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PRÍHOVOR NA KONFERENCII INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE  

PRE VYSOKÉ ŠKOLY  S PODTITULOM “20 ROKOV SPOLOČNEJ CESTY  

NA PODPORU ROZVOJA IT NA SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH” 

 

Martin HORŇÁK 

 

Vážení ctení hostia, milí kolegovia, 

 

úprimne ďakujem za pozvanie a teším sa, že som mohol byť tu na slávnostnom stretnutí k 20. 

výročiu založenia združenia EUNIS-SK, združenia, ktorého cieľom je podpora rozvoja 

informačných technológií na slovenských vysokých školách. Je mi teda cťou, že dnes môžem 

predniesť pár slov k téme informatizácia školstva.  

Potreby digitalizácie a informatizácie školstva sa snažíme v čo najväčšej miere riešiť 

koncepčne, čoho výsledkom je dnes vládou schválená koncepcia informatizácie a digitalizácie 

rezortu a Akčné plány, ktoré nám určujú jednotlivé úlohy, zodpovedné inštitúcie a termíny 

realizácie v oblastiach digitálna infraštruktúra, elektronické služby rezortu školstva, 

digitalizácia edukačného obsahu, digitálne zručnosti a kompetencie v rezorte školstva 

a transferu inovácií pre rezort školstva. 

Trend ktorý dnes maximálne podporujeme je tvorba a distribúcia digitálneho vzdelávacieho 

obsahu v rámci projektov Centrálne úložisko digitálneho vzdelávacieho obsahu, Moderné 

vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety a Rozvoj stredného 

odborného vzdelávania. Práve s distribúciou tohto vzdelávacieho obsahu do škôl súvisí 

zabezpečenie adekvátneho dátového pripojenia škôl.  

Zámer rezortu je v rámci pripravovaného projektu EDUNET maximalizovať prenosové 

kapacity telekomunikačných služieb, čoho výsledkom by malo byť pripojenie čo najväčšieho 

počtu škôl optickým pripojením a poskytnutie dátových služieb s vysokými bezpečnostnými 

štandardami pripojenia. Takáto infraštruktúra podporí on-line testovanie vedomostí žiakov 

a posunie tento projekt k štandardu v regionálnom školstve. 

V oblasti vysokého školstva pokračovala podpora prevádzky a rozvoja základnej dátovej 

infraštruktúry – podpora pre SANET, prevádzkovanie a rozvoj centrálnych informačných 

systémov ako sú centrálny register študentov, register zamestnancov vysokých škôl, centrálne 

registre publikačnej a umeleckej činnosti, centrálny register záverečných prác, Portál VŠ. 

Pokračovala prevádzka finančného informačného systému pre verejné vysoké školy SOFIA. 

Taktiež pokračovalo poskytovanie licencií spoločnosti Microsoft v rámci licenčného 

programu Campus Agreement pre verejné vysoké školy. V rámci našich Akčných plánov ku 

Koncepcii informatizácie máme do budúcnosti načrtnutý aj upgrade Slovenskej infraštruktúry 

pre vysokovýkonné počítanie. 

Vo všeobecnosti z pohľadu priorít ministerstva školstva v oblasti rozvoja informačnej 

spoločnosti je našou snahou, aby mali všetci žiaci každodenný prístup k pestrému digitálnemu 

vzdelávaciemu obsahu, on-line informáciám a poznatkom a aby im boli ponúkané lepšie 

služby v oblasti on-line vzdelávania a interaktívnej prezentácie preberaného učiva. 

Ďakujem vám ešte raz za pozvanie a prajem vám všetkým veľa úspechov vo vašej práci. 
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