väčšina univerzít so zvýšenými nákladmi na podporu IKT a IS 

nepočítala, lebo na ňu jednoducho nemala dostatok finančných prostriedkov.  

c) Účelová dotácia v rozpočte na IKT 

V roku 2012 EUNIS-SK vyvinul iniciatívu na systémové financovanie prevádzky 

a podpory IKT na VŠ vyčlenením účelovej položky v dotácii. Klub kvestorov túto 

iniciatívu nepodporil, Slovenksá rektorská konferencia sa k nej ani nevyjadrila. 

 

 

Graf č.1 zobrazuje výšku investícií do IKT v rokoch 2002-2013 na jednej verejnej VŠ 
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2. Dotazník o stave IKT na VŠ 

 

Na konferencii UNINFOS 2011, ktorá sa konala na Prešovskej univerzite v Prešove bola 

Valným zhromaždením EUNIS-SK prijatá úloha zmapovať stav IKT na slovenských VŠ. 

Predsedníctvo združenia ešte  koncom roka 2011 zaslalo dotazníkovú tabuľku všetkým 

zástupcom univerzít vo Výkonnom výbore združenia EUNIS-SK. Do februára 2012 sa 

podarilo získať údaje z 20 verejných, 2 štátnych a 2 súkromných VŠ. V roku 2014 sa 

podarilo získať informácie o stave IKT z rovnakého počtu škôl, čo umožnilo urobiť 

porovnanie medzi rokom 2012 a 2014. Okrem informačnej hodnoty môže prieskum 

prispieť k tesnejšej spolupráci univerzít, ktoré majú podobnú hardvérovú infraštruktúru 

alebo implementujú, či integrujú rovnaké informačné systémy. Otvára sa tu priestor pre 

pracovné skupiny, ktoré môžu pôsobiť v rámci združenia EUNIS-SK. 

 
3. Grafické výstupy z prieskumu o stave IKT 

 

Rozhodujúcim článkom rozvoja IKT na slovenských VŠ sú zamestnanci centier 

výpočtovej techniky a informačných systémov. Pracujú s najmodernejšími hardvérovými 

zariadeniami, spravujú veľké univerzitné siete (dátové aj hlasové), spravujú veľmi 

sofistikované informačné systémy s veľkým množstvom používateľov. Častokrát musia 

mať oveľa širšie spektrum vedomostí ako ich kolegovia v komerčnej sfére, no ich 

ohodnotenie je neporovnateľne nižšie. Túto skutočnosť združenie EUNIS-SK dlhodobo 

prezentuje a snaží sa ju zmeniť. Bohužiaľ všetky doterajšie snahy o zmenu finančného 

ohodnotenia zamestnancov centier IKT boli neúspešné. Paradoxne vyznieva aj skutočnosť, 

že odborní informatici, ktorí v súčasnosti realizujú praktické činnosti pri implementácii 

veľkého infraštruktúrneho projektu z EŠF, nemôžu byť zaradení v personálnej matici a tým 

odmenení z prostriedkov projektu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je možné 

nezaradiť informáciu o stave zamestnancov centier IKT v roku 2014 na prvé miesto tohto 

prehľadu. Údaje na osi y uvádzajú absolútny počet VŠ, ktoré dané riešenie využívajú. 

Novou položkou v prieskume 2014 bolo využívanie automatizovaných magnetopáskových 

knižníc. 

 

Abstrakt 

Združenie EUNIS SK si v roku 2011 vytýčilo úlohu pravidelne monitorovať aktuálny 

stav informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) na slovenských 

vysokých školách s cieľom poskytovať členom združenia, hlavným partnerom (MŠVVaŠ 

SR, Slovenská rektorská konferencia, Klub kvestorov) a verejnosti prehľad o základnej 

hardvérovej a softvérovej infraštruktúre, ktorá je vybudovaná na slovenských vysokých 

školách. Monitorovanie sa realizuje prostredníctvom dotazníka, ktorý vypĺňajú členovia 

Výkonného výboru EUNIS-SK v spolupráci s odbornými zamestnancami centier IKT. 

Spracovaný prehľad mapuje vývojové trendy IKT v sektore VŠ, poskytuje prehľad o 

spoločných alebo podobných riešeniach, ktorý môže pomôcť vysokým školám pri výmene 

skúseností a spolupráci pri implementácii hardvérových alebo softvérových riešení alebo 

pri integrácii informačných systémov VŠ s rezortnými informačnými systémami.  

 

Kľúčové slová 

informačné a komunikačné technológie, hardvérová a softvérová infraštruktúra, 

databázy, informačné systémy 
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KnI-HUB-nica: uzol na vláknach digitálnej informačnej siete  
 

Lib-HUB-rary: a node on the info-net 
 

Rastislav MUCHA – Ľubica JEDLIČKOVÁ 

 

 

Abstract 

What is happening in the world of libraries? Are there any changes at all? It is now 

obvious that the libraries should not hunt for apparent trends but create solutions of own 

quality and identity. Libraries should utilize their unique capabilities and offer services 

with added value. A library is not a place that is solely represented by books but lib-hub – 

a point for accesing information with quality IT support and services, so a relevant node on 

an IT-web. 

 
Keywords 

information hub, IT hub, IT services, IT support 

 

Úvod 

 

Diskusie o mieste a úlohách knižníc v spoločnosti, extrémne až v podobách otázok 

o opodstatnenosti ich existencie, nie sú určite novodobým fenoménom, napriek tomu, že ich 

spájame najmä s obdobím posledných 50. rokov a rozmachom globálnej informačnej siete 

internetu. Predpokladajme, že už v čase masovej produkcie tlačených publikácií sa mohli 

objavovať myšlienky, či sú knižnice ako miesta zhromažďovania kolekcií takýchto 

dokumentov stále potrebné, keď si možno kúpiť či už knihu alebo časopis domov.   

 Vyššie spomínané diskusie zapĺňajú miesta či už tlačených alebo elektronických 

publikácií v bohatej ponuke aj formách. Možno priniesť vôbec niečo nové do týchto 

„publikačných aktivít“ či už obdornej alebo laickej verejnosti? Určite. Diskutovať treba. 

Knižnice však nepotrebujú diskusiu na to, aby presviedčali okolie o svojom význame, ale 

hlavne aby sa samé kriticky zamysleli nad aktuálnou situáciou a ponúkli to, čo by societa 

prijala ako tú špecifickú pridanú hodnotu, ktorú nemôže poskytnúť nikto iný než práve 

knižnica. Snáď mierne vulgárna alegória: vynálezca kolesa by určite neuspel zdôrazňovaním 

novátorkej myšlienky a možností, keby na praktickom príklade využitia výsledku svojej práce 

nepresvedčil okolie, že toto môže zmeniť ich život a byť nápomocné.  

 Reflexia poslavenia, úloh a poslania knižníc sa mení. Samozrejme, veď sa mení 

samotný človek a jeho potreby. Vrátane tých informačných. Zaujímavým pohľadom prispieva 

do diskusie B. Mathews [2], ktorý hovorí, že súčasný „vývojový bod“ knižníc možno 

prirovnať k vývoju v oblasti kinematografie. V roku 1927 prináša film Jazz Singer radikálne 

novú technológiu – ozvučený film so synchronizovanými dialógmi. Zmena technologická, 

samozrejme, našla svoj odraz v potrebe zmeny všetkých zúčastnených, vrátane hercov. Ďalší 

kritický moment pre fimový priemysel prichádza v roku 1952 v podobe muzikálu Singin’ In 

the Rain. Opäť sa menia podmienky a najmä požiadavky na hercov a celý ostatný aparát. 

Radikálnou zmenou prechádzajú procesy a pracovné postupy.  Prenesené do prostredia 

akademických knižníc, aj tieto inštitúcie aktuálne prichádzajú do bodu zlomu, v ktorom 

zaužívaný systém rozbúrava nielen jednotlivá technológia, ale celé prostredie v ktorom 

akademické knižnice pôsobia: publikovanie, pedagogika, informačné potreby používateľov. 

V kríze je celé vysoké školstvo. Prostredie vytvára tlak najmä v podobe nových zručností, 

nových možností poskytovania služieb a podobne. Skrátka – potrebujeme nový model [2]. 
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Jedným z riešení je pochopenie a využitie tzv. obchodného modelu, ktorý sa riadi ideou: ľudia 

nemajú záujem o kúpu produktu, ale o kúpu riešenia svojich problémov. Nechcú strácať čas 

učením sa ovládania nejakého nástroja, chcú týchlo použiť nejaký relevantný postup 

s primeraným výsledkom. Nasadenie nových technológií nie je cieľom, ale prostriedkom. 

Inovácia neznamená staré výstupy v novej podobe. Používatelia knižníc nehľadajú 

v knižniciach technické vybavenie v podobe aktuálneho portfólia HW a SW riešení. To majú 

v podobe vlastných IKT prostriedkov (a často lepších ako v knižnici). Potrebujú riešenie 

svojich problémov. Informačných. 

 V kontexte prostredia, v rámci ktorého pôsobia, rezonuje vo vzťahu k akademickým 

knižniciam myšlienka, že sú to inštitúcie, ktoré sú hubmi výskumu, vzdelávania 

a experimentovania a musia čo najrýchlejšie reagovať na technologické zmeny v celej šírke. 

Okrem iného aj preto, aby sa dokázali stať súčasťou nových foriem vzdelávania, aby sa stali 

súčasťou „virtuálnej triedy“ [3]. Je to však okruh závislostí. Zmena je závislá nielen na 

technologickej kvalite, ale ruka v ruke musí prísť aj zmena v personálnej rovine. Aký je vzťah 

knihovníkov k IKT? Chápu knižnice svojich používateľov? [1]. Ťažké otázky, ešte ťažšie 

odpovede. 

  

Knižnica – uzol informačnej siete alebo gordický uzol? 

 

Pravdepodobne nikto nepochybuje, že IT majú dominantný vplyv na fungovanie knižníc a ich 

ďalšiu, bezprostrednú budúcnosť. Napriek tomu, zrejme nezaškodí, dokumentovať záujem 

návštevníkov knižníc o saturovanie informačných potrieb, vrátane aktívneho a rastúceho 

využívania ich infraštruktúry v oblasti IKT na pár číslach. 

 Pomer virtuálnych návštev webu Slovenskej poľnohospodárskej knižnice (SlPK pri 

SPU) voči fyzickým návštevám (vstupom do priestorov jej študovní) v roku 2013 bol 11:1, 

pričom prakticky každý fyzický návštevník realizoval aj virtuálne návštevy, či už priamo, 

alebo nepriamo prístupom prostredníctvom sprostredkovateľa (vyhľadávač, knihovník) 

k údajom, ktoré SlPK sprístupnila. 

 Stiahnutia elektronických dokumentov (knižnica buduje repozitár na inštitucionálnej, 

ako aj nadinštitucionálnej úrovni, tzv. tematický pôdohospodársky repozitár) prevládli nad 

klasickými výpožičkami v pomere 25:1. 

 Počet zariadení pripojených do siete SlPK pri SPU v roku 2013 voči roku 2008 sa 

zvýšil na šesťnásobok. 

 Správa vlastnej IT infraštruktúry knižnicami umožňuje nielen nasadzovanie služieb 

a semiautonómnu prevádzku ale aj poskytuje priebežný prístup k objektívnym údajom 

o využívaní IT a očakávaniach používateľov. Ich vyhodnotením, spolu s priamym 

pozorovaním a informáciami široko dostupnými na odborných fórach získame prehľad 

očakávaní návštevníkov (fyzických i virtuálnych). Dovolíme si, načrtnúť a stručne 

okomentovať niektoré z nich. 

 

 Infraštruktúra: 

LAN, WLAN, úložiská, cloud, virtuály, vzdialené prístupy, stanice, príslušenstvo... 

Používatelia považujú konektivitu v priestoroch knižníc (a tiež smerom zvonka do knižníc) za 

samozrejmosť a predpokladajú, že bude sprevádzaná zariadeniami a službami (viď. vyššie). 

 

 Dostupnosť/prístupnosť: 

Infraštruktúry 24/7 

Váš obsah je môj a ja ho chcem 
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Rovnako, ako bežná vec, je vnímaná nepretržitá dostupnosť IT infraštruktúry, bez ohľadu na 

prevádzkové hodiny. Očakáva sa, že obsahové zdroje knižníc budú dostupné v elektronickej 

podobe, v rôznych formátoch a najlepšie bez reštrikcií. Knižnice by mali sprístupňovať im 

dostupný obsah čo najširším spôsobom, vrátane obsahu produkovaného inštitúciami, ktorých 

sú súčasťou, a samozrejme zdrojov v oblasti ich pôsobnosti. Kontrolovaný prístup 

k informáciám umožňuje vybudovať udržateľný ekosystém (vrátane honorovania autorov 

a zabezpečenia dostupnosti špecifických zdrojov, ako napr. študijná a základná literatúra), 

pričom nebude vnímaný ako reštriktívny v prípade, že sa používatelia dostanú k relevantnému 

obsahu s minimálnym úsilím. Zverejňovanie signálnych informácií o dostupnom obsahu musí 

byť otvorené (platí to aj pre všetky katalógy a repozitáre), tak, aby mohli byť indexované 

a záujemcovia sa k nim dostali nimi preferovaným spôsobom – „vyhľadávaním na internete“. 

 

 Samoobsluha: 

BYOD 

Vaše zariadenia u Vás sú moje 

Váš priestor je môj a nerušte moje circles 

Nedáte obsah, vezmem si ho sám 

Návštevníci knižníc považujú za normálne používať ich „samoobslužným“ spôsobom, čo 

však nevylučuje ich požiadavky na asistenciu. Prinesené vlastné zariadenia pužívateľov 

(BYOD) im umožňujú pracovať vo „svojom“ prostredí. K zariadeniam v knižniciach 

návštevníci často pristupujú ako k vlastným, čo môže, niekedy, znamenať aj pomerne 

nešetrné zaobchádzanie (pokusy o neautorizované modifikácie SW, prestavovanie a odpájanie 

HW). Ak usporiadanie priestoru celkom nezodpovedá očakávaniam návštevníka, niektorí 

z nich si ho preorganizujú/prestavajú. Preto je, podľa možností, vhodné zvážiť vytvorenie 

flexibilných zón v knižniciach, kde si používatelia budú môcť upraviť svoje „kruhy“. Ak 

obsah v knižnici nie je dostupný tak, ako si to návštevníci predstavujú (elektornicky), môže 

dojsť k tomu, že poniektorí si ho jednoducho vezmú bez opýtania (vytvoriť elektronickú 

kópiu aj z „papierového“ dokumentu nie je zásadný problém, ide len o použitie vhodných 

prostriedkov a vynaloženie času). Treba s tým počítať a predchádzať takýmto situáciám 

poskytovaním/sprístupňovaním e-kópií kontrolovanou formou, ako je uvedené vyššie. 

 

 Pomôžte, mám na to nárok: 

Urobte to za mňa 

Asistujte mi 

Dajte mi čo chcem a hlavne pokoj 

Služby s pridanou hodnotou saturujúce informačné požiadavky a riešiace konkrétny problém 

návštevníka patria pre obe strany k tým najzaujímavejším. Knižnica takto môže prejaviť svoje 

kompetencie a expertízu. Požiadavky o „pomoc“ sa môžu pohybovať od poskytnutia 

požadovaných materiálov a vytvorenia prostredia pre nerušenú prácu, cez asistenciu až po 

obľúbené „riešenia na kľúč“. K možným službám v tejto oblasti patria: expertné konzultácie, 

asistencia používateľom so špecifickými potrebami, spracovanie a vyhodnotenie dát, e-

publikovanie vrátane finalizácie (e-knihy), príprava kolekcií (študijné materiály, základné 

zdroje) a ich distribúcia, e-kópie na požiadanie, tlač na požiadanie, pracovné prostredie na 

požiadanie(vrátane virtuálneho), archivácia údajov a výstupov, distribúcia a sprístupňovanie 

výstupov a údajov (vrátane OpenAccess), podpora projektov. 
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Záver 

 

IKT ponúkajú knižniciam možnosť pretrasformovať sa na informačné uzly s kvalitnou 

podporou a službami s pridanou hodnotou, pričom ani knihy, či už v tlačenej alebo e-podobe, 

neprídu skrátka. Vyžaduje si to patričné personálne a materiálne zabezpečenie, starostlivé 

budovanie a údržbu IT infraštruktúry ako základu pre všetky nadstavby. Postupovať v tomto 

zmysle má však význam aj pri limitovaných zdrojoch/možnostiach, nemá zmysel čakať kým 

zmeny dorazia samé.a samozrejme, nemožno čakať a veriť, že veď „sa to“ nejako vyrieši. 

Rozhodnutia sú ťažké. Veci sa však nedokážau zmeniť samé. Túto schopnosť nemajú. Musia 

to reálne urobiť ľudia. Viera možno, v duchu známeho sloganu, hory prenáša, ale knižniciam 

používateľov neprinesie. Informácie boli, sú a určite vždy budú najlepšie plateným tovarom. 

A knižnice týmto tovarom disponujú. 

 

Abstrakt  

Diskusie o postavení, úlohách a hlavne perspektívach knižníc v súčasnom svete, ktorý je 

kombináciou/prienikom rôznych realít, rezonujú s rovnakou intenzitou ako pred 30 

rokmi, kedy sa globálna informačná sieť stala „tvrdou realitou“ komunikácie informácií. 

Čo sa zmenilo vo svete okolo knižníc a čo sa zmenilo vo vnútornom svete knižníc? Jedno 

sa stáva jasným − knižnice nemajú len reagovať a pasívne dobiehať domnelé 

"požiadavky doby", knižnice by mali byť súčasťou moderných štruktúr a prichádzať 

s riešeniami, ktoré majú svoju vlastnú identitu a kvalitu. Atribúty, ktoré nemôže 

ponúknuť nikto iný, lebo nemá na to primeraný potenciál. Prečo? Lebo nemá to, čo 

knižnica... Knižnica nie je miesto, ktorého výlučným symbolom je iba kniha, ale knI-hub 

− prístup k informáciám s kvalitnou IT podporou a službami, inými slovami, informačný 

uzol na vláknach IT pavučiny. 

 

Kľúčové slová   

Knižnice,  informačný hub, IT hub, IT služby, IT podpora používateľov 
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Projekty zamerané na E-learning a vzdelávanie s podporou IKT 

Projects oriented on e-Learning and learning supported by ICT 

 
Zuzana PALKOVÁ 

  
Abstrakt 

(Not only) in Slovak schools currently prevalent method of education, which does use an 

electronic learning materials, but rarely appears quality electronic training course and the 

conventional form of education remains - face to face teaching with traditional forms of 

educational materials in the form of a Word or PDF documents or the PowerPoint 

presentations that are distributed by means of information and communication 

technologies (ICT). 

Forms of education where the teacher, students, and (electronic) textbooks meet in a 

traditional classroom introducing nowadays by mechanical and monotonous routine that 

results, that involve an existingin decline the interest of learning. New, more engaging, 

learning methods can increase this interest and encourage attention and activity of students 

in the process of learning. 

Report represent a new forms of education with the support of means of ICT with with the 

aim of to increase the attractiveness of the process of the educational process and actively 

engage students in its activities so that it stimulated creativity and innovation. 

 
Keywords 

e-learning, m-learning, social learning, Web 2.0 technológie, virtuálne vzdelávanie, 

projekty Európskej únie  

 

Úvod 

V dokumente Vízie2020.2 učenie pomocou technológií [1] autori uvádzajú najčastejšie 

odpovede študentov na otázku NetDay: “Čo by ste si priali, aby sa vynašlo?“, ktoré je možné 

zhrnúť do nasledovných bodov: 

– nech je to formou hry, 

– nech som tam prenesený pomocou časového stroja alebo virtuálneho sveta, 

– nech sa môžem pripojiť do virtuálnej triedy z domu, 

– nech môžem zadania a úlohy vypracovávať digitálne a online, 

– nech môžem s pedagógom komunikovať pomocou mailov a instant messangerov, 

– nech ma učí iný typ učiteľa (online, virtuálny, holografický a pod.), 

– nech používame iné typy kníh (e-knihy, online učebnice s audio a video streamami, 

interaktívne učebnice a pod.), 

– nech je vzdelávanie individualizované (prispôsobené pre znevýhodnených študentov, 

virtuálna 3D realita, jednoduchšia prezentácia vzdelávacích materiálov, použitie 

simulácií a interativity a pod.). 

Aj keď na prvý pohľad sú požiadavky študentov absurdné, vychádzajú len z toho, s čím sa 

v každodennom živote bežne stretávajú. Technológie, ktoré umožňujú implementáciu vyššie 

uvedených atribútov existujú a postupne si svoje miesto nachádzajú aj v edukačnom procese. 

Ide o nasledovné technológie: 
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– Web 2.0 [2], kde zaraďujeme veľké množstvo rôznych webových stránok a aplikácií, 

ktoré umožňujú vytvárať a zdieľať obsah nielen vlastníkovi stránky, ale komukoľvek 

inému. Patria sem aplikácie ako napríklad wiki, blog, sociálne siete – Facebook, 

LinkedIn, ResearchGate, podcastové kanály ako napríklad YouTube, folksomnie 

alebo tagy a pod. 

– M-learning, má často rôzne definície, ale všeobecne povedané ide o technológiu 

zahŕňajúcu e-learning, vzdelávacie technológie a distančné vzdelávanie 

sprostredkované prostredníctvom mobilných zariadení.  Crompton (2013) [3] definuje 

m-learning ako „vzdelávanie prostredníctvom obsahu, cez sociálne a obsahové 

interakcie, využívajúc osobné elektronické zariadenia“. inými slovami, pomocou 

mobilných zariadení sa študent môže učiť kedykoľvek a kdekoľvek.  

– Virtuálna 3D realita [4], je technológia, ktorá umožňuje vytvárať digitálny priestor, 

kde používateľ – formou avatara - môže interagovať s objektami a ďalšími užívateľmi 

(avatarmi). Prostredníctvom textov, audia, statických obrázkov, animácií a videí si 

užívatelia navzájom vymieňajú informácie, pričom spôsob interakcie s okolím je 

veľmi podobný reálnemu svetu. 

Prostredníctvom programu celoživotného vzdelávania je Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre zapojená do riešenia viacerých projektov, ktoré ponúkajú inovatívny 

pohľad na vzdelávanie pomocou virtuálnej reality, Web 2.0 technológií a m-learningu.   

 

Materiál a metódy 

Projekt AVARES – “Zvýšenie atraktivity vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 

prostredníctvom virtuálnej reality” [5] využíva virtuálnu realitu a multimediálne technológie 

na zatraktívnenie odborného vzdelávania a prípravy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. 

Hlavnými výstupmi projektu, ktorý je riešený v rokoch 2012-2014, sú Virtuálny Park 

obnoviteľných zdrojov energie a Virtuálne auditórium, v ktorých avatari účastníkov 

vzdelávania môžu navštíviť napríklad ostrov Windyland s veternými elektrárňami alebo 

fotovoltaickú elektráreň Výskumného a vývojového strediska a na názorných 3D modeloch 

získať potrebné vedomosti o činnosti a konštrukcii jednotlivých zariadení.  

Medzeru vo vývoji mobilných aplikácií pre odborné vzdelávanie a prípravu sa snaží vyplniť 

projekt MobiVET 2.0 – „Mobilné Web 2.0 technológie pre odborné vzdelávanie učiteľov“[6], 

ktorého cieľom je rozvoj poznatkov a skúsenosti z aplikácie mobilných Web 2.0 technológií 

do odborného vzdelávania.  

Projekt „C-TEST – „Čisté technológie pre zamestnancov & študentov“ [7], vychádza zo 

skutočnosti, že absolventi odborného vzdelávania na úrovni ISCED 4 nemajú dostatočné 

poznatky z oblasti tzv. čistých technológií. V priebehu roku 2013 sa v Holandsku, Slovensku, 

Švédsku, Belgicku, Maďarsku, Írsku a Veľkej Británii realizoval rozsiahly prieskum, ktorého 

cieľom bolo získať podklady pre vývoj vzdelávacieho portálu zameraného práve na čisté 

technológie.  

 

Výsledky  

Projekt AVARES 

Projekt AVARES sa začal v októbri 2012 a ukončený bude v septembri 2014. Cieľom 

projektu je vytvoriť virtuálne 3D virtuálne vzdelávacie prostredie a multimediálne učebné 

materiály pre odborné vzdelávanie a prípravu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE).  
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Projekt si kladie za cieľ vytvoriť virtuálne vzdelávacie prostredie a integrovať ho s tradičnými 

formami vzdelávania v oblasti OZE. Hybridná vzdelávacia platforma vyvinutá v projekte 

AVARES kombinuje tradičné vzdelávacie postupy, zabezpečované prostredníctvom LMS 

Moodle (Obr.1), so vzdelávacím prostredím virtuálneho 3D sveta (Obr.2). Virtuálny svet je 

vyvinutý v prostredí Open Simulator (OpenSim [8]), čo je open-source platforma pre 

vytváranie viacjazyčných užívateľských 3D virtuálnych svetov.  

 

 

 

Obr. 1: Virtuálne vzdelávacie prostredie spája výhody LMS Moodle a virtuálnej reality 

Primárnou úlohou LMS Moodle je riadenie vzdelávacieho procesu a poskytnúť študentom 

teoretický základ z oblasti OZE. Na druhej strane, virtuálny svet ponúka prostredie, ktoré 

odkláňa vzdelávací proces od tradičných knižných/učebnicových prístupov k učeniu, 

k novému spôsobu vzdelávania, ktoré je viac interaktívne a názornejšie. V skutočnosti 

virtuálna realita ponúka nový, atraktívny a efektívny spôsob učenia, kde sa študenti môžu učiť 

prostredníctvom experimentov a interakcie vo virtuálnom svete. Vo virtuálnom svete majú 

študenti možnosť komunikovať a experimentovať s predmetmi a konštrukciami podobným 

spôsobom ako v reálnom svete, čím môžu lepšie pochopiť funkčnosť objektov a ich vlastností 

ako sú energia, motory, solárne kolektory, veterné turbíny atď. 

 
Obr. 2: Virtuálny svet dáva študentom možnosť oboznámiť sa so zariadeniami pre OZE v 3D realite  
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Na obr. 2 a 3 je zobrazená časť Virtuálneho 3D Parku, ktorý okrem Auditória a Meeting 

Room ponúka študentom 3D modely strojov a zariadení pre oblasť OEZ, ktoré pomôžu 

študentom pochopiť ich princípy činnosti. Pilotné testovanie vytvoreného virtuálneho sveta 

projektu AVARES je naplánované na máj 2014.  

  

Obr. 3: Interaktívne 3D modely umožnia pochopenie princípov činnosti jednotlivých zariadení  

Projekt MobiVET 2.0 

Cieľom projektu MobiVET 2.0 je vyplniť medzeru vo vývoji mobilných aplikácií pre odborné 

vzdelávanie a prípravu, ktorého hlavným cieľom je rozvoj poznatkov a skúsenosti z aplikácie 

mobilných Web 2.0 technológií do odborného vzdelávania a prípravy. Konzorcium 

v priebehu roku 2013 realizovalo prieskum zameraný na identifikáciu prekážok pre širšiu 

implementáciu princípov m-learningu v podmienkach krajín EÚ. V ďalšom období 

prostredníctvom metodických príručiek a vzorových kurzov vypracovalo návod akým 

spôsobom môžu aj neinformatici využívať web 2.0 technológie a pomocou nich inovatívnym 

spôsobom tvoriť obsah vzdelávacích materiálov predovšetkým pre mobilné zariadenia. 

Projekt tak spracováva metodické a didaktické postupy pre implementáciu inovatívnych 

metód vzdelávania založených na Web 2.0 a mobilných technológiách do odborného 

vzdelávania a prípravy. Pozornosť je venovaná najmä využívaniu mobilných smart zariadení 

pre potreby samovzdelávania. Praktická aplikácia inovatívnych metód je k dispozícii 

v pilotných kurzoch ako napríklad Web 2.0 technológie vo vzdelávaní alebo Zelená 

kancelária. 

 
 

Obr. 4: MobiVET 2.0 kurzy dostupné prostredníctvom vzdelávacej platformy 
(http://mobivet2.eu/courses) 

http://mobivet2.eu/courses
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Projekt C-TEST 

Projekt C-TEST vychádza zo skutočnosti, že absolventi odborného vzdelávania na úrovni 

ISCED 4 nemajú dostatočné poznatky z oblasti tzv. čistých technológií. V prvej štvrtine roka 

2013 sa v Holandsku, Slovensku, Švédsku, Belgicku, Maďarsku, Írsku a Veľkej Británii 

realizoval rozsiahly prieskum, ktorého cieľom bolo získať podklady pre vývoj vzdelávacieho 

portálu zameraného práve na čisté technológie. Cieľovou skupinou prieskumu boli manažéri 

malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti pôdohospodárstva a potravinárstva. 

Prieskum potvrdil, že pre riadiacich pracovníkov týchto podnikov má vzdelávanie ich 

zamestnancov v oblasti využívania čistých technológií veľký význam (Obr. 5) a budúcnosť 

vzdelávania vidia najmä vo využívaní multimediálnych online vzdelávacích kurzov (Obr. 6).  

 
Obr. 5: Až 80% zodpovedných manažérov považuje vzdelávanie v oblasti čistých technológií 

prostredníctvom online kurzov za prínos pre rozvoj ich firmy/spoločnosti 

 
 

Obr. 6 Pre oslovených manažérov najväčší prínosom online vzdelávania je ľahká dostupnosť a krátke 
a konzistentné informácie 

V rámci projektu boli vytvorené vzdelávacie materiály pre 8 vzdelávacích modulov: 

– Slnečná energia 

– Veterná energia 

– Vodná energia 

– Energia biomasy 

– Geotermálna energia 
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– Nakladanie s odpadmi a recyklácia 

– Šetrenie s energiou 

– Environmentálne hrozby 

 

Obr. 7 Vzdelávacia platforma projektu C-TEST (http://www.c-testlearning.eu/en/) 

 

Obr. 8 Ukážka kurzu „Biomass“ dostupného v rámci vzdelávacej platformy projektu C-TEST (www.c-
testlearning.eu/en/) 

Partnerstvo pre potreby projektu vyvinulo novú platformu (Obr. 7 a 8), ktorá sprostredkuje 

obsah všetkých 8 kurzov v anglickom jazyku ako aj vo všetkých jazykoch partnerstva 

a okrem tradičných elektronických textových materiálov obsahujú videá, autotesty, animácie, 

diskusné fóra a priestor pre tvorbu blogov. Platforma je vhodná pre zobrazenie na klasických 

počítačoch, ale aj tabletoch, notebookoch a smartfónoch.  

 

Záver 

Príspevok prezentuje skutočnosť, že aktuálne trendy v oblasti e-learningu idú ruka v ruke 
s rozvojom informačných a komunikačných technológií. Ani nie pred 10 rokmi, "e-
learning 1.0" charakterizoval prechod z "tradičného" vzdelávacieho obsahu na online 

http://www.c-testlearning.eu/en/
http://www.c-testlearning.eu/en/
http://www.c-testlearning.eu/en/
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obsah. S rozvojom technológií a prenikaniu mobilných aplikácií do všedného života prestáva 

však tento „učebnicový“ spôsob online prezentovania obsahu vyhovovať aktuálnym trendom. 

V súčasnej dobe sa do popredia dostáva "e-learning 2.0", ktorý sa vyvíjal súbežne 

s rozvojom Web 2.0. Tieto technológie sa vyznačujú bohatou multimediálnou 
produkciou vzdelávacieho obsahu, jeho zdieľania a vzájomnej výmeny poznatkov. 

Nastupujúce trendy virtuálnej reality a "e-learning 3.0" budú schopné ešte viac zamerať 

on-line vzdelávanie na individuálne potreby učiacich sa.  

 

Abstrakt 

(Nielen) na slovenských školách v súčasnosti prevláda spôsob vzdelávania, ktorý síce 

využíva elektronické vzdelávacie materiály, málokedy sa však objaví kvalitný elektronický 

vzdelávací kurz a aj forma vzdelávania ostáva konvenčná – face to face výučba s tradičnými 

formami vzdelávacích materiálov vo forme wordovských alebo pdf dokumentov či power 

pointových prezentácií, ktoré sú distribuované prostriedkami informačných a 

komunikačných technológií (IKT). 

Formy vzdelávania, kde sa učiteľ, študenti a (elektronické) učebnice stretnú v tradičnej 

triede predstavujú v dnešnej dobe už mechanickú a najmä monotónnu rutinu, ktorá má za 

následok pretrvávajúci pokles záujmu o vzdelávanie sa. Nové, pútavejšie, metódy 

vzdelávania môžu tento záujem zvýšiť a podporiť pozornosť a aktivitu študentov v rámci 

procesu vzdelávania sa. 

Príspevok predstavuje nové formy vzdelávania s podporou prostriedkov IKT s cieľom zvýšiť 

atraktivitu procesu vzdelávacieho procesu a aktívnejšie zapojiť študentov do jeho aktivít 

tak, aby bola podnietená kreativita a inovácia.   

 

Kľúčové slová 

e-learning, m-learning, social learning, Web 2.0 technológie, virtuálne vzdelávanie, 

projekty Európskej únie 
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Implementácia techník pre automatizované nasadenie operačných systémov 

na zariadeniach koncových používateľov 

 

Implementation techniques for automated deployment of operating systems 

on end user devices 
 

Eva OLÁHOVÁ  –  Jozef UJLAKY 
 

 

Abstract 
In an environment with lots of users, where users work on personal computers, notebooks and 

tablets of varying performance and configuration but also the composition of the application 

software it is necessary to provide a uniform procedure for their administration, which starts 

with the initial installation of the new PC, respectively to restore non-functional PC. At the 

Faculty of Economics and Management SUA Nitra are the installation/reinstallation of these 

facilities provided by department Center of information technologies. By mass 

installations/restoration of computers in the computer classroom is an important factor the time 

in which the PCs are reusable. Applied and used solution is the use of automated unattended 

(scripted) installation of Windows operating systems and application software for workstations, 

notebooks and tablets using the Microsoft Deployment Toolkit. The employed advance is  

a hardware-independent on configuration of workstations, notebooks and tablets of end users. 

 

Keywords 
Microsoft Deployment Toolkit, automated unattended (scripted) installation, MS Windows 

operating systems, application software, end user 

 

Úvod 

Podpora používateľov je jednou z kľúčových úloh zabezpečovaných v rámci správy  

a prevádzky IT infraštruktúry každej organizácie. Hlavnou úlohou tejto infraštruktúry  

je poskytovať otvorený prístup k informáciám širokému okruhu používateľov z internej 

univerzitnej komunity a externého prostredia. V prostredí, ktoré je z pohľadu hardvérových 

prostriedkov koncových používateľov vysoko heterogénne, je dôraz kladený na spoľahlivosť, 

odolnosť, jednotnú údržbu a modifikáciu zariadení. Úroveň  používateľského komfortu  

vo veľkej miere závisí od poskytnutého pracovného prostredia - v našom prípade desktopu 

a softvérového vybavenia hardvérového zariadenia, ktoré koncový používateľ používa 

v pracovnom procese.  

Súčasný stav správy koncových zariadení a programového vybavenia 

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre je v súčasnosti  prevádzkovaná rozsiahla 

infraštruktúra koncových hardvérových zariadení používateľov - pre prácu v sieti  

je registrovaných približne 400 PC a  notebookov, 70 tenkých klientov (pre potreby príspevku 

neuvádzame  počty iných sieťových HW zariadení - tlačiarní a súkromných  a ostatných HW 

zariadení pripájaných prostredníctvom siete WiFi). Prevládajúcim operačným systémom  

je operačný systém Microsoft Windows, najmä MS Windows 7 Enterprise v 64 bitovej  

a 32 bitovej verzii, ale i MS Windows XP v 32 bitovej verzii. Používatelia, ktorí používajú 

tenkých klientov, pracujú v prostredí operačného systému MS Windows Server.  

Jednou z hlavných činností zabezpečovaných Centrom informačných technológií (CIT)  

je centralizovaný manažment desktopov. Pracovisko CIT je hlavným kontaktným miestom  

pre riešenie všetkých používateľských požiadaviek a incidentov. Prvou fázou pri kúpe  

nového PC/notebooku je jeho príprava a nasadenie do rutinnej prevádzky. Pri príprave  

sú používané jednotné postupy: 
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 nastavenia  štandardizovaného desktopu (konfigurácia diskov PC, nastavenia hostname 

a pracovnej skupiny, sprístupnenia základných používateľských účtov), 

 inštalácie a nastavenia štandardizovaného aplikačného softvérového vybavenia 

a intranetových aplikácií.  

Celkový čas prípravy nového PC, vrátane registrácie v sieti a odovzdaní koncovému 

používateľovi je v priemere 3 hodiny. Dôležitým ukazovateľom pracovnej náročnosti je čas, 

ktorý administrátor potrebuje na prípravu PC (slovensky osobohodina, anglicky man-hour). 

V priebehu životného cyklu PC sa vyskytnú situácie, kedy je nutná jeho kompletná 

reinštalácia (čistá inštalácia PC, odzálohovanie a opätovného umiestnenia používateľských 

údajov). V prípade, že používateľ pracuje pod účtom s administrátorskými právami,  

je situácia ešte zložitejšia, pretože pred reinštaláciou je potrebné vykonať nasledovné kroky: 

 

 manuálne prehľadanie diskov a zálohovanie používateľských údajov 2 hodiny 

 kontrola nainštalovaných aplikácii, ich personalizácie a záloha  nastavení  1 hodina 

 reinštalácia operačného systému a aplikácií, respektíve obnovenie imidžu PC 

s aplikáciami  

2 hodiny 

 obnova používateľských nastavení a údajov, dodatočná inštalácia HW/SW 1-2 hodiny 
 

Ako súpis činností ukazuje celkový čas prípravy PC je 5-6 hodín, teda skoro jeden pracovný 

deň administrátora desktopovej infraštruktúry. Pri uvedenom počte koncových zariadení 

používateľov, rýchlom vývoji nových verzií OS MS Windows a meniacich sa požiadaviek  

na beh aplikácií bolo nutné implementovať taký spôsob prípravy desktopov, ktorý umožňuje 

celý proces automatizovať. 

 

Techniky automatizovanej bezobslužnej (skriptovanej) inštalácie desktopov 

Prvý čiastočne automatizovaný spôsob  inštalácie PC bol na FEM vyžívaný v rokoch  

2001-2009 a bol založený na inštalácii imidžu referenčného PC a používané programy boli 

CloneZilla a Redo Backup Live CD.  Nevýhodou uvedeného spôsobu bola značná nepružnosť 

– pre rôzne HW konfigurácie PC bolo nutné vytvoriť rôzne varianty imidžov PC. 

V roku 2011 bola administrátorom desktopov prepracovaná metodika automatizovanej 

inštalácie PC s využitím nástrojov Microsoft Deployment Toolkit. Hlavná zmena  

je v aplikovaní automatizovanej inštalácie PC riadenej pomocou skriptov. Administrátor  

pri práci používa konzolu MDT Deployment Workbench (modul konzoly MMC), ktorá slúži  

na konfiguráciu deployment prostredia.  

Samotné použitie nástrojov MDT vyžadovalo splnenie nasledovných úloh: 

1. Inštaláciu vzorového PC, vytvorenie jeho imidžu a export do deployment úložiska.  

2. Inštaláciu MDT nástrojov a konfiguráciu deployment prostredia, ktoré zahŕňa:  

 Vytvorenie deployment úložiska, pridanie zdrojových súborov OS, aktualizácií OS, 

ovládačov hardvérových zariadení a používateľských aplikácií. 

 Vytvorenie súboru úloh (tasksequence) - postupnosti úloh, ktoré sa budú vykonávať  

po iniciovaní bezobslužnej inštalácii referenčného PC.   

 Vytvorenie tzv. deployment pointu  tj. aktualizácie zdieľaného adresára po finálnych 

úpravách a generovanie customizovanej verzie Windows PE, ktorá je spúšťaná  

pri príprave PC a inicializácii inštalácie.  

Konečný proces inštalácie PC je založený na stratégii s minimálnym počtom zásahov 

administrátora (Lite Touch Instalation, LTI), pričom celkový čas inštalácie a nastavenia PC  

je približne 2 hodiny, čo predstavuje skrátenie pôvodného času prípravy PC približne  

o  67 percent. 

 

Prínosy automatizovanej a skriptovanej inštalácie desktopov 

 Možnosť hromadnej inštalácie s minimálnymi zásahmi administrátora počas inštalácie. 
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 Zefektívnenie riadenia infraštruktúry desktopov, jednotnosť a možnosť vzdialenej správy. 

 Zníženie časových nárokov na IT oddelenie a správy desktopových operačných systémov. 

 

Nedostatky automatizovanej a skriptovanej inštalácie desktopov 

 Nutnosť dodatočnej ručnej inštalácie HW (napríklad tlačiarní). 

 Nutnosť dodatočnej ručnej inštalácie SW (limitovaný licencovaný SW). 

 

Záver 

Podnikový desktop je kľúčovým komponentom podnikovej IT infraštruktúry. Aplikovaním 

nástrojov MDT bol vytvorený jednotný parametrizovateľný spôsob inštalácie a nastavenia OS 

a aplikácií pre rôzne HW konfigurácie. Aplikovanie nástrojov skriptami riadenej inštalácie PC 

viedlo k „odbremeneniu“ administrátora desktopov a jeho väčšej pracovnej flexibilite. 

Výrazné prínosy pre IT pracovisko  sú v časových úsporách nasadenia PC do prevádzky 

a pružnosti pri reakcii na zmeny vo vývoji HW a SW a celkovom zefektívnení riadenia 

desktopovej infraštruktúry.  

 

Abstrakt 

V prostredí s množstvom používateľov, kde používatelia pracujú na osobných počítačoch, 

notebookoch a tabletoch rozličnej výkonnosti a konfigurácie ale i skladby aplikačného 

programového vybavenia je potrebné zabezpečiť jednotný postup ich správy, ktorý začína 

už pri prvotnej inštalácií nového PC, resp. pri obnove nefunkčného PC. Na Fakulte 

ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sú inštalácie/reinštalácie týchto zariadení centrálne 

zabezpečované pracoviskom Centrom informačných technológií. Pri hromadných 

inštaláciách/obnove PC v počítačových cvičebniach je dôležitým faktorom čas, za ktorý sú 

PC znovu použiteľné. Aplikovaným a používaným riešením je využívanie automatizovanej 

bezobslužnej (skriptovanej) inštalácie operačných  systémov Windows a aplikačného 

softvéru pre pracovne stanice, notebooky a tablety pomocou nástroja Microsoft Deployment 

Toolkit. Používaný postup je hardvérovo nezávislý na konfigurácii pracovných staníc, 

notebookov a tabletov  koncových používateľov. 
 

Kľúčové slová 

Microsoft Deployment Toolkit, automatizovaná bezobslužná (skriptovaná) inštalácia, operačné 

systémy MS Windows, aplikačný softvér, koncový používateľ 
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Vybrané aplikácie na spracovanie grafických materiálov a na tvorbu 

webstránok  
 

Selected applications for processing of graphical materials and creation of 

websites 
 

 

Tomáš POLÁČIK 

 

 
Abstract   

This paper describes several applications for processing graphical materials and for 

creating simple websites. Since these applications are for purchase in majority, I have 

tested applications within the 30-day trial period. The best of them, their functions and 

features I havw described in this article. This article originated as one of the outputs of 

Kega project. 
 

Keywords  

graphics creation, graphics editing, web development, management and editing of 

photography materials, graphic applications 

Úvod 

Príspevok popisuje niekoľko aplikácií na spracovanie fotografií a grafických materiálov 

a programy na tvorbu jednoduchých webstránok. Nakoľko väčšinou ide o programy 

a aplikácie na zakúpenie, aplikácie boli otestované v rámci 30-dňovej skúšobnej lehoty. 

Najlepšie z nich, ich funkcie a vlastnosti sú popísané v tomto článku. Tento článok vznikol 

ako jeden z výstupov projektu Kega. 

 

Zoner Photo Studio 17  

 

Ide o aplikáciu na úpravu fotografií a grafiky. Je to silný nástroj, ktorý vie dokonale pracovať 

so súbormi typu RAW, obsahuje množstvo filtrov aplikovateľných na fotografiu, napr. 

expozičný prechodový filter, cartoon filter, lens flare filter. Nechýba takisto pomocník 

automatických úprav, ktorý počas priebehu upravovania fotografií navrhuje nastavenie 

expozičných nástrojov a zároveň je možné snímku doladiť podľa vlastných predstáv. Program 

s moderným používateľským prostredím vie takisto hlbšie analyzovať fotografiu a zobraziť 

napr. prepaly. V tomto programe je možné takisto sťahovať fotografie priamo z média, 

pričom počas sťahovania je možné k snímkam doplniť kľúčové slová, snímky sa zároveň 

indexujú do katalógu. Katalóg je možné takisto zdieľať v rámci siete a prezerať aj na 

mobilných zariadeniach. 
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Obr. 1.: Prostredie programu Zoner Photo Studio 17 

 

Xara Designer Pro 9 

 

Táto aplikácia predstavuje výkonný nástroj pre prípravu webových stránok. Program sa dá 

využiť pri príprave grafického dizajnu ako aj pri plnení obsahu. Xara Designer bol navrhnutý 

tak, aby zvládol prácu niekoľkých programov naraz – je určený pre pokročilých grafikov, 

avšak ho zvládnu aj obyčajní užívatelia s nižšími nárokmi a odbornými vedomosťami. 

Rozhranie aplikácie je prehľadné a intuitívne, k dispozícii pre webový dizajn sú 

predpripravené šablóny, ktoré je možné upraviť podľa potrieb. Šablóny či samotnú webovú 

grafiku je možné doplniť o pozadia, widgety či fonty. Prostredníctvom programu je možné 

vytvárať aj jednoduché plagáty či brožúry. Vo verzii Premium tohto programu je možné 

pracovať s 3D dizajnom, dynamickými efektmi alebo flash animáciami. Program podporuje 

všetky štandardné formáty. 
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Obr. 2.: Prostredie programu Xara Designer 

 

DrawPlus X6 

 

Ďalším pomocníkom pri tvorbe grafických materiálov je program DrawPlus. Je to 2D 

vektorový grafický editor, ktorý okrem štandardných nástrojov pre vektorové kreslenie 

poskytuje prirodzené štetce. Program je k dispozícii ako platená verzia ale aj ako free verzia 

(Starter Edition), ktorá je však mierne “orezaná”. DrawPlus takisto podporuje import a export 

súborov v rôznych vektorových formátoch, aby bola zabezpečená kompatibilita s inými 

editormi. Za pomoci programu je tiež možné vytvoriť animáciu vo formáte Flash, ktorá sa 

následne dá využiť aj na webovej prezentácii. DrawPlus poskytuje množstvo zaujímavých 

nástrojov na tvorbu, úpravu a manažment objektov a kriviek. Program podporuje farebné 

modely HSL, RGB a CMYK.  

 

 
 

Obr. 3.: Prostredie programu DrawPlus 
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PhotoZoom Pro 5 

 

Aplikácia PhotoZoom predstavuje riešenie pre grafické spracovanie fotomateriálov 

a predovšetkým manipuláciu s rozlíšením grafiky a fotografií. Je využiteľný nielen pre 

digitálnu fotografiu, ale aj pre tlač, DTP, webdesign či publikácie. Prostredníctvom 

algoritmov produkuje výsledky s vyššou kvalitou. Program disponuje technológiou, ktorá pri 

zmene veľkosti grafického materiálu udržuje ostrosť snímky a jemné detaily na kvalitatívnej 

úrovni. Program dokáže takisto pracovať so šumom či artefaktami, ktoré vznikajú v dôsledku 

komprimácie materiálu. Program podporuje dávkové spracovanie, viac procesorov, 64bit 

technológiu či výkonné GPU, čo znamená skrátenie doby spracovania. Aplikácia funguje aj 

ako samostatná aplikácia, ale tiež aj ako plug-in pre ďalšie programy a aplikácie. Program 

optimalizuje výstup pre tlač ako aj pre účely prác na obrazovke. 

 

 
 

Obr. 4.: Prostredie programu PhotoZoom 
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WebSite X5 

 

Tento program umožňuje v rámci niekoľkých jednoduchých krokov vytvoriť webovú stránku 

bez nutných znalosti programovacieho jazyka. Aplikácia disponuje množstvom 

predpripravených šablón stránok, menu, fontov, obrázkov, formulárov či tlačidiel. Súčasťou 

programu je aj grafický editor pre editovanie častí webu. Program má jednoduché vizuálne 

a intuitívne rozhranie. Prácu v tomto editore je možné skontrolovať v náhľadoch. Program 

podporuje protokol ftp, prostredníctvom ktorého je možné webstránku publikovať, prípadne 

je možné obsah nahrať na harddisk alebo externé médium. Vytvorená webstránka je 

vytvorené v štandardoch xhtml a css, pripravená a optimalizovaná pre vyhľadávače (SEO 

optimalizácia) a tiež je zabezpečená kompatibilita s mobilnými zariadeniami.  

 

 
 

Obr. 5.: Prostredie programu Website X5 
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AfterShot  

 

AfterShot predstavuje prostredie pre správu a úpravu fotografického materiálu. Za pomoci 

nástrojov a filtrov integrovaných v aplikácii je možné sa rýchlo orientovať v databáze 

fotografií a materiálov umiestnených na disku a nájsť materiály, ktoré momentálne 

potrebujeme. Za pomoci spektra nástrojov a efektov je následne možné materiály upravovať, 

odstraňovať šum, vykonávať farebné korekcie, klonovať objekty či vykonať automatickú 

opravu materiálu alebo jeho časti. Je umožnené používať i vrstvy. Jednoduché je takisto 

vytvorenie galérie vybraných fotografií pre publikovanie na webe, samozrejmosťou sú rôzne 

štýly galérií.  

 

 
 

Obr. 6.: Prostredie programu AfterShot 
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Paint.NET  

 

Paint.NET je program na editáciu bitmapovej grafiky či fotografií, ktorý je určený aj pre 

začínajúcich grafikov. Je nenáročný na hardware počítača. Program dokáže pracovať 

s vrstvami, textom a efektami. Výhodou je taktiež neobmedzená história vykonaných zmien, 

preto je v rámci úprav možné sa kedykoľvek vrátiť, pokiaľ sa nám úprava materiálu nepáči. 

Grafický editor umožňuje aj klonovanie objektov či častí grafiky. Program podporuje takisto 

podporné moduly. Program obsahuje množstvo nástrojov, efektov, štetcov, paliet a funkcií. 

Ovládanie programu je jednoduché, rozhranie je intuitívne, prehľadné a prívetivé. 

 

 
 

Obr. 7.: Prostredie programu Paint.NET 
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Paintsupreme 

 

Tento program predstavuje prostriedok pre tvorbu a editáciu obrázkov a fotografií. Za pomoci 

rôznych filtrov a efektov je na fotografii možné jednoducho vytvoriť nový, resp. vylepšený 

vzhľad. Aplikácia obsahuje množstvo jednoduchých, ale i zložitejších rôznych nástrojov na 

retuš, do grafiky je možné pridávať nové textúry, odstraňovať nechcené časti grafiky či meniť 

farby. Samozrejmosťou je možnosť pridávania textových častí. V editore je možné tiež na 

grafiku aplikovať rôzne štýly. Výhodami programu sú spoľahlivosť a jednoduchosť použitia. 

Za pomoci programu je možné tiež vytvárať rôzne brožúry, pozvánky, plagáty a iné. 

 

 
 

Obr. 8.: Prostredie programu Paintsupreme 

 

 

Záver 

V článku sú predstavené niektoré vybrané grafické aplikácie a programy pre tvorbu 

webstránok. Všetky produkty obsahujú funkcie, ktoré využije nejeden užívateľ venujúci sa 

tvorbe a úprave grafiky či spracovaniu fotografických materiálov. 

 

Abstrakt  

Príspevok popisuje niekoľko aplikácií na spracovanie fotografií a grafických materiálov 

a programy na tvorbu jednoduchých webstránok 

 

Kľúčové slová   

tvorba grafiky, úprava grafiky, tvorba web stránok, správa a úprava fotodokumentov, 

grafické aplikácie 
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Informačné systémy na podporu merania výkonov zamestnancov  
 

Information Systems to Support Measurement of Employee’s Performance 
 

Ján SKALKA – Martin DRLÍK 

 
Abstract   

College staff represents a diverse group of individuals with different motivations, objectives and 

ways of achieving them. We can meet with employees whose are filled and satisfied by pedagogical 

and scientific work, satisfies them the freedom and the opportunity for personal growth, but also 

with employees, who are employed by inertia and work represents only one of several belonging and 

feel to your workplace (faculty, university). From the approach of the stuff unfolds the quality of 

their work and performance.  

 

Keywords  

performance measurement, university information system 

 

Úvod 

Hodnotenia a sebahodnotenie univerzity predstavuje v rámci jej činností jednu 

z nevyhnutných aktivít pre rozvoj a napredovanie. Postoje univerzít a jednotlivých orgánov 

v rámci nich sú rôznorodé a samotné hodnotenie je riešené rôznymi postupmi. Zber údajov do 

excelovských hárkov, s potenciálnou chybovosťou spôsobenou ľudským faktorom, či 

chýbajúcimi údajmi, predstavuje už dnes zastaranú metódu. 

V dobe moderných informačných systémov, výmenných formátov a komunikačných 

protokolov je omnoho efektívnejšie riešiť túto úlohu prepojením systémov a vhodnou 

nadstavbou, ktorá evidované údaje zbiera a vyhodnocuje. Dôležitým krokom je definícia 

atribútov, ktoré majú pre hodnotenie význam a odfiltrovanie tých, ktoré sú nevýznamné. 

Rovnako ako v prípade študentov odrážajú ich vedomosti a zručností študijné výsledky, i 

vprípade zamestnancov sa možno na výkon a kvalitu pozerať cez kvantifikačné ukazovatele. 

Hlavným problémom je identifikovať u zamestnanca všetky činnosti, ktoré prinášajú 

pozitívny efekt vzhľadom na jeho pôsobenie v univerzitnom prostredí, pretože len komplexný 

obraz jeho činností dokáže efektívne a spoľahlivo vyjadriť kvalitu, či prínos pre inštitúciu. 

Niektoré pohľady sa obmedzujú na finančný prínos, ktorý je okrem priameho získania 

financií (napr. prostredníctvom projektov) vyjadrený metodikou prideľovania dotácie. Tento 

pohľad odrážajúci výkon zamestnanca v pedagogickej (vzdelávacej) a vedeckej (publikačno-

projektovej a umeleckej) činnosti nám dokáže poskytnúť základné časti modelu odrážajúceho 

výkon jednotlivca a následne i organizačných jednotiek: 

 vyjadrenie počtu odučených študentov, 

 vyjadrenie počtu napísaných publikácií, 

 vyjadrenie finančnej dotácie na projektovú činnosť. 

 

Ďalšie aktivity môžeme zahrnúť do skupiny nemerateľných, či ťažšie merateľných 

ukazovateľov. Ich významnosť je možné ohodnotiť len počtom jednotiek, prípadne s veľkou 

mierou neurčitosti pri identifikovaní ich významnosti.  

 organizácia konferencií na rôznych úrovniach, 

 organizácia podujatí, 

 garancia, resp. zabezpečovanie činnosti úseku pracoviska, 

 podieľanie sa na činnosti pracoviska, 

 výkon funkcie, 
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 dosiahnutie stupňa odbornej kvalifikácie vysokoškolských učiteľov (kvalifikačný rast 

vysokoškolských učiteľov a ich ďalšie vzdelávanie), 

 garancia študijného programu, 

 garancia habilitačných a inauguračných konaní, 

 školiteľstvo záverečných prác všetkých troch stupňov, 

 členstvo v komisiách (štátnicových, obhajoby záverečných prác, habilitačných 

a inauguračných konaní), 

 oponentúry všetkých typov prác a konaní, 

 pobyt na univerzite mimo UKF (mobilitné programy, napr. ERASMUS). 

 

Zatiaľ čo informáciu o prvej skupine činností a malú časť informácií z druhej skupiny 

pomerne komplexne pokrývajú existujúce informačné systémy univerzity a ich napĺňanie je 

v záujme každého jednotlivca i pracoviska, pre získanie ostatných údajov je potrebné použiť 

procesný model zabezpečujúci zber informácií, backend pre ich prezentáciu a následne 

i vyhodnocovanie na priereze zvoleného obdobia. Táto skupina aktivít môže byť pri 

rozličných zameraniach pracovísk veľmi rozsiahla a zber údajov pri postoji bežných 

zamestnancov obtiažny, preto je potrebné nastaviť filozofiu, ktorá bude zamestnanca 

motivovať k poskytovaniu tých informácií, ktoré nie je možné získať iným spôsobom ako 

priamym zberom. 

 

Pedagogická činnosť 

Pedagogický profil je definovaný počtom, obsahom a rozsahom predmetov, ktoré vyučujúci 

zabezpečuje prostredníctvom prednášok, cvičení, seminárov, konzultácií, vedením 

a oponovaním záverečných prác ako aj práce v komisiách pre štátne záverečné skúšky. 

Cieľom analýzy činnosti vysokoškolského učiteľa je identifikovať jeho aktivity počas 

semestra a skúškového obdobia. V súlade s rozhodnutiami Rady kvality UKF sú v prvej fáze 

monitorovania tvorivej činnosti zamestnancov sledované nasledovné aktivity: 

 počet vyučovaných hodín – výučba predstavuje hlavnú činnosť vysokoškolského 

učiteľa a z veľkej väčšiny je realizovaná prostredníctvom kontaktnej podoby. 

Náročnosť predmetu voči študentovi vyjadruje kreditová hodnota predmetu, avšak 

náročnosť voči študentovi nekopíruje náročnosť voči pedagógovi – sú predmety, 

v rámci ktorých náročnosť kladená na pedagóga (najmä časová) mnohonásobne 

prevyšuje nároky kladené na študentov – učiteľ musí v rámci semestra opravovať 

množstvo seminárnych prác, esejí, prekladov, výpočtových úloh a pod. Náročnosť 

predmetu je vzhľadom na rôznorodosť študijných programov i špecifiká práce 

učiteľov v jednotlivých študijných programoch vyjadrená len časovou mierou. Časovú 

náročnosť vyjadruje počet hodín za semester (aktuálne predpokladáme, že pre každú 

vyučovaciu hodinu potrebuje vyučujúci čas na prípravu i na konzultácie, preto časovú 

náročnosť vyučovacej hodiny rozširujeme na riadnu hodinu). 

 počet hodnotených študentov –  v tomto bode nebude rozlišovaná náročnosť 

jednotlivých druhov hodnotenia opäť z dôvodu širokospektrálneho záberu 

jednotlivých študijných predmetov. Akt zápisu hodnotenia zodpovedá analýze 

výsledkov študenta hodnotiacim, pričom opäť existujú predmety s nižším hodnotením 

(abs.), ktoré môžu na vyučujúceho (nie na študenta) klásť rovnaké i vyššie nároky ako 

v prípade predmetov s vyšším hodnotením (skúška). Z hľadiska hodnotenia bude 

predpokladaná na každého hodnoteného študenta konštantná náročnosť, pričom sa akt 

zápisu skúšania započítava len hodnotiacemu zamestnancovi. 

 počet (vyučovaných) predmetov – predstavuje najmä v čase vytvárania štruktúry 

a napĺňania obsahom náročnú intelektuálnu činnosť a i v rámci ďalšieho vzdelávania 
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vyžaduje od pedagóga významnú mieru pozornosti. Tento fakt je zohľadnený ďalším 

navýšením časovej náročnosti v rámci semestra. 

 vedenie a oponovanie  záverečných prác – kladie na plecia vysokoškolských 

učiteľov dve náročné činnosti: vedenie záverečnej práce a oponovanie záverečnej 

práce. Napriek tomu, že na pracoviskách existujú samostatné predmety v rámci 

ktorých sú študentom poskytované informácie a pokyny pre vypracovanie 

záverečných prác, školiteľovou povinnosťou je usmerňovanie študenta po stránke 

formálnej i obsahovej a očakáva sa od neho i viacnásobné prečítanie a najmä 

pripomienkovanie vytvorenej práce. Kvalitu práce školiteľov dokážu posúdiť v prvom 

rade študenti, je preto potrebné do komplexu zakomponovať systém, v rámci ktorého 

by končiaci študenti hodnotili svojich školiteľov a túto informáciu následne 

monitorovať ako súčasť hodnotenia výkonov vysokoškolských učiteľov. 

 čas strávený na štátnych záverečných skúškach – pre vyučujúceho predstavuje 

porovnateľnú záťaž ako skúška. Dokážeme sledovať časovú náročnosť, ktorú možno 

vyjadriť v počte dní strávených na štátnych záverečných skúškach a efektívnosť, ktorú 

vyjadruje počet odskúšaných študentov. 

 

  

Publikačná činnosť 

Publikačná činnosť je pri primárnom zbere štruktúrovaná podľa rezortnej legislatívy. Jej 

ďalšie spracovanie však nie vždy kopíruje túto štruktúru. Pre inštitúciu sú definované dva 

existenčné body: 

 dotácia zo štátneho rozpočtu 

 akreditácia 

 

Hoci ani jedna z týchto kategórií nekopíruje to, čo si predstavujeme pod pojmom kvalita, 

musíme zohľadniť obe metodiky (prípadne môžeme sekundárne uvažovať i o ďalších 

hodnoteniach, napr. ARRA). Primárne však budeme uvažovať rozdelenie kategórií podľa 

skupín definovaných v metodike prideľovania rozpočtu najmä preto, lebo údaje máme 

aktuálne k dispozícii práve v takejto štruktúre. Ide súčasne o jednoduchšiu a možno povedať, 

že stabilnejšiu štruktúru (metodika rozdeľovania publikácií podľa akreditačných kritériá je 

zvyčajne retrospektívna, nemožno predpokladať, čo prinesie do budúcej šesťročnice a v rámci 

jednotlivých vedných oblastí sa veľmi líši). 

Na základe zvolenej metodiky delíme publikácie do nasledovných oblastí: 

 A1 (Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie) – AAA, AAB, ABA, ABB, 

ABC, ABD 

 A2 (Ostatné knižné publikácie) – ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, 

CAB, EAJ, FAI 

 B (Publikácie v karentovaných časopisoch) – ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, 

AEG, AEH, AGJ 

 C (Ostatné publikácie) – ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, 

AFG, AFH 

 D – ostatné kategórie nezohľadňované v rozpočte (detailnejšie v prílohe). 

 

Špeciálnou kategóriou sú publikačné jednotky indexované v bibliografických citačných 

databázach. Vzhľadom na to, že pokus o odlíšenie tohto typu publikácií prostredníctvom 

zavedenia osobitných kategórií v smernici venovanej kategorizácii publikačnej činnosti, 

nepriniesol očakávaný poriadok, je potrebné identifikovať tento druh publikácií inou cestou 
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ako na základe zaradenia do kategórie publikačnej činnosti. Najspoľahlivejšou cestou sa javí 

priame dolovanie týchto údajov z citačných databáz. 

Získaný dokument sa následne spracúva do štruktúrovanej podoby, v ktorej sú identifikovaní 

zamestnanci jednotlivých pracovísk a overená existencia získanej publikačnej jednotky 

s údajmi v Knižničnom informačnom systéme.  

 

Projektová činnosť  

Financovaný projekt v univerzitnom prostredí chápeme ako uznanie riešiteľa externou 

nezávislou (medzinárodnou) vedeckou komunitou prostredníctvom pridelenia finančných 

prostriedkov na riešenie zvolenej problematiky. 

Kategorizácia projektov prešla v minulom období viacerými etapami. Súčasné delenie 

v systéme projekty pokrýva potreby UKF, no je príliš podrobné. Pre potreby hodnotenia 

výkonu zamestnancov je vhodné rozdeliť projekty do viacerých samostatných skupín nie 

hierarchicky, ale definovať ich polohu v každej z uvedených oblastí a pridať k nej grantovú 

agentúru, ktorá poskytuje prostriedky. 

Podľa oblasti: 

 výskumné, 

 kultúrne a edukačné (aj niektoré projekty ŠF), 

 rozvojové (rozvojové projekty rezortu a niektoré projekty ŠF), 

 mobilitné, 

 iné (napr. organizovanie podujatí). 

Podľa vplyvu na dotáciu zo štátneho rozpočtu: 

 zohľadňujú sa,  

 nezohľadňujú sa. 

Podľa poskytovateľa: 

 medzinárodný 

 národný - zo štátneho rozpočtu 

 iné zdroje 

 inštitucionálny (UGA UKF, projekty na podporu športových a umeleckých aktivít 

študentov) 

Ako východiskový bod hodnotenia boli vzaté: 

 finančný prínos zamestnanca pre inštitúciu v rámci dotácie 

 hodnotenie jednotlivých druhov projektov stanovené Radou kvality   

Základným problémom v súčasnosti je disciplína vkladania údajov o projektovej činnosti. 

Vkladanie údajov je aktuálne na pleciach zodpovedného (vedúceho) riešiteľa, ktorý si nie 

vždy plní svoje povinnosti. Niekedy sa zodpovední riešitelia spoliehajú na kompletizáciu 

o základných údajoch o projekte prostredníctvom fakultného alebo univerzitného útvaru pre 

vedu, ktoré si ich zhromažďujú z iných zdrojov. 

 

Nemerateľné aktivity 

Do tejto skupiny aktivít patria činnosti zamestnancov, ktoré nie je možné klasifikovať priamo, 

resp. prostredníctvom finančného pohľadu. Ide o aktivity, ktoré neprinášajú priamy alebo 

merateľný výsledok, avšak ich realizácia je pre jednotlivé pracoviská nutná alebo prospešná. 

Za účelom ohodnotenia alebo presnejšie definovania významnosti jednotlivých činností ich 

rozdelíme do kategórií A-E, ktoré definujeme podľa významnosti, náročnosti a jedinečnosti 

nasledovne: 

 A – špičková medzinárodná úroveň, 
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 B – medzinárodná a národná úroveň, 

 C – domáca, regionálna, lokálna úroveň, 

 D – úroveň pracoviska, 

 E – ostatné (nezapočítavané) činnosti. 

Jednotlivé činnosti môžeme uvažovať za každý rok samostatne a podobne ako v prípade 

predošlých skupín aktivít ich priemerovať na priereze troch rokov alebo ich môžeme 

kumulovať – vždy v ďalšom roku sa trvajúce a nové aktivity pripočítajú k tým, ktoré boli 

evidované v minulých rokoch. 

V prvom prípade bude kladený dôraz na aktivitu a pracovitosť jednotlivcov, v druhom viac na 

zásluhovosť – pokiaľ bol niekto v minulosti rektorom alebo členom medzinárodných 

organizácií, bude ho tento úspech sprevádzať počas celej doby zamestnania. 

Zber týchto činností zabezpečuje na UKF samostatný modul portálu univerzity, pričom takto 

naplnené údaje je možné prezentovať i v osobných profiloch zamestnancov. 

 

 
Obr. 1 Kategorizácia aktivít a rozhranie pre získavanie údajov o ďalšej činnosti 

 

Sledované obdobie 

Pri definícii obdobia, v rámci ktorého je potrebné sledovať výkony zamestnancov sme 

postupovali v súlade s obdobím definovaným pre metodiku prideľovania dotácie zo ŠR, 

štandardnou dĺžkou na riešenie projektov a predpokladanou dobou pre vytvorenie kvalitnej 

publikácie. Ako najvhodnejšie sa javí trojročné obdobie, ktoré: 

 pokrýva obdobie uvažované metodikou financovania (roky r-3, r-2), 

 mapuje aj obdobie bezprostredne predchádzajúce súčasnosti (r-1), čo je dôležité pre 

motiváciu zamestnancov, 

 je dostatočne dlhé, aby prebehli projekty, a dokončili sa započaté publikácie, ktorým 

sa zamestnanec mohol intenzívne venovať na úkor ostatných činností, 

 v prípade výpadku z rôznych dôvodov sa výsledok katastrofálne neodzrkadlí na 

výkone zamestnanca, 

 umožní zodpovedne identifikovať potenciálne problémy. 

 

Záver 

Na základe prezentovaných skutočností bol navrhnutý a v prostredí Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre implementovaný systém predstavujúci integračné rozhranie čerpajúce, 
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spracúvajúce a prezentujúce informácie o výkonoch zamestnancov, pracovísk i fakúlt 

univerzity. 

 
Obr. 2 Prezentácia výkonov zamestnanca vo vzdelávaní 

 

Hlavným cieľom hodnotiaceho systému je identifikovať a pomenovať všetky dostupné, 

sledované a merateľné parametre zamestnancov v čo najefektívnejšej (a najstručnejšej) 

podobe tak, aby boli bázou pre hodnotenie kvality vzdelávania i vedy. 

V konečnom dôsledku aplikácia systému v podmienkach UKF má viesť ku zviditeľneniu 

výsledkov práce, vzájomnej komparácii zamestnancov i k zefektívneniu pedagogickej a 

vedeckej práce. Prostredníctvom systému bude možné dokumentovať a analyzovať nielen 

aktuálny stav, ale aj vývoj univerzity a jej súčastí. 

 

Abstrakt  

Zamestnanci vysokej školy predstavujú rôznorodú skupinu jedincov s rôznou motiváciou, 

cieľmi i spôsobmi ich dosahovania. Možno sa stretnúť so zamestnancami, ktorých 

pedagogická a vedecká práca uspokojuje a napĺňa, vyhovuje im voľnosť a možnosť 

osobného rastu, ale i so zamestnancami, ktorí sú zamestnaní zo zotrvačnosti, toto 

zamestnanie predstavuje len jedno z viacerých a necítia príslušnosť k svojmu pracovisku 

(fakulte, univerzite). Od prístupu zamestnancov sa odvíja aj kvalita ich práce a výkon. 
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meranie výkonu, univerzita, informačný systém 
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Efektívna tvorba sémantického webu 
 

Effective Generation of Semantic Web  
 

Ján ŠMATLÍK – Ján SKALKA – Peter ŠVEC 

 

 
Abstract   
The paper deals with the possibilities of the automated processing of text based on logical parts defined in the 

document. It describes the basic characteristics of the semantics and defines an algorithm for creating 

semantically oriented database based on the content of the document. Lemmatization and Slovak language 

morphological database are used in this process. Finally the website with the structure replicating the source 

structure enriched with automatically generated links represented through topic maps is generated. 

 

Keywords 

semantic web, lematization, e-book, metadata 

 

Úvod 

Poskytovanie informácií vo všeobecnosti aj jeho organizovaná forma v podobe vzdelávania 

prešli počas svojho vývoja mnohými zmenami. Finálne produkty v podobe Internetu, webu či 

e-learningu sú v súčasnosti dostupné širokým masám záujemcov o informácie. 

V záplave informácií sa však bežný používateľ rýchlo stráca a vyhľadávanie relevantnej 

a správnej informácie predstavuje zvyčajne časovo náročný proces. Na pomoc pri práci s 

obsahom sú k dispozícii viaceré metódy pre spracúvanie informácií: 

1. manuálna kategorizácia – ľudia ručne vyhľadávajú stránky a určia, do akej skupiny 

zaradiť web, aký titulok či popis k nemu priradiť.  

2. indexovanie informácií pomocou robotov predstavuje účinný nástroj, ktorý v 

kombinácii s algoritmami určujúcimi relevantnosť stránok s vyhľadávanými 

kľúčovými slovami, umožňuje pomerne presne vyhľadať to, čo naozaj hľadáme.  

3. jednoúčelové roboty na zbieranie limitovaného množstva dát – typickým 

príkladom môžu byť spam roboty, ktoré cielene hľadajú najmä e-mailové adresy. 

Tento druh zberu dát sa síce čiastočne podoba filozofii sémantiky dát, avšak 

problémom je heterogénnosť údajov.  

4. roboty a agregátory zbierajúce dáta pomocou jednotných formátov (CSV, XML, 

RSS) – Ide o podobnú formu, ako v prípade jednoúčelových robotov, avšak v tomto 

prípade je potrebné, aby tvorca stránky poskytol unifikovaný formát výstupu dát. 

Najbežnejším príkladom je RSS.  

 

Štandardné webové vyhľadávače sa v snahe o poskytnutie čo najkvalitnejších a 

najrelevantnejších informácií snažia o úpravu svojich algoritmov, ktoré sú však silne 

ovplyvnené SEO optimalizáciou a tá má často negatívny vplyv na relevantnosť výsledkov pri 

vyhľadávaní pomocou kľúčových slov. Optimalizovať vyhľadávací nástroj tak, aby ponúkal 

tie výsledky, ktoré používateľ naozaj chce, je častokrát obtiažne aj vďaka špecifickým 

vlastnostiam každého prirodzeného jazyka. V prípade slovenského jazyka ide navyše o 

problém flexie, ktorá pre úspešné vyhľadávanie a presnejšie výsledky vyžaduje znalosť 

základného tvaru slova. 

 

 

Semantický web 

Technológiu eliminujúcu základné nedostatky vyhľadávania predstavuje sémantický web. 

Prvý koncept založený na sémantike obsahu predstavili v 60. rokoch 20. storočia, ako model 
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reprezentujúci znalosti, vedci Collins, Quillian a Loftus [1]. Pojem sémantický web definoval 

v roku 1998 Tim Berners-Lee s cieľom rozšíriť vtedy aktuálnu podobu webu [2]. Popisuje ho 

ako obrovskú sémantickú sieť dát, ktorá by mala byť zrozumiteľná a spracovateľná strojovo.  

Na základe týchto princípov vznikol nový koncept architektúry webu, ktorá obsahuje tri 

úrovne abstrakcie: 

 sieťová vrstva zabezpečuje spojenie medzi zariadeniami, 

 webová vrstva obsahuje objekty (dokumenty) webových stránok, 

 vrstva grafu je kľúčovou pre sémantický web a jej úlohou je starať sa o logické 

prepojenie objektov podľa ich významu a umožniť tak používateľom i webovým 

agentom jednoduchšie prehliadať súvisiace dokumenty v rámci celého webu. 

 

 

Obr. 1 Trojvrstvová architektúra sémantického webu [3] 

 

Topic maps 

Topic maps sú štandardom pre reprezentáciu a výmenu znalostí s dôrazom na vyhľadateľnosť 

informácií. Pôvodne boli vytvorené v druhej polovici 90. rokov 20. storočia, ako nástroj pre 

vytvorenie štruktúr obsahov kníh. Neskôr však bola myšlienka generalizovaná a vznikol meta 

model so širšou využiteľnosťou.  

Topic maps využívajú tri základné konštrukcie pre popísanie predmetov reprezentovaných 

témami:   

 témy (topics), 

 výskyty (occurences) 

 asociácie (associations). 

 

Využívajú formát XTM (XML Topic Maps) vydaný po prvý raz v roku 2000 a inovovaný 

v roku 2006. Štandard obsahuje: 

 Referenčný model (TMRM – Topic maps reference model) 

 Dátový model (TMDM – Topic maps data model) 

 

Účelom topic maps je sprostredkovať vedomosti o zdrojoch pomocou vrstiev alebo mapy 

zdrojov prostredníctvom zachytávania objektov a vzťahov medzi nimi spôsobom, ktorý je 

implementačne nezávislý. 
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Topic maps sú štandardizované vo formáte XML (XTM), avšak existujú aj ďalšie formáty:  

CXTM (Canonical XML Topic Maps), CTM (Compact Topic Maps). GTM (Graphical Topic 

Maps). Topic maps môžu využívať aj jazyk RDF a jeho syntax. 

 

Extrakcia údajov z dokumentu 

V rámci projektu KEGA 067UKF-4/2012: Sémanticky orientovaná elektronická učebnica 

Etiky sociálnej práce bola na UKF v Nitre navrhnutá metodika umožňujúca spracovanie 

obsahu publikácií do sémantickej podoby tak, aby s využitím nástrojov a technológií 

sémantického webu poskytovala používateľovi významne kvalitnejší prístup k obsahu ako mu 

ponúkajú bežné webové nástroje. Požiadavkou bol súčasne najvyšší možný stupeň 

automatizácie celého procesu bez nutnosti definovať ontológie alebo mapy. 

Princíp spracovania „zdrojového textu“ vychádza z používania štandardnej dokumentovej 

štruktúry – z definovania kapitol, podkapitol a používania odsekov. Ako východiskový bol 

použitý formát docx, ktorý má štandardizovaný formát dokumentu a verejne dostupnú 

dokumentáciu. Tento sa analyzuje a vytvára sa jeho databázová verzia (Obr. 2). 

 

 

Algoritmus pre extrakciu textu z dokumentu: 

 

1. Načítame zoznam súborov v súbore 

DOCX. 

 

2. Nájdeme a načítame obsah súboru 

document.xml, ktorý obsahuje 

samotné textové dáta dokumentu. 

 

3. Prechádzame jednotlivými odsekmi. 

 

4. V prípade, že sme zatiaľ nenašli štýl 

určujúci nadpis 1. úrovne (nadpis 1. 

kapitoly), ignorujeme text. 

 

5. V prípade, že už obsah dokumentu 

začal, ukladáme jednotlivé odseky 

k aktuálnej kapitole. 

 

6. Pokiaľ je nájdený nový nadpis alebo 

podnadpis, vytvárame novú kapitolu 

a pridávame do nej príslušný odsek. 

 

7. Po spracovaní celého súboru končíme 

prácu s dokumentom a výsledkom je 

množina kapitol a odsekov. 

Obr. 2 Postup analýzy dokumentu [4] 

 

Postup je založený na princípe extrakcie textu po odsekoch sa a nadpisoch. Predpokladom pre 

takýto spôsob hľadania, je správna štruktúra dokumentu, ktorý musí používať formátovacie 

štýly dokumentu ako nadpisy, odrážky a číslovania. Na významnosť jednotlivých slov má 

okrem štandardného členenia vplyv aj zvýraznenie a odlíšenie slova či slovného spojenia od 

okolitého textu – takéto časti sú uvažované ako samostatné bloky. 
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Základným kameňom pre efektívne vyhľadávanie je databáza slov, na základe ktorej je 

možné aj ďalšie sémantické rozširovanie spracovaného textu. Slovenčina je flektívny jazyk, 

preto je analýza textu komplikovanejšia, ako napríklad pri angličtine. Pre dosiahnutie vyššej 

relevancie získaných dát je potrebné text „predpripraviť“. Využívame na to úkony 

spočívajúce v odstránení STOP slov a lematizáciu. 

 

Z textu jednotlivých kapitol uložených v databáze sme vytvorili zoznam použitých slov, 

pričom sme odstránili špeciálne znaky, interpunkciu a slová dlhšie ako 2 znaky, čím sme 

dosiahli odfiltrovanie významného množstva spojok, častíc a iných neplnovýznamových slov,  

Pri spracovaní textu bolo potrebné ďalšie očistenie od neplnovýznamových slov – tzv. stop 

slov. Na túto úlohu sme využili databázu slov od Baluchu [5] ako základ, a rozšírili ju 

o približne 100 ďalších neplnovýznamových slov, ktoré sa priamo vyskytujú v dokumente 

učebnice. Náš zoznam stop slov má tak 348 záznamov. 

Kľúčovou a zrejme najproblematickejšou úlohou, bolo nájdenie vhodnej metódy lematizácie. 

V praxi sa využívajú dve metódy: 

 Hľadaním základného tvaru slova v morfologickom slovníku, ktorý obsahuje lexémy 

a ich lemy. 

 Využitím súboru gramatických pravidiel a základného slovníka (využívané napríklad 

pri nástrojoch typu spellcheck), ktorý pomáha určiť, ktoré gramatické pravidlá na 

jednotlivé slová aplikovať. Zároveň pomocou kombinácie slovníka a pravidiel vieme 

vytvoriť pomerne rozsiahlu databázu pre vlastný morfologický slovník. 

 

Vzhľadom na zložitosť druhého riešenia sme sa rozhodli využiť hotové riešenie v podobe 

morfologickej databázy Slovenského národného korpusu, ktorý vytvoril a spravuje 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Morfologický slovník 

v súčasnosti obsahuje takmer 3 300 000 lexém. 

Lematizácia pomocou slovníka dosahuje úspešnosť 95%. Medzi ostatnými 5% slov sa 

vyskytujú prevažne priezviská zahraničných autorov, názvy, prípadne preklepy. Takéto slová 

ponechávame v tvare, v akom boli extrahované z dokumentu (nelematizujú sa). 

Po lematizácii vykonáme zoradenie a zjednotenie výskytov jednotlivých slov. To znamená, že 

napr. slovo „Etika“ bude do tabuľky slov (word) uložené len raz a zároveň budú do tabuľky 

výskytov (occurences) uložené počty výskytov pre každú kapitolu, v ktorej sa slovo nachádza 

aspoň raz. Okrem tejto štatistiky evidujeme počet výskytov slov v jednotlivých kapitolách, 

ktorý je približne 8300. Počet nájdených kapitol je 24. To znamená, že každá kapitola 

obsahuje v priemere okolo 350 sémanticky významných slov. To je však opäť skreslená 

informácia, nakoľko niektoré kapitoly učebnice obsahovali len niekoľko viet, a na druhej 

strane dokument obsahuje kapitoly obsahujúce viac ako 1000 slov. 

 

V použitej verzii dokumentu učebnice bolo našim algoritmom nájdených a lematizovaných 

celkovo okolo 3700 unikátnych očistených slov, pričom v priemere každé z 3700 nájdených 

unikátnych slov sa v texte vyskytuje viac ako štyrikrát, no 2500 slov sa v databáze vyskytuje 

len jediný raz.  

Na základe získaných údajov je možné identifikovať kapitoly, ktoré sa daným pojmom 

zapodievajú a odseky, v ktorých je pojem spomenutý najviac krát a je možné prepojiť ich 

s kapitolami s podobným významom, či nasmerovať používateľa na sémanticky podobný 

obsah. Pre efektívnu implementáciu tejto myšlienky je však potrebné vhodné používateľské 

rozhranie.           
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Používateľské rozhranie 

Získané údaje je potrebné vhodným spôsobom interpretovať. Pri návrhu vzhľadu 

elektronickej učebnice je potrebné stanoviť iné kritériá ako v prípade iných typov aplikácií či 

webových stránok. S ohľadom na dátovú štruktúru sme identifikovali nasledujúce požiadavky 

pre rozhranie: 

 Rozhranie by malo byť jednoduché a intuitívne 

 Základným prvkom v rozhraní je samotný textový obsah učebnice, ktorý by mal mať 

podiel viac ako 50% viditeľnej plochy obrazovky, aby umožnil návštevníkovi 

pohodlné čítanie bez častého posúvania textu. 

 Zoznam kapitol, topic odkazov a externých odkazov, ako aj bibliografie by mal byť 

rozvrhnutý tak, aby sa minimalizovali prázdne nevyužité miesta a zároveň obmedzila 

nutnosť posúvať obsah jednotlivých blokov (scroll). 

 

 

Obr. 3 Vytvorené používateľské rozhranie [4] 

 

Je vhodné, aby rozhranie učebnice obsahovalo aj automatizované testy, ktoré sú určené na 

otestovanie si vedomostí používateľov učebnice a budú zároveň aj spätnou väzbou pre 

tvorcov otázok. Rozhranie musí umožňovať vytvoriť neobmedzené množstvo otázok a každú 

samostatne  priradiť ku kapitolám, v ktorých sa môžu otázky pri spustení testu vyskytovať. 

Môžeme tak dosiahnuť lepšie cielenie otázok na práve čítaný text. Implementáciou týchto 

požiadaviek získavame rozhranie prezentované na obr. 3. 

 

Administrátorské rozhranie 

 

Okrem samotného používateľského rozhrania je pre úpravu vygenerovaného obsahu, pre 

doplnenie externých odkazov a napĺňanie testov či kontrolu odpovedí potrebné aj 

administrátorské rozhranie. Toto bolo vytvorené univerzálne tak, aby bolo možné spracúvať 

vyššie popísanými postupmi akýkoľvek dokument vo formáte docx.  

 

Záver 

V príspevku prezentujeme univerzálny návrh pre spracovanie obsahu dokumentov s cieľom 

automatickej tvorby prepojení a ich využívaním pri sémantickom vyhľadávaní. Nad získanou 

bázou dát bolo vytvorené používateľské rozhranie umožňujúce na úrovni anonymného 

používateľa čítanie, prezeranie ponúknutého obsahu a testovanie, na úrovni administrátora 

dopĺňanie externých odkazov a prepojení ako aj testových otázok. 

Vytvorený systém možno považovať za prototyp, ktorý je možné bez väčších úprav použiť 

prakticky pre ľubovoľný dokument pripravený v požadovanej štruktúre a formáte. 
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Obr. 4 Rozhranie pre administrátora [4] 

Abstrakt  

Príspevok sa zaoberá možnosťami automatizovaného spracovania textu na základe 

logických častí definovaných v dokumente. Popisuje základné charakteristiky sémantiky 

a definuje algoritmus pre vytváranie sémanticky orientovanej databázy na základe 

obsahu dokumentu. V rámci tohto procesu využíva lematizáciu a morfologickú databázu 

slovenského jazyka. Výsledkom celého procesu je vygenerovaná webová stránka 

(aplikácia) so štruktúrou kopírujúcou štruktúru zdrojového dokumentu obohatenú o 

automaticky generované prepojenia reprezentované prostredníctvom topic maps. 

 

Kľúčové slová   

sémantický web, lematizácia, elektronická kniha, metadata 
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 Online podpora pre používateľov MOODLE 2.3  
 

Online support for users of MOODLE 2.3 
 

Ľubica ŠEMELÁKOVÁ 

 

 
Abstract   

Report informs the user of MOODLE at Slovak University of Agriculture inNitra with 

online support for the creator of courses. Short online rulesfocus mainly on the differences 

between the LMS Moodle 2.3 and earlierversions of MOODLE that were in the previous 

period on the faculties SPU inNitra used and help streamline the work of the creator of the 

course in LMSMOODLE. 
 

Keywords  

LMS MOODLE, self of registration to courses, alternative ways of views the course, work 

with groups and groupment, work with pictures 

 

Úvod 

Používanie LMS MOODLE od roku 1995 na SPU v Nitre zastrešovalo CIT FEM SPU v Nitre 

na vlastnom serveri a to pre všetky fakulty univerzity samostatnými inštaláciami. Neúnosnosť 

situácie, kedy kapacitne nebolo možné upgradeovať jednotlivé systémy na fakultách (odchod 

pracovníkov) ani poskytovať priestor na serveri, vyústila do vytvorenia celouniverzitného 

evzdelávacieho portálu s najvyššou stabilnou verziou LMS MOODLE (v tom čase verzia 2.1, 

neskôr 2.3).   

 

Prechod na novú verziu LMS MOODLE priniesol množstvo významných nových funkcií, 

niektoré rysy Moodle boli úplne prepracované a nová verzia zahŕňa aj opravu chýb 

z predchádzajúcich verzií. 

Najvýznamnejšie novinky, ktoré priniesla nová verzia, predstavujú nesporné výhody pre 

používateľov Moodle, či už v roli učiteľa alebo študenta: 

 

• plne prepracovaný systém zálohy, nový zálohovací formát a vylepšené rozhranie, nové 

bloky, vylepšenie práce so súbormi, nový HTML editor, vylepšenie rozhrania pre 

prideľovanie rolí, vylepšenie navigácie, nové témy, 

• významné zlepšenie činnosti modulov, všetkych typov študijných zdrojov, nové 

nastavenia pre SCORM modul, atď., 

• zahrnutie pluginu Community Hubs do Moodle - adresár kurzov pre verejnú potrebu alebo 

pre súkromné komunity, 

• podpora integrácie externých archívov obsahu, export dát do externých systémov (Flickr, 

Google Docs, Picasa ... ) 

• atď. 

 

Preto významnú podporu pre používateľov MOODLE na SPU v Nitre, hlavne pre tvorcov 

kurzov zohráva ich podpora, ktorá je zo strany CIT FEM poskytnutá vo forme online 

návodov. Online návody sa zameriavajú na oboznámenie používateľov s novinkami, ktoré 

boli v starších verziách neznáme alebo nedostupné, alebo boli v novej verzii vylepšené. 

 

Všetky online návody sú sústredené v kategórii Rady, návody, manuály, ktorá je prístupná 

hneď z úvodnej stránky portálu na lište v časti Help – obr. 1. 
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obr. 1 – Rady, návody, manuály 

 

 

Online podpora používateľov LMS MOODLE na SPU  

 

1. Ako nastaviť samoprihlasovanie študentov do kurzu – obr. 1 

Krátky online návod oboznamuje učiteľa, ako nastaviť do kurzu v LMS MOODLE 

samoprihlasovanie študentov, ktoré sa spolu s nastavením hesla  javí ako najvýhodnejšia  

a najmenej prácna možnosť zápisu študentov do kurzu. 

 

Dostupné z: http://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=110 

 

 
Obr.2 - Online návod Ako nastaviť samoprihlasovanie študentov do kurzu 

 

 

2. Ako vytvoriť v kurze skupiny 

Do kurzov MOODLE sa študenti najčastejšie prihlasujú pomocou prihlasovacieho kľúča 

metódou samoprihlasovania. Pri veľkom počte študentov v kurze je však veľmi výhodné 

využiť rozdelenie študentov podľa nejakého známeho kritéria na skupiny už pri prihlasovaní 

sa do e-learningového kurzu. Online návod Ako vytvoriť v kurze skupiny pomáha učiteľovi 

zoznámiť sa s odlišným a vylepšeným nastavením skupín a zoskupení v novej verzii LMS 

MOODLE. 

 

Dostupné z: http://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=238 
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Obr. 3 - Online návod Ako vytvoriť v kurze skupiny 

 

3. Ako na alternatívne formáty kurzu 

Táto pomôcka je určená pre tvorcov kurzov, ktorí majú výhrady k zobrazeniu kurzu, ktorý je 

rozdelený do väčšieho počtu sekcií (pri tématickom alebo týždňovom nastavení kurzu). 

V takom prípade musí použivateľ zakaždým, keď otvorí kurz alebo po návrate na titulnú 

stránku kurzu, rolovať obrazovku, ked sa chce dostať k sekcii, ktorá je na konci kurzu. Ak sú 

sekcie naplnené väčším počtom obsahu, je toto rolovanie nepríjemné a pôsobí rušivo. Online 

návod ukáže tvorcovi kurzu, aké sú ďalšie možnosti zobrazenia kurzu. 

 

Dostupné z: http://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=237 

 

 
Obr. 4 – online návod Ako na alternatívne formáty kurzu 

 

4. Ako na obrázky 

Elearningové materiály je vhodné obhohatiť mimo iného obrázkami, ktoré je často potrebné 

upraviť do vhodného formátu a veľkosti. Veľmi vhodným nástrojom je Irfanview - malý, 

rýchly a výkonný prehliadač a editor obrázkov. Krátky návod ponúka pomoc so stiahnutím, 

inštaláciou a používaním tejto aplikácie. 

 

Dostupné z: http://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=241 

 

http://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=241
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Obr. 4 – online návod Ako na obrázky 

 

Súhrn  

Príspevok oboznamuje používateľa LMS MOODLE na Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzite v Nitre s online podporou pre tvorcu kurzov. Krátke online návody sa sústreďujú 

hlavne na rozdiely medzi LMS MOODLE 2.3 a staršími verziami MOODLE, ktoré boli 

v minulom období na fakultách SPU v Nitre používané a pomáhajú zefektívniť prácu 

tvorcu kurzu v LMS MOODLE. 

 

Kľúčové slová   

LMS MOODLE, samoprihlasovanie do kurzov, alternatívne spôsoby zobrazenia kurzu, 

práca so skupinami a zoskupeniami  
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Súčasné postavenie IKT na slovenských VŠ 

 

The Actual Status of ICT in Slovak Universities 

 

Milan ŠUJANSKÝ – Darina TOTHOVÁ  

 
Abstract 

At Slovak universities there are solved a lot of projects such as projects VEGA, KEGA or 

projects financed by the European Union. How does it look like with the coordination 

regarding the purchase of ICT? Do we waste the resources? Are we well informed? How 

much do we invest in ICT? Do we think about the recovery and administration? Many 

forums organized by the EUNIS-SK solve the problem of valuation of Informatics in "ICT 

centers" at Slovak universities. Since 2010 is being addressed the problem of IT 

infrastructure, which is considerably upgraded from EU projects, but sustainability is not 

ensured, not only regarding service, renewal, but also personnel assurance. It is interesting 

to see what we have at each university, to help each other, respectively suggest what we 

could work out together within the framework of the EUNIS-SK association. 

 

Keywords 

ICT, projects, EUNIS-SK 

 

 

EUNIS a projekty – história i súčasnosť 

 

Rok 2000 bol rokom, kedy združenie EUNIS-SK podalo na MŠ SR niekoľko návrhov 

a výziev na riešenie pálčivých problémov VŠ, a to najmä: 

 Hľadať prostriedky na rádové zlepšenie infraštruktúry počítačových sietí, aby sa 

akademická sieť pre všetkých študentov a akademických pracovníkov dostala na úroveň 

okolitých štátov. 

 Odporučiť akreditačnej komisii prehodnotiť postavenie informatiky na VŠ. 

 Vyriešiť systemizáciu miest pracovníkov IT. 

 Prehodnotiť katalóg činností na VŠ a zadefinovať pracovníkov v oblasti IT – vznikla 

pracovná skupina, ktorá vypracovala k tejto problematike komplexný materiál 

a odovzdala ho na MŠ SR. 

 

Združenie EUNIS-SK malo výrazný podiel na výzvach MŠ SR riešiť rozvojové projekty 

zamerané na:  

 Riadenie a personálne zabezpečenie oblasti IT. 

 Rozširovanie prístupu študentov k Internetu. 

 Podpora používateľov. 

 Využívanie IT ako prostriedku pre dištančné vzdelávanie. 

 

V rokoch 2001-2006 MŠ SR naozaj finančne podporovalo pre verejné vysoké školy: 

 Rozvojové projekty VŠ (menšie projekty v uvedených oblastiach) 

 Personálny projekt VŠ 

 

Verejným vysokým školám bol prostredníctvom SPU v Nitre pridelený MŠ SR 

projekt Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých 
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škôl. Zúčastnili sa ho všetky verejné vysoké školy. Hlavným cieľom projektu bolo zrealizovať 

návrh na personálne zabezpečenie a udržanie kvalitných pracovníkov v oblasti IKT na 

vysokých školách.  

Riešenie projektu prinieslo na niektorých školách nečakané výsledky, a to v tom, že 

zmobilizovalo pracovníkov centier IKT k ešte väčším výkonom, ako podávali predtým.  

Zhrnutie výsledkov: 

 Vyriešil sa celý rad menších i väčších problémov, resp. doteraz neriešených úloh. 

 Pracovníci „centier IKT“ riešili vo väčšine prípadov tieto úlohy mimo pracovného času, 

čo poukazuje na nasledovné: 

 V „centrách IKT“ pracuje veľa zanietených odborníkov, ktorí bez ohľadu na svoje 

osobné voľno riešia celý rad problémov, ktoré v oblasti IKT prináša doba, ktoré 

často ani priamo nevyplývajú z ich pracovných povinností. 

 Pracovníci „centier IKT“ majú veľa nápadov na zefektívnenie výučbového procesu, 

riadiacich a administratívnych činností. 

 Pracovníci „centier IKT“ sú veľmi vyťažení bežnými pracovnými povinnosťami 

vrátane poskytovania konzultácií nad rámec ich pracovných povinností (konzultácie 

vyžadované pracovníkmi vysokých škôl – „neprofesionálmi“ v ktorúkoľvek hodinu, 

bez ohľadu na vypracované programové podpory (HelpDesky), bez ohľadu na 

oznámenie konzultačných hodín, resp. spôsobov konzultácií a pod.). 

 Na vysokých školách nie je dostatok pracovníkov v „centrách IKT“, nároky na tieto 

pracoviská sa neprestajne zvyšujú.   

 Nie je možné skonštatovať, že motiváciou k zvýšeným výkonom bola finančná odmena, 

nakoľko v prepočte na 6 mesiacov riešenia dielčích projektov priemerná výška odmeny 

za mesiac sa pohybovala v priemere medzi 2000 – 3000,- Sk, čo pri životných nákladoch 

a platoch informatikov nebola vysoká čiastka. Mimo pracovného času bolo 

odpracovaných viac hodín, ako by v prepočte robila uvedená finančná odmena. 

 Na niektorých vysokých školách sa ukázalo nasledovné: 

 Práca informatikov nie je docenená, mnohí si neuvedomujú šírku pôsobnosti týchto 

pracovníkov, ich nutnú odbornú erudovanosť a nutnosť neustáleho vzdelávania sa. 

 Pracovníci vysokých škôl nie sú dostatočne gramotní v používaní IKT. 

 Z toho vyplýva aj nepochopenie, že „sortiment“ poskytovaných služieb pracovníkmi 

IKT sa nutne musí meniť. Prináša to doba a nie je to neochota pracovníkov „centier 

IKT“, ktorí už v súčasnosti prenášanie počítačov, výmenu náplní do tlačiarne, resp. 

bežnú manipuláciu so súbormi a pod. považujú za stratu času, ktorý je potrebné 

venovať dôležitejším činnostiam. 

 

Zo zasadnutia Predsedníctiev EUNIS-SK k rozvojovým projektom a ďalším dôležitým 

udalostiam v období rokov 2001-2006 vyplynulo: 

- Striktne vyžadovať Strategický plán VŠ v oblasti IKT, ktorý je súčasťou strategického 

plánu školy (zahŕňajúci aj hlavné zámery fakúlt). 

- Zdôrazniť, že prostriedky týkajúce sa IKT projektov sa môžu použiť iba v zmysle 

projektu, nie na zariadenie miestností, energie, telefóny, služobné cesty a podobne, čo 

náleží do podielu vysokej školy na projekte. 

- Vysvetliť pojem „pridaná hodnota“ projektu, nakoľko v mnohých projektoch chýbajú 

nové myšlienky, riešenie problémov. 

- Pre informatikov požadovať aktuálnu tabuľku pre učiteľov. 

- Odporučenie MŠ a združenia EUNIS, aby boli na každej univerzite vytvorené 

„Koordinačné rady pre rozvoj IKT“ ako poradné orgány rektora, v ktorých budú zastúpení 

prevažne informatici, prodekani pre informatiku, prorektor pre informatiku. 
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Významným bol seminár Rozvoj IKT na slovenských VŠ organizovaný združením EUNIS-

SK v roku 2005, kde boli prezentované úspešné projekty na VŠ, boli vylosované VŠ, kde sa 

v marci 2006 robila kontrola riešení a použitých prostriedkov v zmysle projektu. 

 

Projekt Personálne zabezpečenie oblasti IT skončil v roku 2006 – v tomto roku bolo 

rozdelených 9 800 000,-SKK na podporu pracovníkov „centier“ IKT, v rámci projektu sa 

zrealizovalo množstvo menších projektov, ktoré boli prínosom pre vysoké školy. V roku 2006 

sa to týkalo 790 pracovníkov na slovenských VVŠ, v priemere na jedného pracovníka za rok 

bola vyplatená čiastka 12405,- SKK. Prínosom bolo i to, že sa vytvorila pracovná skupina, 

ktorá sa zaoberala prehodnotením katalógu pracovných činností. Výsledkom jej práce bolo 

i to, že do katalógu pracovných činností sa zaviedla funkcia Informatik. Neovplyvnilo to však 

základné platy, i keď zaradenia môžu byť vyššie, ale spravidla nie je táto skutočnosť 

rešpektovaná manažmentmi VŠ. 

V katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce vo verejnej službe sú od 

spomínaného obdobia uvedené činnosti v oblasti Informatiky, ktoré sa podarilo 

zakomponovať do katalógu zásluhou MŠ SR a združenia EUNIS-SK, ale väčšinou išlo 

o „kozmetické úpravy“, ktoré môžu, ale nemusia byť akceptované vedeniami všetkých 

univerzít. Komplexne však tieto zmeny neriešia vyššie uvedené problémy. 

Pracovníkov “centier IKT” mrzí, že i napriek ich požiadavkám a pretrvávajúcemu úniku 

vysokokvalifikovaných odborníkov zo škôl sa doteraz ich finančná situácia nezmenila, hoci 

vo všetkých odosielaných listoch na MŠ SR nešlo “IBA O MZDY”. Za ústretový krok bol 

považovaný list z MŠ SR zaslaný PhDr. Jurajom Janíkom 28. 1. 2003, kde sa okrem iného 

píše: “Pri najbližšej novele zákona č. 313/2001 Z.z.o verejnej službe v znení neskorších 

predpisov bude Ministerstvo školstva SR požadovať, aby sa odmeňovanie zamestnancov 

vykonávajúcich pracovné činnosti v oblasti informatiky, uskutočňovalo podľa stupnice 

platových taríf platnej pre pedagogických zamestnancov.” Kde bol a je problém, že sa toto 

doteraz neuskutočnilo? 

 

Ďalšie zaujímavé projekty: 

 Na zasadnutí komisie pre vyhodnotenie rozvojových projektov vysokých škôl v roku 

2003 bola Ministerstvom školstva formulovaná úloha pre združenie EUNIS SK zostaviť 

pracovnú skupinu, ktorá vypracuje projekt AIS. Táto úloha vyplývala aj z projektu 

Integrovaný informačný a komunikačný systém vysokých škôl predloženom 

Ministerstvom školstva SR. Slovensko bolo veľmi blízko k jednotnému riešeniu AIS, 

predložilo riešenia (viď www.eunis.sk – Pracovné skupiny), dlhé čakanie na reakciu 

spôsobilo, že možno dobrý základ sa stal s odstupom času bezpredmetným. 

 V roku 2005 bol podaný projekt Portál VŠ, od roku 2006 je podporovaný MŠVVaŠ SR. 

Návrh riešiť takýto projekt vznikol na pôde združenia EUNIS-SK. 

 V roku 2007 bolo združenie EUNIS-SK oslovené riešiť ďalšie 2 významné projekty, a to 

Elektronizácia prihlasovania na VŠ a Centrálny register študentov. 

 

Z členov riešiteľských kolektívov všetkých 3 projektov a ďalších záujemcov o predmetnú 

problematiku sa vytvorili pracovné skupiny, ktoré komunikujú jednak na kontaktných 

stretnutiach, ale aj pomocou skupinových e-mailových adries. 

V rokoch 1999-2000 pracovalo 6 pracovných skupín, v roku 2014 pracujú 4 väčšie pracovné 

skupiny a v rámci Portálu VŠ 4 podskupiny. 

 

V súčasnosti je združenie EUNIS-SK zapojené do niekoľkých projektov MŠVVaŠ SR. 

Predovšetkým je to Portál VŠ a s ním súvisiace projekty: 

http://www.eunis.sk/
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 Elektronizácia prihlasovania na VŠ (jeden z modulov Portálu VŠ) 

 Informačný systém na administráciu grantových schém 

 Centrálny register študentov  

 Centrálny register zamestnancov 

 Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line (jeden z modulov 

Portálu VŠ). 

Gestori projektov: SPU v Nitre, ŽU v Žiline, EUNIS-SK 

 

Prieskumy 

 

Združenie EUNIS-SK od svojho vzniku realizuje aj rôzne prieskumy, či to bol prieskum 

týkajúci sa AIS, počtu informatikov na VŠ, elektronického vzdelávania, výučbe informatiky, 

zaujímavým bol tiež prieskum v roku 2007 realizovaný Doc. Šujanským - prieskum o CAD, 

CAM a podobných systémoch – zmapovanie potreby a existujúceho stavu. Bol vypracovaný 

prvý návrh dotazníka – základ SIVVP? 

V súčasnosti EUNIS-SK realizuje prieskumy väčšieho charakteru, ktoré sa týkajú stavu IKT 

na slovenských VŠ, do ktorého sa snaží zapojiť nielen verejné a štátne VŠ, ale aj súkromné 

vysoké školy. 

 

K súčasnému postaveniu IKT na slovenských VŠ 

 

Rozsah využitia informačných a komunikačných technológií (IKT) na vysokých školách je 

značne široký: informatizácia administratívy, počítačová podpora výučby, informačné zdroje, 

internetové služby, vedeckotechnické výpočty vo výskume a výučbe, atď. Zamerajme sa 

v tejto časti na vedeckotechnické výpočty vo výskume, kde je celosvetovým trendom túto 

oblasť po technickej stránke zabezpečovať ako službu. 

 

Zabezpečenie náročných vedeckotechnických výpočtov 

 

Ako najbližší príklad pre oblasť náročných vedeckotechnických výpočtov je možné uviesť 

situáciu v Českej republike. Výpočtové zdroje (hardvér a softvér) sú decentralizované 

na rôznych vysokých školách, ktoré sú navzájom prepojené a zároveň sprístupnené 

používateľom prostredníctvom akademickej počítačovej siete CESNET – viď obr. č. 1. 

Organizačné zabezpečenie je realizované prostredníctvom tzv. MetaCentra – bližšie na URL: 

https://metavo.metacentrum.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 CESNET 



Sieťové a informačné technológie 2014            celoslovenský seminár 

Nitra, 15. máj 2014  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, EUNIS-SK 

  

93 

 

Košice 

Bratislava 

B. Bystrica 

   ŽU Žilina  

STU UI SAV 

VS SAV 

UEF SAV 

TUKE 

ŽUU 

superpočítač 

Gridový 

počítač 

Po technickej stránke je k dispozícií 9732 CPU, okrem toho sú k dispozícií GPU, úložná 

kapacita je 1066 TiB, hierarchická úložná kapacita je 12981 TiB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2  Infraštruktúra SIVVP - súčasný stav  

 

Po softvérovej stránke sú aplikačným softvérom pokryté oblasti: výpočtová chémia (25), 

štrukturálna biológia (83), štrukturálna biológia (83), technické a materiálové simulácie (6), 

Matematické a štatistické modelovanie (8), Spracovanie obrazu, videa a zvuku (6), vývojárske 

nástroje a prostredia (20) a ďalšie (v zátvorke sú uvedené počty aplikačných programov). 

Na Slovensku jedným z hlavých podnetov pre dosiahnutie stavu, kde IKT v oblasti 

vedeckotechnických výpočtov majú byť poskytované ako služba, je národný projekt 

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP). Globálnym cieľom projektu 

je vybudovať na Slovensku počítačovú a organizačnú  infraštruktúru, ktorá by svojim 

technickým vybavením a personálnym obsadením bola schopná zabezpečiť realizáciu veľmi 

zložitých numerických výpočtov a bola by celoštátnym garantom rozvoja vedecko-

technických výpočtov pre vedu a vzdelávanie. Riešiteľské pracovisko projektu je VS SAV 

Bratislava (zodpovedný riešiteľ Ing. Tomáš Lacko) s detašovaným pracoviskom v Žiline, ku 

ktorému sú pridružené ďalšie pracoviská akadémie –Ústav informatiky SAV v Bratislave, 

Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice – a 4 vysoké školy: Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

a Žilinská univerzita v Žiline – viď obr. č. 2. 
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Projekt SIVVP je financovaný z operačného programu Výskum a vývoj z financií Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja (ERDF). V rámci tohto projektu je finančne zabezpečený nákup 

hardvéru a softvéru. Prostriedky na prevádzku – režijné náklady, energia, mzdy si musí 

zabezpečovať SAV a zúčastnené vysoké školy. Využívať výsledky tohto projektu majú právo 

všetky výskumné nekomerčné pracoviská (SAV, vysoké školy atď.). Podrobnejšie informácie 

sú na www stránke http://www.sivvp.sk. 

Pri príprave a začiatku riešenia projektu bol vykonaný prieskum na využitie produktov 

projektu, kde boli oslovené všetky pracoviská SAV a vysoké školy na Slovensku. Z vysokých 

škôl zareagovalo 23 škôl. Výsledkom prieskumu boli požiadavky na zakúpenie aplikačného 

programového vybavenia a definovanie kontaktných osôb z jednotlivých organizácií. 

Po spracovaní požiadaviek na zakúpenie aplikačného softvéru (ASW) a zohľadnenie 

finančných možností a licenčných podmienok vyhovujúcich podmienkam projektu ide 

o nasledovné programové balíky: 

Technický ASW: Welding solution (SYSWELD -zváranie, tep.sprac.), PAM-STAMP 

2GSTU – tvárnenie, ProCAST – zlievanie, ABAQUS, Matlab čiastočne, Comsol, ANSYS, 

Matematica, Mentor Graphics. 

Prírodovedný ASW: TURBOMOLE, Gaussian 09 + LINDA, Molcas, Molca, Columbus, 

Orca, MOLPRO, LABVIEW, ADF. 

 

Okrem uvedeného sa už zakúpili kompilátory jazyka Fortran /c++ a MOAB. 

Ukazuje sa, že značným problémom využitia niektorých komerčných softvérov 

v „cloudovských použitiach“ v rámci vysokých škôl Slovenska budú neprispôsobené licenčné 

podmienky dodávateľov tomuto riešeniu. 

 

Projekt SIVVP končí v roku 2014. Vzniká otázka čo ďalej v oblasti zabezpečenia 

vedeckotechnických výpočtov? Táto otázka je časťou z celkového problému ako ďalej s IKT 

na vysokých školách do roku 2020 a čo je ešte podstatnejšie po roku 2020. Vzhľadom na 

uvedené časové rozsahy problematika zasahuje do tzv. strategického plánovania. 

 

IKT na vysokých školách z pohľadu budúcnosti 

 

V poslednom období na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

vznikol materiál „Koncepcia informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 -. 

DIGIPEDIA 2020“, ktorý má byť základom pre vytvorenie strategického plánu pre uvedenú 

oblasť. Uvedený materiál by mal byť koncom prvého polroka 2014 v medzirezortnom 

pripomienkovaní. Najpodstatnejšou časťou materiálu je požiadavka na vypracovanie tzv. 

akčných plánov, ktoré by mali konkretizovať strategické plánovanie v oblasti IKT so 

zameraním na jednotlivé oblasti - informatizácia administratívy, počítačová podpora výučby, 

informačné zdroje, internetové služby, vedeckotechnické výpočty vo výskume a  výučbe atď. 

Konkretizujme niektoré problémy z oblasti vedeckotechnických výpočtov vo väzbe na 

udržateľnosť a ďalší rozvoj výsledkov projektu SIVVP s cieľom zabezpečenia 

vedeckotechnických výpočtov ako služby pre výskum. 

 

1. Finančné náklady na inovácie hardvéru a jeho ďalšieho rozvoja 

Pri nadobúdacej cene hardvéru z projektu SIVVP cca 10.5 mil EUR a pri morálnom zastaraní 

niekedy v rokoch 2017 až 2018 bude potreba cca 10.5 mil EUR na inováciu. Pri zohľadnení 

ďalšieho rozvoja počítajme aspoň s celkovou sumou 15 mil EUR. V tomto období ešte je 

možné počítať s finančnými z EU. Po 2020 roku inováciu a ďalší rozvoj sa bude musieť 

zabezpečovať z vlastných zdrojov. 

 

http://www.sivvp.sk/
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2. Finančné náklady na inovácie softvéru a nákup ďalších softvérových balíkov 

Pokiaľ ročné udržiavacie poplatky budeme predpokladať 15% z celkovej nákupnej ceny 

softvéru v hodnote 2,2 mil EUR bude tých 15% predstavovať sumu cca 330 000.- EUR. Do 

nákupu ďalších programových balíkov by bolo vhodné v ďalších rokoch investovať aspoň 1.5 

mil EUR. Pri prieskume potreby aplikačného softvéru požiadavky boli cca 2,5 násobne vyššie 

ako boli finančné možnosti. Stojí za porovnanie počet programových balíkov zakúpených 

v rámci projektu SIVVP – cca 20 so súčasným počtom poskytovaných aplikačných 

programových balíkov MetaCentrom v Českej republike – cca 200.  

 

3. Finančné náklady na prevádzku  

Finančné náklady na prevádzku v rámci projektu SIVVP sa zaviazali jednotliví partneri hradiť 

z vlastných zdrojov, pričom výsledky projektu (hardvér a softvér) majú právo využívať všetky 

vysoké školy a nekomerčné výskumné inštitúcie. Aby poskytovatelia vedeckotechnických 

výpočtov ako služby pre výskum udržali svoje služby na patričnej úrovni, bolo by vhodné, 

aby tieto aktivity boli aspoň čiastočne hradené aj z rozpočtových prostriedkov, napr. aspoň 

náklady na energiu a organizačné zabezpečenie poskytovania služby v oblasti IKT. 

 

4. Zabezpečenie finančných zdrojov 

Vzhľadom na finančnú náročnosť nie je reálne, aby finančné zabezpečenie bolo len z jedného 

zdroja. V ďalšom sú načrtnuté niektoré možnosti: 

a. Štrukturálne fondy. Tieto sú reálne do roku 2020. Bolo by vhodné, aby sa pre nasledovné 

roky znovu pripravil projekt národného charakteru, ktorý by nadväzoval na projekt 

SIVVP. 

b. Rozpočtové zdroje. Ako už bolo uvedené, bolo by vhodné, aby niektoré aktivity boli 

aspoň čiastočne hradené aj z rozpočtových prostriedkov, napr. aspoň náklady na energiu 

a organizačné zabezpečenie poskytovania služby v oblasti IKT. 

c. Návratnosť investícií vložených do výskumu. Tento ukazovateľ u nás nie je veľmi 

zverejňovaný, ale vzhľadom na súčasný finančný stav v oblasti finančného zabezpečenia 

výskumu by mu bolo vhodné venovať viacej pozornosti. Asi by bolo vhodné 

uprednostňovať projekty s preukázateľnou návratnosťou investícií s prípadnými ďalšími 

organizačnými zmenami (príprava projektov, priebežná kontrola riešenia, integrácia do 

rozsiahlejších projektov,....) zabezpečujúcimi kladný výskumný výsledok. Dôležitou 

súčasťou je problematika duševného vlastníctva, kde mnohokrát sa mýli majetkové 

a autorské právo. 

d. Spresnenie podmienok používania produktov napr. projektu SIVVP pre komerčné účely, 

kde by mala byť možnosť úhrady niektorých prevádzkových nákladov z komerčnej 

aktivity. 

 

5. Využitie vnútorných zdrojov 

Mnohé programové balíky, napr. pre podporu administratívy, by bolo možné vytvárať aj 

v rámci vysokoškolského prostredia, kde sa nachádza programátorská kapacita. Ďalšie zdroje 

sú napr. na vysokých školách, kde existujú informatické odbory vo forme študentskej 

programátorskej kapacity. V mnohých prípadoch sú títo študenti vyhľadávaní firmami vo 

forme lacnej pracovnej sily. Do tejto časti je možné zaradiť aj podporu zo strany ministerstva 

vo forme tzv. rozvojových projektov. 

 

6. Organizačné zabezpečenie 

Zabezpečenie vedeckotechnických výpočtov ako služby vo výskume po organizačnej stránke 

presahuje úroveň jednotlivých škôl. Toto si vyžaduje riešenie na národnej úrovni ako je tomu 

napr. v Čechách. 
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Záver 

 

Jednou z iniciatív zo strany združenie EUNIS – SK je vytvorenie ďalšej pracovnej skupiny zo 

zástupcov vysokých škôl. Táto skupina by mohla pomôcť pri vytváraní podkladov pre oblasť 

IKT na vysokých školách hlavne z pohľadu strategického plánovania. 

 

Zdroje: 

 

Zápisy zo zasadnutí orgánov združenia EUNIS-SK a zasadnutí pracovných skupín. 

 

Abstrakt 

Na slovenských vysokých školách sa rieši množstvo projektov, či už projektov VEGA, 

KEGA alebo projektov financovaných z Európskej únie. Ako to vyzerá s ich koordináciou, 

čo sa týka nákupu prostriedkov IKT? Nemrháme prostriedkami? Sme dobre informovaní? 

Koľko investujeme do IKT? Myslíme na obnovu, správu? 

Na mnohých fórach organizovaných združením EUNIS-SK sa už dlhodobo rieši problém 

ohodnotenia informatikov v „centrách IKT“ na slovenských VŠ, približne 5 rokov sa rieši 

problém IT infraštruktúry, ktorá sa značne inovovala z projektov Európske únie, nie je však 

zabezpečená jej udržateľnosť, a to nielen, čo sa týka servisu, obnovy, ale aj personálneho 

zabezpečenia. Je zaujímavé sa pozrieť, čo na jednotlivých VŠ máme, navzájom si poradiť, 

resp. navrhnúť, čo by sa mohlo spoločne riešiť v rámci združenia EUNIS-SK. 

 

Kľúčové slová 

IKT, projekty, EUNIS-SK 
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Niekoľko noviniek z oblasti IKT 

 

Several News from the ICT Area 

 

Darina TOTHOVÁ 

 
 

Abstract 

"Quo vadis world of information?" The timeliness of of this question is undeniable, the 

answer is very complicated, it can be deduced from the examples of innovations from 

various fields of ICT.  

 

Keywords 

ICT, hardware, software, computer network 

 

Úvod 

 

Zmeny, ktoré sa za rok uskutočnia v oblasti informačných a komunikačných technológií, nie 

je možné usledovať bežnému používateľovi, ale nedokáže ich v plnej miere sledovať ani 

odborník v tejto oblasti. Preto na seminár SIT vyberáme niekoľko z nich, i keď vieme, že ide 

o subjektívny pohľad. Pôjde o stručný výber noviniek od hardvéru po sieťové technológie, IT 

firmy nevynímajúc.  

Niekoho zaujme, že Microsoft sa chystá na univerzálne aplikácie, mení cenovú politiku, že 

tlačidlo Štart hlási návrat. Iného zase zaujme, že v rámci portfólia aplikačnej infraštruktúry 

a middleware získala spoločnosť IBM prvenstvo v oblasti dodávky Business Process 

Management softvérových riešení s 29 percentným trhovým podielom, čo je viac ako 

trojnásobok, oproti jej najbližšiemu konkurentovi. A súboj tablety vs. phablety? Každý sa 

môže sledovaním obsahu vybraných noviniek inšpirovať, o ktorej problematike si neskôr 

vyhľadá podrobnejšie informácie, aby sa dozvedel viac.  

 

Notebook Expo 

Nadšenci počítačovej a spotrebnej elektroniky si aj v roku 2014 prišli na svoje. Redakcia PC 

REVUE pripravila 8. 4. 2014 už piaty ročník predajnej výstavy ročník úspešnej výstavy 

notebookov, ultrabookov, tabletov, smartfónov, mobilných zariadení, spotrebnej elektroniky 

a iných IT produktov na Slovensku, ktorá nesie názov Notebook EXPO. Na výstave sa 

predstavili známi výrobcovia týchto zariadení, predajcovia rôznorodého príslušenstva, 

nechýbali ani rôzne novinky z oblasti softvéru a telekomunikácií.  

 

Na Notebook EXPO mali premiéru napr. produkty Lenovo Yoga Tablet HD+, HTC One 

(M8), Samsung Galaxy S5 a inteligentné náramky z rodiny Gear, Sony Xperia Z2 a Xperia Z2 

tablet a veľa ďalších noviniek. Zaujímavosťou je aj zisťovanie odolnosti zaujímavých 

produktov. Šéfredaktor PC REVUE Ondrej Macko na svojich prednáškach preveril 

vyhotovenie smartfónu Sony Xperia Z1 a odolnosť notebooku Lenovo v náročných crash 

testoch. Video je možné vidieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=PM3HHi1gWas. 

 

I keď výstava Notebook EXPO priniesla veľa noviniek, s ďalšími sa stretávame bežne na web 

stránkach rôznych firiem, čítame v časopisoch, i v dennej tlači. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PM3HHi1gWas
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Tabletové novinky za mesiac máj 2014 

Vo videu na URL www.youtube.com/watch?v=lkmi10yk-UY sú opisované štyri typy 

najnovších tabletov od firmy Lenovo, Sony, DELL a Acer. 

 

Tablety versus smartfóny 

Microsoft podľa analytikov pravdepodobne ešte v tomto mesiaci predstaví nový tablet 

s názvom Surface Mini. 

Zariadenie bude vybavené 

 8-palcovým displejom,  

 Stylusom,  

 a marketingovo bude propagované ako digitálny poznámkový blok. 

 

 

 

 

Rozhodnutie: ? kúpiť väčší smartfón 

(s displejom s uhlopriečkou 5 palcov 

a viac) alebo malý tablet? 

Predpokladá sa, že zákazníci, ktorí si 

kúpia väčší smartfón (s displejom 

s uhlopriečkou 5 palcov a viac), si 

pravdepodobne už nekúpia sedem- či 

osempalcový tablet. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Práca na tablete 

 

Tablety versus phablety 

Phablet môžeme chápať ako mobilný telefón s veľkým displejom, ktorý okrem výhod 

mobilného telefónu prináša aj výhody klasického tabletu. Phablet tak umožňujú pohodlné 

telefonovanie, ale tiež sledovanie filmov na veľkom displeji alebo surfovanie po 

internetových stránkach. 

 

Phablety vypĺňajú medzeru, ktorá vznikla medzi dotykovými telefónmi vybavenými 

displejom o maximálnej uhlopriečke 5 palcov a najmenšími tabletmi disponujúcimi 

sedempalcovou obrazovkou. Phablet tak pomaly preberá pomyselné žezlo najobľúbenejšieho 

elektronického zariadenia, o ktorom sa dlho viedla vojna medzi mobilnými telefónmi 

a tabletmi. 

 

Najlepšie phablet hľadajte medzi produktami renomovaných značiek, akými sú napríklad 

phablet Sony, phablet Asus a phablet Samsung.  

Samsung svojou radou Galaxy Note v roku 2011 definoval celú kategóriu phabletov, teda 

krížencov smartphonov s tabletmi. Aj keď o podobné zariadenia sa pokúšali niektorí 

výrobcovia pred Samsungom, až model Galaxy Note si získal celosvetovú pozornosť 

a popularitu. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lkmi10yk-UY
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Chromebooky útočia na desktopy 

Chromebooky sú nové počítače navrhnuté na zrýchlenie a zjednodušenie práce. Používajú 

systém OS Chrome, ktorý má ukladací priestor v cloude, predinštalované najlepšie aplikácie 

Google a viaceré úrovne zabezpečenia. 

Zariadenie Chromebook spúšťa namiesto softvérových programov, aké sa používajú na 

počítačoch PC a Mac,  

webové aplikácie. Príklad: Dokumenty sa nevytvárajú pomocou balíka Microsoft Office. 

Namiesto toho môžete prejsť do služby Disk Google a súbory vytvoriť a zdieľať online. 

Vyhľadanie potrebných aplikácií v Internetovom obchode Chrome uľahčujú zbierky 

a kategórie aplikácií. 

Google s Chromebookmi primárne cieli na používa-

teľov, ktorí hľadajú náhradu za svoje staré počítače 

s operačným systémom Windows XP, ktorého ofi-

ciálna podpora sa v minulom mesiaci skončila. Tej-

to cieľovej skupine Google dokonca ponúka aj špe-

ciálne zľavy. 

 

 

Obr. č. 2 Chromebooky 

 

Charakteristika: 

 Nové Chromebooky budú tenšie, ľahšie, výkonnejšie a rôznorodejšie z hľadiska dizajnu.  

 Využívať budú SoC procesor Bay Trail-M. Ten je optimalizovaný na výkon, pri zachova-

ní efektívnej spotreby. Vďaka tomu tieto modely vydržia na jedno nabitie až 11 hodín – 

o hodinu dlhšie v porovnaní s aktuálnymi Chromebookmi s procesormi Haswell.  

 Nové notebooky s operačným systémom Chrome budú taktiež o 15% tenšie. Aj vďaka to-

mu, že budú bez ventilátorov. Chladiť sa budú iba pasívne. 

 Dotyková obrazovka, sklápací displej, ... 

 

Kompletný desktop ako služba od 37 dolárov/mesiac. Teraz už aj v Európe (Írsko – 

Doublin) 
Služba WorkSpace od Amazonu, ktorá je koncipovaná ako DaaS (Desktop-as-a-Service), je 

novo k dispozícii už aj v Európe. 

 

Podľa IT News WorkSpace má za cieľ umožniť firmám využívať virtuálny desktop s operač-

ným systémom Windows 7 na stolových PC, notebookoch aj na mobilných zariadeniach - ty-

picky ide hlavne o tablety. Zatiaľ bola služba k dispozícii len v Spojených štátoch, kde ju zais-

ťovali dve dátové centrá Amazonu. Novo ju zaradilo do svojho portfólia aj dátové centrum 

Amazonu v írskom Dubline, aby bolo možné obslúžiť aj európskych zákazníkov. 

Medzi hlavné výhody desktopov hosťovaných v cloude patrí možnosť rýchleho vytvorenia, 

efektívneho škálovania (napríklad pri nárazových zmenách počtu zamestnancov), nízke náro-

ky na správu a aj dostupnosť prakticky odkiaľkoľvek. 

 

Virtuálny desktop je vybavený aj množstvom predinštalovaného softvéru, aby bol okamžite 

použiteľný. Ide napríklad o Adobe Reader, Adobe Flash, Firefox, Internet Explorer 9, 7 - ZIP, 

Java Runtime Environment a ďalšie utility. K dispozícii je aj prídavný balíček „plus", ktorý 

zahŕňa kancelársky balík Microsoft Office Professional a bezpečnostné riešenie Trend Micro 

Worry-Free Business. 
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Na použitie služby Amazon WorkSpace je potrebné, aby firmy mali vytvorený účet AWS a na 

koncovom zariadení nainštalovaný WorkSpace client. K dispozícii je verzia pre PC a Mac, ale 

aj pre mobilné zariadenia, ako je iPad, Kindle Fire HDX a ďalšie tablety s Androidom. 

 

Rozhrania USB 3.1 versus Thunderbolt 

Hoci Intel mal od rozhrania Thunderbolt na vysokorýchlostný prenos dát vysoké očakávania, 

aj napriek lepšiemu výkonu, ako je to pri konkurenčnom USB, odchádza toto rozhranie poma-

ly do zabudnutia. Výhodou USB je rozšírenosť predchádzajúcich verzií a prítomnosť tohto 

rozhrania na prakticky každom prístroji.  

Porovnanie: 

 USB 3.1 - SuperSpeed+  - 10 Gb/s, budúcnosť 40 Gb/s 

 Thunderbolt v2 - 20 Gb/s - je schopný dodávať aj viac prúdu, v prípade verzie 2 je to 10 

wattov, zatiaľ čo pri USB ide len o 4,5 Wattu 

 

USB - bol dokončený vývoj nového konektora typu C, ktorý umožní napájanie až 100 wattmi 

cez USB je spätne kompatibilný so starším hardvérom. Čo je pre USB. 

Thunderbolt sa berie skôr ako doplnok k USB.  

 

    Obr. č. 3 Virtuálna klávesnica 

 

Virtuálna versus laserová klávesnica 

 V poslednom čase sa kladie veľký dôraz na výrobu nositeľných 

technológií, ako sú náramky, hodinky, prípadne integrované 

klávesnice, čo niektorým vývojárom robí problém. Na univerzite 

vo Švédsku vytvorili produkt nazvaný virtuálna klávesnica. Ten-

to prototyp je kompatibilný s viacerými zariadeniami vrátane 

známeho Oculus Rift alebo Google Glass. Zariadenie sa skladá 

z dvoch zakrivených náramkov, ktoré sa dajú na zápästie.  

 

 

  Obr. č. 4 Laserová klávesnica

            

Laserová klávesnica:  

− Zdrojom energie laserovej klávesnice je baterka s výdržou 

150 minút a nabiť sa dá veľmi jednoducho cez USB port.  

− Super pomôcka je kompatibilná s iPhone 3GS / 4, iPa dom 

(iOS4), tabletmi od BlackBerry, Windows Phone 7, Windows 

XP/Vista/7, Mac OS a Adroidom od 2.0 vyššie.  

− Rozloženie kláves je Qwerty a dĺžka klávesnice je 19 milimetrov. Premietať je možné 

na akúkoľvek plochu.                      

 

Smartfón s viacerými displejmi 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Smartfón s viacerými displejmi 
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Ruská spoločnosť Yota Devices pred niekoľkými mesiacmi uviedla na trh smartfón s dvoma 

displejmi. Na jeho prednej strane je tradičný displej LCD a na zadnej strane energeticky ús-

porný displej s ele ktronickým atramentom. Teraz na MWC bola predstavená druhá generácia 

tohto telefónu.O telefóne YotaPhone, ktorý má dva displeje, ste už možno počuli. Jeden z 

nich je typu LCD a druhý je úsporný e-ink s veľmi dobrou čitateľnosťou.  

Nedávno bol predstavený ďalší model telefónu s viacerými displejmi. Volá sa PaperFold, 

vyvinul ho tím pracovníkov Human Media Lab, ktorý patrí pod Queen's University. 

 

Ide o funkčný prototyp multidisplejového skladacieho smartfónu, ktorý umožňuje pridať ale-

bo odobrať displeje podľa potreby. Koncept pritom umožňuje nielen zmenu počtu displejov, 

meniť sa dá aj tvar zariadenia.  

Jeden displej umožňuje použiť zariadenie ako smartfón. No ak sa pridá ďalší a podoprie sa 

PaperFold ako notebook, môže byť použitá virtuálna klávesnica na jednom displeji a druhý sa 

môže využívať na prezeranie obsahu. 

 

Telekomunikácia 

Telekom spustil 4G (LTE) sieť v Bratislave – odštartoval postupné pokrývanie signálom LTE 

a už onedlho sa môžu na rýchle surfovanie cez 4G tešiť aj zákazníci v Košiciach. 

 

Orange prináša v cloude 2 nové služby: Office 365 a Správa mobilných zariadení. 

 

iPhone 6  

iPhone 6 bude najväčší spomedzi všetkých doterajších iPhonov – 4,7 a 5,5“. Okrem nového 

iPhonu sa predpokladá aj predstavenie operačného systému iOS 8 či modelov iWatch, 

informuje portál techradar.com. Na internete sa objavili aj prvé fotografie iOS 8, ktorý by mal 

obsahovať nové aplikácie ako TextEdit, Preview alebo Tips. 

 

Rôzne 

Odolný disk SSD 

256 GB disk Toshiba - odolnosť - prepojovací kábel je pevne pripojený k telu a jeho dĺžka je 

zhruba 7 cm - hmotnosť 200 gramov a meria 140 × 83 × 19 mm - Maximálna rýchlosť 403 

MB/s pri čítaní a 328 MB/s pri zápise. 

 

Myš s hyperrýchlym kolieskom pre Windows 

Logitech Wireless Mouse M560, ktorý vypĺňa medzeru v seg-

mente myší. Ide o myš určenú pre Microsoft Windows 8, ale aj 

W7, Linux, .... - 6 ovládacích prvkov. Koliesko myši sa naklápa 

do strán a môžete ho stlačením prepínať medzi krokovým a 

hyperrýchlym režimom rolovania 

 

Obr. č. 6 Myš s hyperrýchlym kolieskom 

 

Bezpečnostná chyba vo W XP, ktorá zostane neopravená 

Microsoft uverejnil niekoľko dočasných riešení, ktoré majú používateľov ochrániť pred úto-

kom, a to vrátane zapnutia režimu zvýšeného zabezpečenia EPM (v IE 11). Microsoft odporú-

ča používateľom udržiavať všetky aplikácie aktuálne, zapnúť firewall a používať antivírus.  

O možnostiach ochrany sa podrobnejšie dočítate na webe TechNet . 

 

 

 

http://www.itnews.sk/spravy/produkty/2013-11-20/c159978-yotaphone-smartfon-s-dvoma-displejmi-prichadza-do-predaja.-pozname-parametre-a-cenu
http://www.itnews.sk/spravy/produkty/2013-11-20/c159978-yotaphone-smartfon-s-dvoma-displejmi-prichadza-do-predaja.-pozname-parametre-a-cenu
http://www.itnews.sk/spravy/spotrebna-elektronika/2014-03-03/c161836-novy-yotaphone-s-dvoma-displejmi-umozni-bezdrotove-nabijanie
http://www.humanmedialab.org/
http://www.itnews.sk/spravy/telekomunikacie/2014-04-09/c162581-orange-prinasa-v-cloude-2-nove-sluzby-office-365-a-sprava-mobilnych-zariadeni
http://mobilmania.azet.sk/clanok/94558/iphone-6-novy-dizajn-a-poriadne-velky-displej
http://mobilmania.azet.sk/clanok/94558/iphone-6-novy-dizajn-a-poriadne-velky-displej
http://mobilmania.azet.sk/clanok/94558/iphone-6-novy-dizajn-a-poriadne-velky-displej
http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/iphone-6-release-date-news-and-rumours-1099865
https://technet.microsoft.com/en-US/library/security/2963983
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Abstrakt 

„Kam kráča informačný svet?“ Aktuálnosť tejto otázky je nepopierateľná, odpoveď je 

veľmi zložitá, možno ju vydedukovať aj z ukážok noviniek z rôznych oblastí IKT. 

 

 

Kľúčové slová 

IKT, hardvér, softvér, počítačová sieť 
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Využitie web služieb na vývoj online aplikácií  
 

The use of web services for development of online applications 
 

Katarína ŽÁKOVÁ 

 

 

Abstract   

The paper shows how web services can be used for creation of interactive web applications 

illustrating various aspects of taught topics. This approach enables to focus on the design 

of a front end application that serves for interaction with student. Web services take care 

about realisation of needed transactions that are accomplished on the server side in the 

chosen program environment. 

 

Keywords  

web service, online computotions, interactive examples 

 

Úvod 

Webové služby predstavujú riešenie, ktoré umožňuje rôznym aplikáciam spoločne 

komunikovať a vymieňať si medzi sebou informácie prostredníctvom Internetu. Pomocou 

služieb je možné sprístupniť rôzne zdroje pre spoluprácu programov bežiacich na rôznych 

platfomách. Pri webových aplikáciách môžeme týmto spôsobom na vlastnej webovej stránke 

využívať údaje, informácie, ale aj výpočtové kapacity od iných poskytovateľov, pokiaľ ich 

oni na tento účel sprístupnia. Kurzový lístok, ktorý by bol vo forme webovej služby 

poskytovaný bankou, môžu využívať napríklad cestovné kancelárie, aby priebežne 

vypočítavali cenu letenky alebo ubytovania pre zákazníkov v rôznych menách. Rovnakým 

spôsobom je možné sprístupniť dlhodobé údaje o nameraných teplotách vo vybranej 

destinácii alebo aj významné medzníky v dejinách určitého štátu. 

 

 

Obr. 1. Komunikácia prostredníctvom webovej služby 

 

Webové služby môžu byť využívané aj pri vzdelávaní a výskume. Umožňujú  

 prostredníctvom webu sprostredkovať v laboratóriu namerané údaje aj záujemcom, ktorí 

sa experimentu nemohli prezenčne zúčastniť, 

 automatizovanie časovo náročných aktivít, 

 zdielanie výpočtových kapacít, 

 rýchle spracovanie veľkých objemov dát,  

 prístup pre väčšie množstvo používateľov. 
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Našou snahou bolo sprístupniť výpočtové možnosti, ktoré ponúkajú voľne dostupné systémy 

počítačovej algebry (CAS – Computer Algebra System) ako je Maxima alebo Octave. Na 

tomto základe môžu byť budované aplikácie poskytujúce interaktivitu pri riešení rôznych 

problémov z oblasti matematiky, fyziky, resp. iných technických vied.  

 

Pri vytváraní a zdielaní služieb je potrebné  

 opísať operácie, ktoré služba podporuje, 

 definovať protokol, ktorý umožní aktivovanie služby prostredníctvom Internetu, 

 prevádzkovať server, ktorý bude obsluhovať prichádzajúce požiadavky. 

 

Potreba definície protokolu a štandardov vyplýva zo snahy definovať spoločné rozhranie pre 

viaceré služby a z tendencie zautomatizovať spracovanie požiadaviek. Na tento účel je možné 

využiť viaceré prístupy ako je napríklad XML – RPC (Remote Procedure Call využívajúci 

XML - eXtensible Markup Language), JSON – RPC (Remote Procedure Call využívajúci 

JSON - JavaScript Object Notation), SOAP (Simple Object Access Protocol), SOAP + WSDL 

(Web Service Description Language), REST (Representational State Transfer). 

 

Implementácia príkladu webovej služby 

Štruktúra nami vybudovanej serverovej aplikácie je zobrazená na obr.2. Serverová aplikácia 

má za úlohu 

 prijať, dekódovať a spracovať požiadavku od klienta, 

 transformovať a poslať príkazy od klienta do zvoleného CAS, 

 prijať odpoveď s výsledkami z CAS,  

 transformovať výsledky do požadovaného formátu, 

 generovať odpoveď pre klienta. 

 

 

Obr. 2. Štruktúra serverovej aplikácie 

 

Na komunikáciu medzi serverom a klientom boli kvôli svojej podobnosti implementované 

dve  rozhrania: XML-RPC a JSON-RPC, pričom kvôli prehľadnejšej forme zápisu sa v tomto 

článku zameriame na JSON-RPC. V rámci riešenia bola implementovaná špecifikácia verzie 

1.0, kde každá požiadavka musí obsahovať 3 vlastnosti: 

 method – tento reťazec uvádza názov metódy, ktorá má byť zavolaná pri volaní webovej 

služby.  

 params – pole parametrov, ktoré umožňuje zadefinovať vstupné argumenty pre volanú 

metódu. 

 id – identifikátor požiadavky, ktorý umožňuje spárovať požiadavku s jej prislúchajúcou 

odpoveďou.  
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Vytvorená webová služba má implementovanú iba jednu metódu – eval, ktorá vyhodnocuje 

zadaný príkaz vo vybranom systéme počítačovej algebry (Maxima alebo Octave). Príkaz a 

zvolený CAS sú definované medzi parametrami požiadavky, kde si užívateľ môže zvoliť ešte 

aj formát, v ktorom chce dostať odpoveď.  Vo všeobecnosti výsledok môže byť vrátený vo 

forme matematického vzťahu alebo vo forme grafickej závislosti. Nasledujúci kúsok kódu 

ilustruje vygenerovanú požiadavku, v rámci ktorej užívateľ požaduje vyriešiť systém dvoch 

lineárnych rovníc v programovom prostredí Maxima pomocou funkcie linsolve. Výsledok, 

ktorý sa vráti v odpovedi zo serveru by mal byť v tvare matematického vzťahu vo formáte 

LaTeX a zároveň aj v tvare obrázku.  

 
{ 

  "method": "eval", 

  "params": { 

    "code": "linsolve ([3*x+4*y=7,2*x+a*y=13],[x, y]);", 

    "engine": "maxima", 

    "formula_output": [ 

      "tex", 

      "image" 

    ] 

  }, 

  "id": 1 

} 

 

Odpoveď, ktorú užívateľ získa, má štruktúru JSON s troma vlastnosťami: 

 result – predstavuje objekt s výsledkami, ktorý vracia volaná metóda webovej služby. 

V prípade výskytu nejakej chyby, tento objekt musí vracať hodnotu null.   

 error – objekt popisujúci prípadnú chybu, ku ktorej môže pri spracovaní požiadavky prísť. 

Ak ku žiadnej chybe nepríde, tak objekt vracia hodnotu null. 

 id – identifikátor, ktorý slúži na spárovanie odpovede s požiadavkou. 

 

Ak sa pozrieme na vyššie uvedený príklad, tak odpoveď na danú požiadavku by podľa 

špecifikácie JSON-RPC vyzerala nasledovne:  

 
{ 

  "id": 1, 

  "result": { 

    "result": " 

(%i1)  linsolve([3x + 4y = 7, 2x + ay = 13], [x, y])  

           

           7 a - 52        25 

(%o1) [x = --------, y = -------]            

           3 a - 8       3 a – 8 

", 

    "graphs": null, 

    "formulas": { 

      "tex": [ 

        "$$\\left[x={{7\\,a-52}\\over{3\\,a-8}},   

         y={{25}\\over{3\\,a-8}} \\right] $$" 

      ], 

      "image": [ 

        "http:// … /092c75fceddbdc0781d5a0dc903e753d.png" 

      ] 

    } 

  }, 

  "error": null 

} 
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Výsledok je dostupný v tvare ako ho vracia dané programové prostredie, vo formáte LaTeX a 

ako PNG obrázok, ktorý je dočasne uložený na serveri, odkiaľ môže byť stiahnutý využitím 

poskytnutej URL adresy.   

 

Príklad použitia 

Ako už bolo povedané vytvorená služba umožňuje vytvárať rôzne webové aplikácie, ktoré sa 

na ňu odvolávajú. My sme sa orientovali hlavne na tvorbu interaktívnych aplikácií z oblasti 

automatického riadenia (prechodové charakteristiky, frekvenčné charakteristiky, stavový 

priestor, riešenie blokových schém, atď).  

 

Na obr.3 je znázornená aplikácia, ktorá modeluje správanie sa štvrtinového modelu auta, 

ktorý môže byť popísaný zobrazenými 4 diferenciálnymi rovnicami, kde m1 a m2 predstavujú 

hmotnosť telesa, ks a kw sú konštanty pružín a b je konštanta tlmiča.  

 

   

 

 

 

 
 

Obr. 3. Príklad animácie dynamického systému 

 

Vytvorená animácia a postupne vykresľované grafické závislosti zobrazujúce polohu oboch 

telies závisia od riešenia diferenciálnych rovníc na základe zadaných parametrov. Podobný 

typ animácie študenti vytvárajú na predmete venovanej tvorbe internetových aplikácii  

v 2. ročníku bakalárskeho štúdia. Problémom je, že napriek tomu, že v tomto čase by už mali 

mať absolvovaný predmet Matematika, kde sa riešia aj podobné diferenciálne rovnice, tak nie 

všetci už majú z neho aj skúšku alebo danej problematike rozumejú. Výhodou webovej služby 

je, že dané diferenciálne rovnice rieši namiesto študenta vybrané programové prostredie, ktoré 

vracia študentovi už priamo numerické hodnoty pre následné využitie vo vytváranej aplikácii. 

Toto sa môže javiť ako nevýhoda, keďže študent samotnému riešeniu nemusí vôbec rozumieť. 

Zo spätnej väzby od študentov sme sa však dozvedeli, že okrem toho, že sa naučili ako sa 

vytvárajú animácie pre web aplikácie, viacerí z nich zároveň porozumeli, aký je praktický 

význam diferenciálnych rovníc. Toto je možné považovať za pridanú hodnotu samotnej 

realizácie.  

 

Záver 

Predkladaný článok poukázal na príklade nami vytvorenej webovej služby, akým spôsobom je 

možné webové služby využívať pri návrhu a realizácii rôznych online aplikácií. Táto cesta 

vývoja umožňuje tvorcovi web stránok orientovať sa na podstatu toho, čo chce prezentovať 

a nie riešiť to, čo už vyriešil a sprístupnil na Internete niekto iný. To môže priniesť nielen 

významnú časovú úsporu, ale aj vyššiu efektivitu riešenia.  
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Tento článok vznikol s podporou projektov KEGA 032STU-4/2013 a APVV-0343-12. 

 

Abstrakt  

Príspevok poukazuje na možnosť tvorby interaktívnych webových aplikácií, ktoré 

ilustrujú rôzne problémy preberanej látky, pomocou webových služieb. Tento prístup 

umožňuje zamerať sa hlavne na tvorbu klientskej aplikácie, ktorá zabezpečuje 

interaktivitu so študentom. Webové služby zabezpečujú realizáciu potrebných operácií, 

ktoré sa vykonávajú na strane serveru vo zvolenom programovom prostredí. 

 

Kľúčové slová   

webová služba, online výpočty, interaktívne príklady 
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