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Anotácia 

Príspevok sa zaoberá prehľadom organizačnej štruktúry združenia EUNIS Slovensko, jeho 

pracovných skupín a aktivít združenia v nedávnej minulosti a v súčasnosti. Cieľom je 

priblížiť čitatelovi poslanie a hlavné ciele združenia v období, kedy sa tvoria nové strategické 

koncepcie vo vzdelávaní  a v riadení školstva. 
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EUNIS Slovensko je dobrá značka 

Pri výročiach organizácií, združení, firiem alebo politických strán sa hodnotí ich úspešnosť, 

dosiahnuté ocenenia, popularita v spoločnosti a mediálny záujem. Združenie EUNIS-SK má za 

sebou 20 rokov činnosti a hoci sa nemôže pochváliť žiadnym z uvedených hodnotení, 

dovoľujem si na úvod konferencie povedať dôležitú vetu a bol by som rád, keby sme si ju 

navzájom pripomínali: „EUNIS Slovensko je dobrá značka“. V našom združení pracovalo a 

pracuje veľa rozumných a tvorivých ľudí, ktorý sa podieľali a podieľajú na riešení unikátnych 

projektov.   

 

Najvyšším orgánom združenia EUNIS Slovensko je Valné zhromaždenie, ktoré má 60 členov 

a jeho zloženie je nasledovné: 

 

 Individuálni členovia – 11 fyzických osob. 

 Riadni kolektívni členovia – 19 verejných a 1 štátna VŠ. 

 Pridružený člen – 1 verejná VŠ. 

 Podporujúci členovia – 6 komerčných spoločností a 1 združenie. 

 

Výkonný výbor združenia je 20-členný a je tvorený menovanými zástupcami riadnych 

kolektívnych členov. 

 

Predsedníctvo združenia je má 5 členov, z ktorých 4 sú volení zástupcovia z Výkonného 

výboru a  jedno miesto je určené pre prezidenta združenia.  

 

Dozorná rada združenia má 3 členov, ktorí sú volení zo zástupcov  riadnych kolektívnych 

členov. 

 

Počas 20 rokov malo združenie 2 prezidentov: 

 

 doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. (1997 – 2005). 

 RNDR. Darina Tothová, PhD. (2005 – doposiaľ). 

 

V súčasnom období sú v rámci združenia EUNIS Slovensko aktívne nasledovné pracovné 

skupiny: 
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 Portál VŠ 

 Sekcie podľa jednotlivých modulov (www.PortalVS.sk) 

 

 Preukaz študenta 

 Riešenie metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č. 16/2014. 

 

 Informačná bezpečnosť 

 Spolupráca na koncepcii riešenia informačnej bezpečnosti na VŠ. 

 

 Klub riaditeľov centier IKT 

 Financovanie prevádzky a podpory IKT na VŠ. 

 Metodické odporúčanie s CKM SYTS na elektronizáciu dokumentov. 

 

Medzi úspešne realizované projekty, do ktorých sa zapojila väčšina členov EUNIS 

Slovensko, patria najmä: 

 

 Portál VŠ – modul elektronická prihláška navštevujú uchádzači o štúdium na VŠ. 

 SAP-SOFIA – finančný integračný a analytický nástroj na riadenie VŠ. 

 Preukaz študenta ISIC – unikátny projekt multifunkčného média (aj v rámci EÚ).  

 Akademické informačné systémy – AiS2, MAIS, UIS, AIVS, Abakus.) 

 Cisco Telepresence – videokonferenčný systém pre vedu a výskum. 

 Zamestnanecký portál VŠ – ESS portál systému SAP-SOFIA. 

 Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP) – spolu so SAV. 

 

V uplynulých ôsmich  rokoch viaceré slovenské VŠ v rámci projektov z európskych 

štrukturálnych fondov (ďalej aj „EŠF“) investovali značné finančné prostriedky do 

modernizácie svojich dátových sietí, hardvérového vybavenia a tiež do integrácie informačných 

systémov. Na týchto univerzitách to prispelo k zvýšeniu úrovne vzdelávania, vedeckého 

bádania ako aj k zefektívneniu riadiacich procesov.  Z pohľadu univerzít sú výstupy projektov 

z EŠF hodnotené väčšinou pozitívne, hoci nie vždy sa dali dosiahnuť všetky plánované ciele a 

zrejme v žiadnom prípade  pomer cena / kvalita nenaplnil kritériá na efektívne využívanie 

finančných zdrojov. Z pohľadu prínosu projektov z EŠF v rámci akademického sektora SR je 

možné s odstupom času vidieť viaceré znaky nekoncepčnosti v budovaní IKT na univerzitách 

a v rezorte školstva SR, napríklad:    

 

a) budovanie univerzitných dátových centier versus využívanie služieb ukladania dát na 

portáli ISS CVTI SR, 

b) nákup licencií systémov a aplikácií versus využívanie softvérových služieb na portáli IS 

CVTI (Matlab, SAS, Comsol), 

c) budovanie videokonferenčných systémov versus národná teleprezentačná infraštruktúra 

(Cisco Telepresence), 

d) vytváranie lokálnych dátových skladov a analytických nástrojov versus využívanie 

dátového skladu SAP-SOFIA (BW a BI), 

e) implementácia univerzitných systémov na sledovanie nákladov versus zavedenie 

systému UNIKAN, 

f) implementácia univerzitných systémov na správu identít versus rezortný systém 

autentifikácie a prístupu (RIAM) k rezortným elektronickým zdrojom, 
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g) vytváranie systémov so zaručeným elektronickým podpisom versus e-Government 

a Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), 

h) nevyžívanie portálu VŠ (www.portalvs.sk) vo všetkých dostupných moduloch, 

i) vybudovanie infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie versus nevytvorenie 

podmienok na jej využívanie. 

 

V súčasnom období sa združenie EUNIS Slovensko snaží riešiť problémy v nasledovných 

oblastiach: 

 

 Postavenie a ohodnotenie informatikov v centrách IKT na VŠ. 

 Systémové riešenie financovania prevádzky a podpory IKT na VŠ. 

 Rozvoj Portálu VŠ ako reprezentatívneho webového sídla VŠ v rámci edu sektora. 

 Dostupnosť a financovanie prevádzky SIVVP a ISS CVTI SROV. 

 Zavedenie jednotného identifikátora edu ID a začlenenie SR do eduGAIN. 

 Rozvoj SAP-SOFIA - oblasť dátových skladov, analytických a integračných nástrojov. 

 Integrácia informačných systémov s rezortom / so štátom / s partnermi. 

 Informačná bezpečnosť – nariadenie EP o GDPR. 

 

Záver 

Združenie EUNIS Slovensko sa dlhodobo usiluje o spoluprácu s MŠVVaŠ SR na efektívnom 

rozvoji IKT v akademickom sektore. Preto sa snaží pripomienkovať všetky koncepčné 

materiály (ak ich dostane na pripomienkovanie) tak, aby v nich boli zohľadnené pozitívne 

výsledky VŠ, aby nové IKT a IS nezvyšovali prácnosť, ale aby prispievali k automatizácii 

a efektívnosti všetkých procesov. Okrem toho združenie pravidelne mapuje stav IKT na 

slovenských vysokých školách, aby poukázalo na opodstatnenosť požiadavky systematicky 

zabezpečiť  podporu a údržbu IKT a tiež umožnilo spolupracovať univerzitám s rovnakými 

technológiami a informačnými systémami.  Detailné výstupy prieskumu o stave IKT sú 

uverejnené na webstránke EUNIS Slovensko a tiež v ročenkách združenia [1], [2].  
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