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Predslov 

13. 2. 2019 sa konal pod záštitou rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej,

PhD. už 19. ročník celoslovenského seminára Sieťové a informačné technológie.

Seminár sa už štvrtý krát konal ako celoslovenský seminár pod gesciou združenia

EUNIS-SK a našej univerzity, ktorá je tiež členom združenia EUNIS-SK.

Seminára sa zúčastnilo 59 účastníkov z vysokých škôl (EU v Bratislave - 2, 

Dubnický technologický inštitút - 1, Prešovská univerzita v Prešove - 1, SPU v Nitre - 

44, STU v Bratislave - 1, Trnavská univerzita v Trnave - 4, UKF v Nitre - 2, UCM 

v Trnave - 2, Žilinská univerzita v Žiline - 2), 6 účastníkov z prezentujúcich firiem 

a 25 študentov. 

Za vedenie univerzity účastníkov privítal prorektor doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. 

Na seminári odznelo 9 príspevkov. Účastníci sa oboznámili so zjednocovacou úlohou 

Portálu VŠ, s možnosťami interaktívneho riešenia zobrazovania vo vyučovacom 

procese, s možnosťami Licencovania Adobe produktov pre členov združenia EUNIS 

Slovensko, s analytickým nástrojom IBM Cognos Analytics. Tiež sa oboznámili s tým, 

ako je to s technickým zabezpečením IKT na SPU v Nitre, aké sú novinky 

vo vedeckom publikovaní, ako sa virtuálna realita využíva vo výučbe a že IKT 

sa používajú aj vo včelárstve. 

Veľmi významnou správou, ktorá odznela na seminári, bola informácia, že opäť môžu 

vysoké školy, ktoré sú členmi združenia EUNIS-SK, kupovať produkty ADOBE 

výhodnejšie a výhodnejšie môžu kúpiť napríklad i prezentovanú interaktívnu 

zobrazovaciu jednotku. 

Viac informácií nájdete v Správach na webe združenia EUNIS-SK a v časti 

Dôležité materiály -> Licencie. 

V zborníku sú uverejnené aj príspevky z konferencie Informačné technológie pre vysoké 

školy, ktorá sa konala z príležitosti 20. výročia združenia EUNIS-SK v Mojmírovciach. 
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THIN CLIENT IN MASSIVE RLS WITH CLOUD APPLICATION 

Pavel BEŇO 

 

Abstract 

Many organizations, both large and small, are investigating the potential of thin client 

architectures for their companies. In general, a thin client is the one which does not have 

any local storage and we are using this because of their many advantages. Few year ago, 

we build our own virtualized cloud for REMLABNET and we still are taking benefits of 

this decision. This item handels with using Cloud computing platform for providing Remote 

laboratories. This work show, how it is possible to save money if we use centralized system 

for more consumers. Every consumer can use access to centralized portal in the Cloud 

computing from Consortium REMLABNET. Every item is focused on enviroments of 

universities, where this cloud is existing and this is what we want use for remote labs. This 

is item from practice knowledge and experiences about system function and managing 

virtual platform and next construction this proposal. 

 

Keywords 

cloud, computing, virtual, platform, datacenter, network, availability, remote labs, thin 

client 

 

I.  INTRODUCTION 

IT departments in companies and also in universities are permanently under pressure to 

provide high quality services with reduced budget. On the other side, costs of energy for 

datacenters (DTCs) running and cooling call for radical changes in their organization 

compared to classic datacenters. Few years ago, we were using a prevailing standard in the 

decentralization and fractionating of services to several physical devices. This approach is 

nowadays under severe changes in direction to consolidation of datacenters denoted under 

cumulative term of virtualization. Virtualization has to offer decrease in energy consumption 

and increase in system performance without compromise on security of DTCs [01]. 
 

The last two decades has seen the rise of the DTC computing practically in every 

application domain. The move to DTC has been powered by two separate trends. In parallel, 

functionality and data usually associated with personal computing have moved into the DTC; 

users continuously interact with remote sites while using local computers, while running 

intrinsically online applications, such as email, chat, or manipulating data, traditionally these 

are stored locally, such as documents, spreadsheets, videos and photos. In effect, modern 

architecture is converging towards cloud computing, a paradigm where the whole user activity 

is funneled into the large DTC via high-speed networks. Simply speaking, cloud computing is 

a set of computers, services or infrastructure. Delivering services are ment to reduce the work 

of consumers every day, as well as service providers and IT specialists. Cloud computing 

allows more access services as it reduces infrastructure delivery time from weeks to hours and 

it offers reimbursement for provided sources and services only [02]. 

 

Main idea of our work and this paper, is for consumers to use new methods on how to 

provide remote laboratories. On the Figure 1, we can see primary idea of this system. On the 

left side, we can see individual remote laboratories, experiments, with HW and SW 

equipment, connected to our virtualized cloud. Core of our cloud is management system for 

https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489
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monitoring, diagnosing and administrating remote experiments and users, or our consumers. 

This management system is named Remote Laboratory Management 

System (RLMS) and it is consisted of few modules. For example: diagnostic server, data 

warehouse and content management system (with schedule and calendar, communication 

server,…). 

 

 
Figure 1 – block diagram of REMLABNET 

 

II.CLOUD COMPUTING CONCEPT 

Of course, our work is primary oriented for remote laboratories, but our idea is to provide 

remote laboratories like cloud computing service. We were first in the world, who provided 

remote laboratories via this technology. A new concept of our cloud computing is figured on 

the Figure 2, where we can see all interesting parts of this idea. 

 

First, we can see main parts of cloud computing. Each cloud is based on three primary 

services for use [03]:  

IaaS – Infrastructure as a service is a standard service for providing all infrastructures; 

PaaS – Platform as a service is a standard service for providing VMs with operating systems; 

SaaS – Software as a service is a standard service for providing SW features for consumers; 

Virtualized DTC contains physical and virtual servers, which serve a variety of services 

including web services, file services etc. The advantages of DTC are enabling application 

isolation from malicious or greedy applications cannot impact other applications co-located 

on the same physical server. Perhaps the biggest advantage of employing virtualization, is the 

ability to flexibly remaps physical resources to virtual servers in order to handle workload 

dynamics. 

Server resources in a data center are multiplexed across multiple applications and each server 

runs one or more applications. These applications are usually business critical applications 

with Quality-of-Service (QoS) requirements. The resource allocation needs to not only 

guarantee that a virtual container always has enough resources to meet its application’s 

performance goals, but also prevent over provisioning in order to reduce cost and allow the 

concurrent hosting of more applications.  

 

Our other aims are: To construct really stable and dynamically expandable Cloud computing 

for using remote laboratories. To create VMs and linkage for all parts in cloud, create 

communication links, virtual network for cloud computing inside, and all needed parts for 

Cloud computing concept. The goal of our work is new and acute topic of providing a new 

service for the consumers - completely functioning “Remote laboratory as a service” (RLaaS) 

[04].  

It is very interesting for all consumers of the Remote laboratories, because they can find this 

cloud concept and every remote laboratories. We created Consortium named REMLABNET 

https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489
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and this is consortium of the three universities: Trnava University in Trnava (Slovakia), 

Tomas Bata University in Zlin (Czech republic) and Charles University in Prague (Czech 

republic). REMLABNET portal is on domain name or web site www.remlabnet.eu [05]. 

 

 
Figure 2 – Cloud computing concept in our Remote laboratory area 

 

III. THIN CLIENT IN RLS 

CONCLUSIONS 

Our idea of use Cloud computing was attested and discussed with experts in this research part. 

The way of our work is good and have a big progress. We can provide new service, Remote 

laboratory as a Service (RLaaS) in our cloud system and we are first to use thin client to 

communication between main experiment and virtual cloud. Our consumers are primary 

teachers, students and brainpower of the universities and high schools, but access is possible 

for all consumers via Internet. This show, how the university network is very overcast for 

communicaton and traffic. This claim, that network must be without failure and latency. And 

be secured too for management and research data protection. Security on the network is very 

immportant part, but it is without frame of this paper.  

 

In this paper we showed our idea of construct Cloud computing system with important parts 

like using thin client. Our work is oriented to save money in education and research, if 

everyone builds their own Remote laboratories. We have connected many laboratories from 

Zlin University, Trnava University, Charles University and other in the world. Our work is in 

simple terms „Bring Technology to Service!“. 
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DIDAKTICKÁ INTERAKTIVITA S DÔRAZOM NA PODVÁDZANIE ŽIAKOV 

DIDACTIC INTERACTIVITY WITH EMPHASIS ON CHEATING PUPILS 

 

Lívia HASAJOVÁ  

 

 

Abstract   

Didactic interactivity allows two-way communication between a student and a teacher. It is 

about all the activities that take place in the teaching process and thus in cheating. Pupils 

and teachers should interact and interact not only within the learning process. If the teacher 

and the pupil do not communicate with each other and the pupil wants to have a positive 

rating and results, he begins with illegal communication and cheating. 

 

Keywords  

Interactivity. Didactics. Cheating. Teaching process. 

 

Úvod 

V súčasnosti sa čoraz častejšie kladie dôraz na modernizáciu vyučovania. Učitelia sa 

snažia uľahčiť žiakom učivo a vytvárajú pre nich moderné vyučovanie prostredníctvom 

didaktickej interaktivity. Snažia sa v rámci pedagogickej komunikácie vytvárať spätnú väzbu 

a udržiavať vzťahy na dobrej úrovni, aby sa žiaci v rámci sociálnej klímy triedy cítili príjemne 

a tešili sa na vyučovanie. Nie vždy je to mu tak, ak berieme do úvahy sociálno-patologické 

javy, ako napr. podvádzanie na vyučovacej hodine. Podvádzanie žiakov môže mať rôzne 

príčiny v adolescentom veku úplne prirodzené a bežné.  

Didaktická interaktivita umožňuje obojstrannú komunikáciu medzi žiakom a učiteľom. 

Ide o všetky aktivity, ktoré sa dejú na vyučovacom procese a teda aj podvádzanie. Medzi 

žiakom a učiteľom by mala fungovať vzájomná komunikácia a interakcia nielen v rámci 

vyučovacieho procesu. Ak učiteľ a žiak medzi sebou komunikovať nevedia, a žiak chce mať 

pozitívne hodnotenie a výsledky, začína s nelegálnou komunikáciou a podvádzaním. 

Problematika školského podvádzanie je aktuálnou témou, ktorá neušla pozornosti ani 

množstvu zahraničných odborníkov. Od druhej polovice minulého storočia vzrastá záujem 

vedcov o túto problematiku. Na Slovensku je táto téma v úzadí a nepoznáme nikoho, kto by sa 

jej venoval (Bajtoš, Marhevková, 2015). 

Problém nečestného dosahovania dobrého hodnotenia na školách nepúta pozornosť len 

pedagogických odborníkov. Publikuje sa vo všeobecne zameraných článkoch, že podvádzanie 

je orientované na plagiátorstvo pri získavaní vysokoškolských titulov, ale komplexný výskum 

na všetkých úrovniach školského systému nebol realizovaný. V ČR sú o krok vpredu, kde 

zásluhou Mareša (2005) alebo Vrbovej, Stuchlíkovej (2012) prebehol prvý výskum 

podvádzania na školách. Značná neprebádanosť tohto javu na Slovensku bola primárnym 

motívom, kvôli ktorému sme sa pokúsili prispieť k monitorovaniu tejto problematiky vo vzťahu 

k motívom podvádzania žiakov na stredných školách. 

 

 Podvádzanie ako školský fenomén 

 

Školské podvádzanie je fenoménom, o ktorom žiaci a učitelia nemajú jasne stanovenú 

hranicu, ktorá by rozdeľovala podvod od korektného jednania. Pre niektorých je situácia 

typickým príkladom podvádzania, pričom inému sa môže zdať menej závažná a naopak. Ako 

vo svojej práci uvádza Gray (2013) ak si žiak spraví ťahák s pojmami a dôležitými 
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informáciami pred skúškou a následne ho použije, vtedy podvádza. No ak si urobí ťahák, uloží 

si ho do krátkodobej pamäte, ktorej obsah stratí ihneď po skúške, vtedy nepodvádza. Tak isto 

je to aj pri prepisovaní textov, ak žiak zoberie texty a doslovne ich prepíše, vtedy podvádza, no 

ak zoberie text a prerozpráva ho vlastnými slovami, vtedy nepodvádza. 

Podstata problematiky podvádzania je komplikovaná a bolo by vhodné, aby bola na 

Slovensku stanovená jedna definícia podvádzania. V slovenskej literatúre definíciu nenájdeme. 

Môžeme sa odraziť od právnickej legislatívy, kde v Trestnom zákone č. 300/2005 Z. z. § 221 

ods. 1) je podvod uvedený ako „kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatil tým, 

že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl a spôsobí tak na cudzom majetku malú 

škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“. 

V školskom podvádzaní sa podvádzania dopúšťa žiak, ktorý uvedie učiteľa do omylu 

tým, že vie vedomosti, ktoré má napr. napísané na ťaháku a tým získa dobrú známku.  

Cizska (2003) definuje školské podvádzanie ako jednanie, ktorým žiak pri skúšaní alebo plnení 

úloh porušuje stanovené školské pravidlá. 

Naopak Cibuľková (2013) je toho názoru, že podvádzanie môžeme tolerovať iba vtedy, 

ak žiak nemal jednoznačný úmysel z toho vyťažiť alebo niekoho zámerne oklamať. 

Opačný resp. iný názor zastávajú Simkin a McLeod (2010), ktorí tvrdia, že podvádzanie 

nie je náhodné a že ide predovšetkým o dopredu vykonštruovaný podvod, ostražitosť 

a plánovanie. 

Napriek tomu, že zahraniční autori majú množstvo definícií, zhodujú sa na jednej veci. 

Podvádzanie je problémom v rámci každej školy a na všetkých úrovniach. Podvádzanie nie je 

síce novým problémovým aspektom hodnotenia žiakov, ale niektorí americkí výskumníci ho 

považujú za epidemický, dokonca až chronický jav (Nováková, 2008). 

Ak podvádzame, privlastňujeme si uznanie, ktoré si nezaslúžime a dokonca ťažíme 

z vedomostí tých, ktorí konajú čestne. Žiaci, ktorí profitujú v školskom živote v podvádzaní 

a spoliehajú sa len na podvádzanie, tak v reálnom živote mnohokrát nevedia, čo robiť v prípade 

malých problémov. Z didaktického hľadiska predstavuje školské podvádzanie fenomén, ktorý 

zasahuje do vyučovacieho procesu a skresľuje reálnu úroveň nadobudnutých vedomostí, 

zručností žiakov. Učiteľ pritom nezíska spätnú väzbu o úspešnosti vyučovacieho procesu 

a preto nevie posúdiť, či použil vhodné didaktické metódy a nevie správnym spôsobom 

korigovať vyučovanie tak, aby poskytoval žiakom návod a priestor pre prípadné odstránenie 

nedostatkov. Žiaci často školské podvádzanie nevnímajú ako problém, ale má to v ich postojoch 

a názoroch spoločenské deformácie. Žiaci často hľadajú cesty najmenšieho odporu a snažia sa 

dosiahnuť maximum pri minimálnom čase a úsilí. Preto nevnímajú školské podvádzanie ako 

problém, ale skôr ako stratégiu ako dosiahnuť lepšie známky. Učiteľ je tak vystavený 

požiadavke, ako toto podvádzanie eliminovať v rámci prevencie (Bajtoš, Marhevková, 2015). 

 

 Motívy žiakov pri podvádzaní 

 

Motívy školského podvádzania môžeme rozdeliť do štyroch skupín (Bajtoš, 

Marhevková, 2015, s. 13-14): 

 

1. Motívy, ktoré vyplývajú zo samotnej podstaty podvádzania – hovoríme o nich vtedy, ak 

žiaci podvádzajú z princípu tzn., že podvádzajúci využije akúkoľvek príležitosť, aby si 

pomohol v zmysle hesla „Účel svätí prostriedky“. Podvádzanie považuje za spôsob, ako sa 

dopracovať k cieľu, hľadá cesty čo najmenšej námahy a snaží sa dosiahnuť maximum pri 

minimálnom množstve času a úsilia. Podvádzanie je motivované podvádzaním ostatným 

spolužiakov, ale aj tým, že učiteľ nedáva pozor. 

2. Motívy, ktoré vyplývajú z učiva – niekedy sa stane, že žiak v priebehu osvojovania si učiva 

dospeje k presvedčeniu, že učivo sa ťažko zapamätá alebo mu neporozumie, inokedy učiteľ 
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príliš bazíruje na dôkladnom pamätaní si. Žiaci podvádzajú preto, lebo vnímajú učivo ako 

nepotrebné alebo neaktuálne. 

3. Motívy, ktoré vyplývajú z vnímania dôležitosti – sú také, kde žiaci prisudzujú predmetom 

rôznu mieru dôležitosti a pripravujú sa na predmet, ktorý považujú za dôležitý z hľadiska 

ďalšieho vzdelávania alebo iného uplatnenia. Predmety považujú za menej dôležité. Žiaci sa 

učia pre známky a nie kvôli vedomostiam a pociťujú silnú motiváciu podvádzať a to najmä 

z toho dôvodu. 

4. Motív nedostatku času – vzniká z neprimeranej náročnosti učiva, nesprávnych návykov 

žiakov. Nedostatok času má rôzne príčiny a preto ho zaraďujeme do skupiny motívov 

a skúmame, čo sa v konkrétnych prípadoch skrýva. 

 

Podvádzanie žiakov z pohľadu rodičov 

Ak sú žiaci pri podvádzaní odhalení a situácia sa opakuje viac ako často, učitelia 

upovedomia rodičov. Rodičia by mali počúvať všetky strany príbehu. Rodič je často v pozícii, 

že sa bojí vyvinúť nejaké stanovisko voči svojmu dieťaťu a nevie zaujať ani stanovisko voči 

učiteľovi, ktorý obvinil jeho dieťa z podvádzania. Samozrejme, že je nutné vypočuť si obe 

strany a až potom vyvodiť závery, ktoré budú ukazovať na žiaka prstom. Ako rodič by mal 

dieťaťu klásť otázky pre pochopenie okolností, ktoré ho viedli k podvádzaniu než zareaguje. 

V súčasnosti je podvádzanie žiakov oveľa sofistikovanejšie, ako to bolo v minulosti. 

Z používania aplikácií, ktoré vyriešia ich problémy s matematikou napr. smartwatch, ktoré im 

poskytujú odpovede, ale aj technológia, ktorí poskytuje žiakom niekoľko kreatívnych nástrojov 

na podvádzanie (Morin, 2018). 

Rodičia by sa mali uistiť, čo povedal učiteľ o tom, ako ich dieťa podvádzalo. Treba 

zistiť aj verziu od dieťaťa. Treba trvať na tom, že dieťa už nikdy nebude podvádzať a je preto 

potrebné niečo urobiť. V prieskume Rutgersovej univerzity Donalda McCabeho 64 % žiakov 

priznalo, že podvádzali v testoch, pričom 58 % priznalo plagiátorstvo a 95 % uviedlo, že 

podvádzali aspoň raz za školu. Musíme povedať, že žiaci od mladého veku si už uvedomujú, 

že existuje aj pojem nečestnosť. Žiaci si pravdepodobne uvedomujú, že ak uzamknú svoje auto 

a dom, aby predišli prenikaniu ľudí, no oni sami môžu použiť zámok, aby zabránili ukradnutiu 

bicyklov počas hrania na ihrisku. Pravdepodobne by museli riešiť podvádzanie, keď sa hrali 

hry aspoň raz za život. Vďaka frustrácii už žiaci vytvárajú vlastné pravidlá, aby zabezpečili, kto 

vyhrá v tomto veku je to vývojovo vhodné. Pre niektoré deti podvádzanie rozširuje hranice, 

takže dieťa ktoré je chytené pri podvádzaní v škole by malo zvážiť dôvody prečo tak konalo 

(Morin, 2018). 

Žiaci podvádzajú aj vtedy, ak je na nich vyvíjaný veľký akademický tlak, prílišné 

sociálne povinnosti, práca a ďalšie mimoškolské aktivity. Žiaci, ktorí sa snažia o to, aby mali 

čo najlepšie výsledky, sa uchyľujú k podvádzaniu. Môžu napodobňovať domáce úlohy svojho 

najlepšieho priateľa, pretože si myslia, že je to najlepší spôsob, ako si zabezpečiť budúcnosť 

(Morin, 2018).   

 

Motivácia pri podvádzaní 

Britský denník The Guardina odhalil, že vysokoškolský študenti podvádzajú pri 

skúškach o 42 % viac ako to bolo v roku 2012. K absolvovaniu skúšky využívajú všetky 

dostupné technológie ako napr. smartfóny, slúchadlá alebo smart hodinky. The Guardian zistil, 

že za posledné 4 roky došlo k 42 % nárastu prípadov kedy sa pri podvádzaní využili moderné 

technológie. Podľa zdrojov medzi najväčšími odborníkmi v podvádzaní boli študenti 

z Univerzity Queen Mary, ktorá sa nachádza v Londýne, kde z 54 prípadov podvádzania boli 

2/3 realizovaná práve pomocou technológií. Tak isto Univerzita v Surrey eviduje 19 prípadov, 

z toho pri 12 boli použité moderné technológie. Odborníci tvrdia, že realita môže byť ešte 
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horšia, pretože existuje veľa spôsobov a moderných technológií, ktoré študentom umožňujú 

podvádzať. Ide o mini kamery, mikro slúchadlá alebo iné technológie, ktoré vedia študenti 

zamaskovať a nemusia byť vôbec odhalené (Púpavová, 2019). 

Žiaci majú nedostatok motivácii pri učení, no dostatok pri podvádzaní, pretože ide 

o cestu najmenšieho odporu. Ak žiak nie je motivovaný k tomu, aby si získal dobré známky 

čestne, môžeme mu ponúknuť hmatateľné odmeny. Žiak sa musí naučiť odolávať tlaku medzi 

spolužiakmi. Je totiž dosť pravdepodobné, že žiak nebude jediným, kto kopíruje prácu niekoho 

iného. Žiak sa musí naučiť odolávať vzájomnému tlaku (Morin, 2018). 

Pre žiakov sú dostupné dokonca stránky, kde technológie na podvádzanie dostanú. 

Prvou takou je jeden z najväčších nákupných internetových portálov eBay. Predajca mikro 

slúchadla ponúka tento produkt do hodnoty 15 euro a v popise zariadenia uvádza, že tento 

prostriedok môže byť použitý pre súkromných vyšetrovateľov, policajtov alebo študentov. 

Naopak spoločnosť Monorean sa prezentuje ako on-line obchod, kde nájdeme neviditeľné 

slúchadlá na podvádzanie pri skúškach. Mnohí učitelia bojujú proti takémuto prístupu. Na 

svojich predmetoch a skúškach sa snažia eliminovať používanie mobilných telefónov na 

hodinách, kontrolujú používanie hodiniek, ktoré sú prepojené s mobilom alebo internetom 

a žiaci sa dokážu pomocou nich dostať k informáciám. Učitelia sa tiež vyhýbajú tomu, aby žiaci 

navštevovali cez vyučovacie hodiny toalety alebo vychádzali z iných dôvodov z učebne 

(Púpavová, 2019). 

Aj na Slovensku došlo a dennodenne dochádza k množstvu prípadov, ktoré dokazujú, 

že nielen na vysokých, ale aj na stredných školách žiaci podvádzajú. Ťahák pomocou handsfree 

pomohol už nie jednému študentovi. Ide v princípe o komunikáciu s iným študentom počas 

skúšky. Ten mu zavolá, nadiktuje otázky a on mu počas skúšky podáva informácie rovno do 

ucha, v ktorom má slúchadlo. Tento spôsob žiaci vedia regulovať napr. jedno zakašľanie 

znamená spomalenie, dve za sebou zase opakovanie vety a pod. Žiaci využívajú aj rôzne iné 

spôsoby pomocou technológie (Púpavová, 2019). 

 

Záver 

Každý spoločenský jav sa dá riešiť rôznymi spôsobmi. Súhlasíme s Bajtošom 

a Marhevkovou (2015), ktorí tvrdia, že najefektívnejším riešením je zamedzenie vzniku 

problému a to prevencia pred školským podvádzaním. Súhlasíme s nimi aj v tom, že primárnym 

preventívnym krokom, ktorý sa týka odstránenia podvádzania v škole je vytvoriť jasnú, 

komplexnú a systémovú stratégiu, ktorá by podvádzanie jednoznačne odsúdila, čím by 

zjednotila postup učiteľov proti podvádzaniu a vštepila by žiakom postoj, podľa ktorého by 

bola čestnosť jednou z najvýznamnejších ľudských vlastností. 

      Strategickým dokumentom v rámci prevencie by mohol byť tzv. „Etický kódex žiaka“. 

Pri tvorbe kódexov by bolo dôležité prihliadnuť na potreby a názory učiteľov a žiakov. 

Dôležitejšie by bolo zabezpečiť to, aby sa kódex nestal iba ďalším regulačným dokumentom, 

ktorý by zapadol prachom niekde v zborovni. Pomohlo by, ak by jeho tvorbu robili samotní 

žiaci. Ak ich presvedčíme, že kódex je ich vlastným dielom, predpokladáme, že zvýšime šance 

jeho uplatnenia v bežnom školskom živote. Do skupiny nepriamych preventívnych opatrení 

zaraďujeme také opatrenia, ktorých cieľom je predovšetkým zabezpečovať efektívnosť 

vyučovacieho procesu. Jednou z nich je aj taktika vyvolať u žiakov pocit, že učivo a predmet, 

na ktorom sa to učivo učia sú pre nich dôležité a že ak budú podvádzať, podvádzajú len sami 

seba. Podvádzaniu sa dá nepriamo predchádzať aj využívaním vhodných vyučovacích metód, 

ktoré by u žiakov vzbudili záujem o predmet a uľahčili im učenie. Učiteľ by mal byť kreatívny 

a prepojiť učivo s praxou a mal by od žiakov vyžadovať originalitu k danej téme. Podľa nášho 

názoru by mal používať otázky typu (Bajtoš, Marhevková, 2015, s. 17):     -    „Prečo?  

- Čo si o tom myslíš? 

- Akoby si to vyriešil ty?  
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- Pracoval by si sám alebo by si si zostavil tím odborníkov?“ 

V rámci prevenčných programov máme na mysli aj to, aby sa žiaci naučili to, ako sa 

vlastne učiť majú. Ak budú mať dobrú techniku, určite nebude potrebné, aby podvádzali. 

Rozšíreným pojmom v pedagogických a psychologických vedách sú pojmy ako metakognícia 

a metaučenie. Metakognícia označuje poznávanie t. j. myslenie o myslení a metaučenie je 

učenie o učení.  

Výsledkom rozvoja schopnosti učiť sa je autoregulácia učenia tzn., je to taká úroveň 

učenia sa, keď sa žiak stáva aktívnym aktérom svojho vlastného procesu učenia sa a to zo 

stránky motivačnej, ale aj metakognitívnej. Žiak potom dosahuje vyučovacie ciele, iniciuje 

a riadi svoje úsilie a používa špecifické stratégie učenia. Pre žiakov je dôležité vedieť, ako si 

zorganizovať svoj čas, ale aj mimoškolské aktivity a to vrátane domácej prípravy tak, aby mal 

dostatok času na učenie. Nedostatok času vedie k podvádzaniu, ale často je len výhovorkou na 

prekrytie iných aktivít (Bajtoš, Marhevková, 2015). 

Ako hlavnú prevenciu vidíme neustálu komunikáciu so žiakmi o ich výsledkoch, 

pretože ak učiteľ podá žiakom spätnú väzbu a následne ich usmerní, poradí, tým ich aj motivuje. 

Pomáhať by im mal neustále v rámci opakovania, pretože známky nie sú len odrazom ich 

vedomostí, ale aj najväčším duševným vlastníctvom. Dôležité je, aby sa učiteľ snažil o celkovú 

atmosféru medzi žiakmi. Podľa nášho názoru, žiaci, ktorí majú radi svojho učiteľa, podvádzajú 

menej, ako tí, ktorí ho radi nemajú. 

 

Abstrakt  

Didaktická interaktivita umožňuje obojstrannú komunikáciu medzi žiakom a učiteľom. Ide 

o všetky aktivity, ktoré sa dejú na vyučovacom procese a teda aj podvádzanie.  Medzi žiakom 

a učiteľom by mala fungovať vzájomná komunikácia a interakcia nielen v rámci 

vyučovacieho procesu. Ak učiteľ a žiak medzi sebou komunikovať nevedia, a žiak chce mať 

pozitívne hodnotenie a výsledky, začína s nelegálnou komunikáciou a podvádzaním. 
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PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A VEDECKÉ PUBLIKOVANIE AKTUÁLNE ZMENY  

A TRENDY Z POHĽADU SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ KNIŽNICE 

 

PUBLICATION ACTIVITIES AND SCIENTIFIC PUBLISHING 

TRANSFORMATION AND CURRENT TRENDS FROM THE POINT OF VIEW  

OF THE SLOVAK AGRICULTURAL LIBRARY 

 

Ľubica JEDLIČKOVÁ 

 

 

Abstract   

The current trends, changes and trends in the field of scientific communication and 

scientific publishing in the specific contexts are described. Paper focuses on the 

transformation of publication activities registration system in Slovakia (CREPČ/CREUČ), 

the development of permanent identifiers of information entities (in particular the ORCID) 

and the development of tools for controlling the originality of (not only) scholarly 

publications (namely iThenticate). All described thematic blocks are presented on the 

activities of the Slovak Agricultural Library. 

 
Keywords  

publication activities, CREPČ,/CREUČ, scientific publishing, perzistent identifiers, 

ORCIC, antiplagiatory tools, iThenticate, Slovak Agricultural Library in Nitra 

 

Úvod 

Remediačný charakter vedeckej komunikácie a diseminácie výsledkov vedeckého poznávania 

nadobúda najmä v období posledných 30 rokov výrazne dynamickejšiu povahu. Vedecké 

publikovanie nie je len súčasťou vedeckej komunikácie a spôsobom prezentácie intelektuálnej 

činnosti akademického prostredia, ale nadobúda povahu významného evaluačného prvku 

nielen jedinca, ale aj akademickej inštitúcie. Na Slovensku sa situácia v tomto smere zásadne 

zmenila v rokoch 2007 a 2008, kedy bol spustený projekt vytvorenia Centrálneho registra 

evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti 

(CREUČ). Do života tak bola uvedená platforma, ktorá sa stala jedným z nástrojov pre 

delenie dotačných prostriedkov verejným vysokým školám na Slovensku. Hlavným 

výkonným prvkom celého procesu sú akademické knižnice verejných vysokých škôl, ktoré 

v nadväznosti na celý proces musia prispôsobiť svoje knižničné informačné systémy (KIS) 

a adaptovať štandardy platné pre oblasť bibliografického popisu dokumentov. V roku 2018 

prichádza zásadná systémov á zmena v podobe spustenia nového aplikačného riešenia, 

výsledkom sú registre s označením 2: CREPČ2 a CREUČ2. 

Rozmach elektronického komunikačného prostredia, ako aj tlak na potrebu publikovať (byť 

viditeľný v publikačnom priestore) prináša v kontexte vedeckej komunikácie a vedeckého 

publikovania niekoľko nových fenoménov: presýtenosť informačného prostredia, 

netransparentnosť publikačného procesu, problémy s jednoznačnou identifikáciou 

informačných prameňov, problémy s pôvodnosťou prác, dodržiavaním princípov publikačnej 

etiky a pod. Čoraz ťažšie sa vyhľadávajú dôkazy o tom, že nejaké autorské dielo je 

citované/odkazované a to nielen mimo špecializovaných databáz, ale aj v rámci týchto 

informačných produktov (či už štandardne bibliografických, alebo bibliometrických). Už na 

pôde tlačenej produkcie pôsobia mechanizmy, ktoré umožňovali jednoznačnú identifikáciu 

zdroja – napr. ISBN a ISSN. Tie však elektronického prostrediu nevyhovujú. Identifikátory 

informačných entít sa rozširujú, formujú sa a etablujú systémy perzistentných identifikátorov 
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digitálnych informačných objektov a systémy perzistentných subjektívnych identifikátorov 

(autori, vydavatelia, korporácie spojené s publikačným procesom a pod.). Priblížime sa najmä 

jeden z takýchto identifikátorov, ktorý v súčasnosti nadobúda čoraz väčší význam – ORCID. 

V kontexte tlaku na pôvodnosť publikačných výstupov, dodržiavanie pravidiel publikačnej 

etiky, originality publikácií, silnejú aktivity zamerané na využitie potenciálu digitálnych 

technológií – objavujú sa nástroje na kontrolu originality, resp. antiplagiátorské systémy. 

Jedným z takýchto riešení je antiplagiátorský nástroj iThenticate, ktorý je základom služby 

Similarity Check (Crossref).  

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU sa ako akademická knižnica SPU v Nitre snaží 

aktívne v rámci informačného vzdelávania, ale aj vlastnej koncepcie podpory vedeckého 

publikovania, nielen rozširovať povedomie o podstate a význame či už perzistentných 

identifikátorov, alebo aktuálnych trendoch v oblasti práce s vedeckým textom a vedeckého 

publikovania, ale priamo v kontakte s akademickou obcou zabezpečovať činnosti spojené 

s vyššie spomínanými fenoménmi. V kontexte evidencie publikačnej činnosti zamestnancov 

SPU je to nielen spracúvanie záznamov EPCA, ale aj implementácia rôznych typov trvalých 

identifikátorov do záznamov, priamy výkon agendy prideľovania DOI vybraným publikáciám 

SPU, propagácia práce (prezentácie, semináre, školenia) s ORCID identifikátorom 

a administrácia antiplagiátorského nástroja iThenticate na SPU v Nitre. Ide o priamu, ako aj 

nepriamu, participáciu na tvorbe a fungovaní informačných systémov, ktoré prekračujú 

hranice univerzity, sú však súčasťou celostnej štruktúry univerzitnej informačnej základne 

a systému. 

 

Evidencia publikačnej činnosti 

Objektívna potreba jasnej kvantifikácie výkonov slovenskej akademickej komunity na úrovni 

merateľných výstupov intelektuálnej produkcie v podobe publikačných výstupov priniesla 

v roku 2007 zrod systémového riešenia, ktorého kreovanie nebolo jednoduché a aj 

uplatňovanie v praxi nebolo, pre všetky zainteresované subjekty, ľahké. Rok 2008 priniesol 

do života rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (MŠVVaŠ SR), ktorého základným cieľom bola komplexná automatizovaná 

evidencia publikačnej a umeleckej činnosti v podobe dvoch informačných produktov – 

Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálneho registra 

evidencie umeleckej činnosti (CREUČ). Zásadná zmena, ktorú realizácia projektu sledovala, 

bola systémová transformácia financovania verejných vysokých škôl na Slovensku 

(transparentnosť a kvantifikácia prerozdeľovania štátnej dotácie týmto pedagogicko-

výskumným pracoviskám) , ako aj vytvorenie unikátneho informačného zdroja tak pre 

odbornú, ako aj laickú verejnosť. Subjektom, ktorý za registráciu publikačnej činnosti na 

vysokých školách niesol zodpovednosť boli na základe rozhodnutia zákonom určené 

akademické knižnice. Na strane týchto inštitúcií to znamenalo potrebu budovania 

informačného systému tak, aby tento zodpovedal požiadavkám na interoperabilitu a zdieľanie 

dát. Mnohé z akademických knižníc boli nútené zaobstarávať systémy, zodpovedajúce týmto 

požiadavkám. Registre fungovali na princípe mesačných exportov/importov z lokálnych 

knižnično-informačných systémov do korpusu registrov. Nasledovali kontroly, opravy, 

komunikácia medzi zainteresovanými stranami. Vykazovacie obdobie za určitý kalendárny 

rok bolo ukončené vždy 31.3., nasledovali opäť finálne kontroly, opravy a napokon uzavretie 

vykazovacieho obdobia, čo bolo približne v mesiaci jún. Po čase prestal tento systém 

vyhovovať potrebám. Preto bolo prijaté na strane MŠVVaŠ SR rozhodnutie o relevantných 

systémových zmenách a výsledkom je aktuálne nasadená verzia CREPČ2/CREUČ2. 
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Zámerom riešenia CREPČ2/CREUČ2 bolo vytvárať záznamy online s tým, že platforma sa 

stane jediným/základným zdrojom dát. S tým akademické knižnici vyjadrili zásadný nesúhlas 

a tak sa hľadali kompromisné riešenia, ktoré síce podstatu systémovej zmeny nenarušili, ale 

zachovávajú kontinuitu aj na strane knižnično-informačných systémov a vlastných 

informačných produktov knižníc (databázy publikačnej činnosti sú súčasťou lokálnych 

bibliografických databáz).  

Prečo akademické knižnice trvali na svojich požiadavkách: 

 problémy s harmonizáciou dát EPCA na strane UIS/AIS, 

 granularita výstupov na strane CREPČ2 bola užšia, ako poskytujú verzie KIS, 

 požiadavky na rôzne metriky najmä zo strany MŠVVaŠ SR, ale aj iných subjektov, 

 pridaná hodnota KIS – dostupnosť plných textov  z repozitárov knižníc, 

 kontinuita na strane KIS. 

 

V podmienkach SPU v Nitre sú aktuálne záznamy do registrov CREPČ2/CREUČ2 riešené 

spôsobom vytvorenia záznamu v lokálnom prostredí KIS ARL a následne sú dáta odoslané 

prostredníctvom dohodnutej služby do registrov.  

Spomínali sme metriky a ich potrebu v rôznych výstupoch. Dáta, ktoré sa do databáz EPCA 

spracúvajú majú svoju špecifickú štruktúru, zachovaná by však mala byť požiadavka 

akceptácie formátov pre bibliografický popis dokumentov. Nakoľko vývoj v tejto oblasti sa 

okamžite posúva do vývoja KIS, práve akceptácia požiadaviek akademických knižníc saturuje 

túto potrebu. Najnovší vývoj v oblasti spomínaných štandardov odráža aj situáciu v kontexte 

elektronickej komunikácie a publikovania. Metriky (impakt faktor časopisov podľa JCR, SJR) 

sa dostávajú do štruktúry bibliografického záznamu. Preberajú sa z externých, licencovaných, 

informačných zdrojov (bibliometrické databázy) a korektné zapojenie dát nie je triviálnou 

záležitosťou, dodávatelia informačných systémov knižníc majú s touto problematikou 

skúsenosti, ktoré nedokáže ponúknuť subjekt mimo tohto prostredia. Preto, podľa nášho 

názoru, kvality záznamov publikačnej činnosti vyžaduje aj naďalej plnohodnotnú participáciu 

akademických knižníc na celom procese.  

 

Identifikátor ORCID 

Trvalé identifikátory informačných entít sa spájajú najmä s publikáciami a najmä s ich 

tlačenou reprezentáciou (ISBN, ISSN a pod,.). Elektronické komunikačné prostredie prinieslo 

vznik a etablovanie vlastných systémov identifikátorov informačných objektov, ktoré 

zastrešujú najmä registračné agentúry zamerané na ucelené obsahové skupiny – patria sem 

napr. registračná agentúra Crossref pre registráciu akademického obsahu, DataCite pre 

registráciu dátových setov/výskumných dát a pod. (prideľujú DOI). Oddelenie komunikátu od 

autora, samozrejme, prinieslo aj výraznú potrebu jednoznačnej identifikácie pôvodcu aby bolo 

možné dielo spojiť so subjektom, zodpovedným za jeho vznik/sprístupnenie/šírenie. Túto 

potrebu museli riešiť napríklad aj spomínané (nielen) akademické knižnice a tak budujú 

systémy vecných, ako aj menných autorít. Každá autorita má vlastné kódové označenie 

(číselný kód), čo umožňuje vytváranie relácií s ďalšími dátami v rámci datasetu. Na pôde 

bibliografických databáz tak ich tvorcovia zaviedli vlastné systémy identifikácie autora, 

vydavateľa a pod. Najznámejšie bibliometrické databázy, Web of Science a Scopus, zaviedli 

vlastné systémy identifikácie, čím sa snažia jednoznačne určiť autora tak, aby bolo možné 

korektné asociovanie so všetkými jeho publikáciami v systéme. Web of Science používa 

ResearcherID, Scopus AuthorIdentifier. Každý systém má však uplatnenie iba v rámci svojho 
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prostredia. Okrem toho, ide o licencované, komerčné produkty. Výsledkom snáh o nasadenie 

identifikátora, ktorý by mal globálny (nie univerzálny, to nie je možné) charakter je systém 

ORCID. ORCID umožňuje spojiť na jednom mieste v rámci profilu publikácie v rôznych 

systémoch/databázach a zdieľať mnoho ďalších dát s akademikmi na celom svete. Je to 

jedinečný kód spojený iba s jednou konkrétnou osobou a aktuálne je integrovaný do rôznych 

informačných systémov práve vďaka možnostiam, ktoré ponúka čo sa týka objemu informácií 

o osobe, s ktorou je asociovaný. ORCID môžu používať jednotlivci na dobrovoľnej báze, ako 

aj inštitúcie na úrovni korporátnej licencie (skúsenosti majú napr. vybrané české akademické 

inštitúcie). V prípade inštitucionálnej licencie ide už o komplexné riešenie integrácie do 

základného informačného systému inštitúcie (v prípade vysokých škôl by to bol napríklad 

akademický/univerzitný informačný systém). O význame ORCIDu vypovedá nastupujúci 

trend v oblasti vedecky/akademicky profilovaného publikačného priemyslu, kedy autor musí 

mať v rámci svojich základných údajov uvedený ORCID. Registrácia je bezplatná. 
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iThenticate 

iThenticate je systémový nástroj na kontrolu originality určený širokej skupine používateľov, 

ktorí pracujú s textami vyžadujúcimi originálnosť, vrátane editorov vedeckej literatúry 

rôznych typov a foriem. Producent ho ponúka samostatne, alebo ako súčasť produktov tretích 

strán. Rozdiel v cenových reláciách je výrazný. V podmienkach SPU v Nitre má univerzita 

produkt využívať vďaka členstvu v agentúre Crossref ako súčasť služby Similarity Check. 

iThenticate umožňuje kontrolu širokej škály dokumentov – nielen článkov ale napr. aj 

vybraných typov dokumentácie administratívneho charakteru, vedeckej, technickej 

a medicínskej dokumentácie, výskumných správ a projektov. Okrem vydavateľov ho 

využívajú akademické pracoviská rôzneho typu administratívne orgány, ale rôzne nadácie pre 

poskytovanie štipendií, grantov, projektové úrady, patentové úrady apod. Kontrolu možno 

urobiť pre texty v niektorom z 30 dostupných jazykových setov. 

Korpus textovej/dátovej bázy iThenticate je tvorený viac ako 60 miliardami archivovaných 

webových stránok, 40+ miliónmi článkov vedeckého obsahu od vyše 590 vydavateľov a 105+ 

miliónmi aktuálnych webových stránok. Je tu tiež 300 000 diplomových a dizertačných prác 

od spoločnosti ProQuest. Po vložení súboru/textu do systému (podporuje niekoľko formátov, 

vrátane MS Word, Word XML, WordPerfect, PostScript a PowerPoint OpenOffice alebo čistý 

text) je vygenerovaný protokol Similarity Report, ktorá obsahuje informáciu o percentuálnom 

podiele zhody označenom ako Similarity Index. Správa obsahuje detailné informácie o zdroji 

zhody s vyobrazením originálneho textu a kontrolovaného textu. 

Systém pracuje na princípe administrátora a delegovaných používateľov, ktorí pracujú 

v rámci vlastných skupín. Administráciu systému na SPU  v Nitre zabezpečuje SlPK pri SPU. 

Okrem základného, ročného členského poplatku sa platí osobitný poplatok za každý 

kontrolovaný dokument, pričom poplatok za kontrolu jedného článku predstavuje 0,75 $ za 

dokument do max. 50 strán. 

Na tvorbe korpusu iThenticate aktívne participuje aj SPU v Nitre, či už v podobe plných 

textov registrovaného obsahu pridelením DOI (koordinácia SlPK pri SPU), alebo 

sprostredkovane prostredníctvom vydavateľa, ktorý zabezpečuje vydávanie časti časopiseckej 

produkcie univerzity (DeGruyter). 

Každý skontrolovaný dokument môže deklarovať túto skutočnosť vložením loga (Stamp of 

Originality), ktoré je dostupné na webe producenta v rôznych typoch: 

     

 

Záver 

Akademická knižnica plní stále nezastupiteľnú funkciu v kontexte komunikácie informácií 

v akademickom prostredí a možno povedať, že práve v kontexte transformácie tohto 

prostredia a celej oblasti vedeckej komunikácie, začína plniť úlohy špecifického charakteru. 

Patrí sem najmä podpora vedeckého publikovania a aktivity zamerané na zvýšenie 

viditeľnosti intelektuálnej produkcie inštitúcie, s ktorou je afiliovaná. Dôležité miesto jej patrí 

aj z pohľadu tvorby a zdieľania špecifických typov dát. Informační špecialisti 

v akademických knižniciach sú aktívnymi a dôstojnými partnermi ostatným súčastiam 

univerzít, ktoré sa podieľajú na tvorbe a udržiavaní informačných systémov univerzít. Na 

pôde akademických knižníc vzniká a komunikuje sa obsah so špecifickou pridanou hodnotou. 
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Abstrakt  

Príspevok približuje aktuálny tendencie, zmeny a trendy v oblasti vedeckej komunikácie 

a vedeckého publikovania v špecifických kontextoch transformácie systému evidencie 

publikačnej a umeleckej činnosti (CREPČ/CREUČ), vývoja systémov trvalých 

identifikátorov informačných entít (najmä identifikátor ORCID) a rozvoja nástrojov na 

kontrolu pôvodnosti vedeckých prác (konkrétne iThenticate) a dodržiavania princípov 

publikačnej etiky. Jednotlivé okruhy problémov približujeme na aktivitách Slovenskej 

poľnohospodárskej knižnice pri SPU na pôde univerzity. 

 

Kľúčové slová   

evidencia publikačnej činnosti, CREPČ, CREUČ, trvalé identifikátory informačných 

objektov, ORCID, antiplagiátorské systémy, iThenticate 
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COGNOS ANALYTICS 11.1 

Stefan KOVÁČ 

 

 

ACREA SR, spol. s r.o.: 

 

 

Analytický proces 
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Self Service Business Intelligence 

 

 

IBM Cognos Analytics 
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Demo  

 Rozhranie  

 Ukážka tvorby dátového modulu 

 Ukážka tvorby dashboardu 

 Ukážka tvorby reportu 

 Prepojenie s MS Office  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Ing. Stefan Kováč, PhD., analytik, konzultant, ACREA SR spol. s r.o., mobil: +421 

902 681 714, skovac@acreasr.sk,  Zámocká 30, 811 00 Bratislava, Slovenská republika, 

www.acreasr.sk 

Ďalšie informácie: https://www.youtube.com/watch?v=qwnCqCKiYQ4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recenzent: Ing. Eva Oláhová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

mailto:skovac@acreasr.sk
http://www.acreasr.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=qwnCqCKiYQ4
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LICENCOVANIE PRODUKTOV ADOBE PRE VYSOKÉ ŠKOLY V EUNIS-SK 

 

Andrej KUSENDA 

 

 

ROZDELENIE LICENCIÍ ADOBE 

 Trvalé licencie 

 Už len veľmi málo produktov (Acrobat, Photoshop/Premiere Elements, Lightroom a 

niektoré ďalšie) 

 Predplatné (licenčný program VIP) 

 Všetky grafické programy + online služby 

 Úložisko v Cloude 

 Písma v službe Adobe fonts (predtým Type kit) 

 Zdieľané knižnice 

 Prepojenie s mobilnými aplikáciami 

 

PREDPLATNÉ – LICENČNÝ PROGRAM VIP 

 Všetky profesionálne grafické aplikácie Adobe pod súhrnným názvom Creative Cloud 

(CC)  

K dispozícii: 

 Jednotlivé aplikácie  

(napr. Photoshop, InDesign, Illustrator, Animate, XD, Dreamweaver, Premiere, After 

Effects…) 

 Kompletný balík All Apps (všetky aplikácie + služby) 

 K dispozícii multijazykové verze (ML) alebo anglické 

 

LICENČNÝ PROGRAM VIP EDU 

Z hľadiska priraďovania licencií ide o: 

 Named licence (prideľujú sa užívateľom na základe Adobe ID) 

 Shared Device licencie (prideľujú se na počítač pomocou inštalačného balíka – 

packager), typicky v učebniach, už len Adobe CC All Apps 

 Device licencie sa už nedodávajú 

 Dĺžka predplatného je typicky 12 mesiacov 

 Predplatné až na 48 mesiacov v prípade, že projekt, z ktorého sú licencie financované, 

vyžaduje viacročnú živostnosť 

 Licencie dokupované v priebehu predplatného se objednávajú a platia len na počet mesiacov 

zostávajúcich do výročia-> všetky licencie v účte končia rovnako 

 30 dní pred výročím je možné licencie predĺžiť Predĺženie je vždy na 1 rok bez ohľadu na 

dĺžku počiatočného obdobia) 

 

VIP účet má 4 cenové hladiny – Level 1 až 4 

 Level 1: 1 až 9 licencií 

 Level 2: 10 až 49 licencií (zľava cca 12 %*) 

 Level 3: 49 až 99 licencií (zľava cca 15 %*) 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 28 

 Level 4: 100+ licencií (zľava cca 20 %*) 

 

Od Levelu 2 je možnosť 3-ročného záväzku rovnakého počtu licencí (VIP Select), ďalšia zľava je 

cca 5%. 

 

* Oproti predchádzajúcemu levelu 

 

LICENČNÝ PROGRAM VIP EDU - ako a kde objednávať 
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SEMINÁRNE PRÁCE Z MATEMATIKY S GRAFICKÝMI VÝSTUPMI  

MATHEMATICAL SEMINAR PROJECTS WITH GRAPHICAL OUTPUTS 

 

Dana ORSZÁGHOVÁ  

 

 

Abstract   

Graphic presentation of data and interpretation of results is required from students not 

only in mathematical subjects but also in study subjects such as economics and 

management. Based on the content of the compulsory subject Mathematics IA at the 

Faculty of Economics and Management, the Slovak University of Agriculture in Nitra, the 

aim of the seminar project is to find the properties and display the graph of a function with 

one real variable. In this paper we present the results of the analysis of the use of graphical 

tools and program products by the students in the elaboration of the seminar projects from 

mathematics. The main topics in which graphic software can be used include the finding a 

graph of a function based on its properties such as monotonicity and concavity. Graphic 

output of the seminar work can be prepared by students through freely accessible graphic 

programs. The elaboration of the seminar paper is part of an individual study which is 

based on methods of individual work and becomes the basis for lifelong learning. Using the 

mathematical statistics methods, we compared the success of the problem-solving tasks with 

the graphical outputs that students elaborated in the seminar works and then they solved in 

mathematical test. 
 

Keywords  

Mathematics, seminar project, graph of a function, graphical output  

 

 

1 Úvod 

Vyučovací proces na vysokých školách reflektuje na zmeny, ktoré sa týkajú aktualizácie 

obsahu študijných predmetov, foriem vzdelávania a uplatňovania moderných vzdelávacích 

prostriedkov. Tieto zmeny sa uskutočňujú s cieľom prípravy kvalitných absolventov 

jednotlivých študijných programov, ktorí nájdu po skončení štúdia uplatnenie na trhu práce. 

Nové informácie a poznatky sú v súčasnosti prístupné prostredníctvom internetu, sociálnych 

sietí, mediálnych a multimediálnych prostriedkov. Je preto potrebné, aby vzdelávanie na 

vysokých školách prebiehalo aj prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. 

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, sa 

okrem tradičného pripojenia k internetu zabezpečuje aj pripojenie prostredníctvom Wi-Fi 

siete. Ako uvádza Oláhová (2016), zlepšovaním infraštruktúry sa v roku 2015 dosiahlo 

pripojenie aj pre mobilný internet (22 prístupových bodov v budove fakulty), zvýšenie 

prenosovej rýchlosti, zlepšenie bezpečnosti, využívanie cloudových služieb a iné.  

Elektronické vzdelávanie sa realizuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu aj 

prostredníctvom nástrojov systému LMS Moodle, ktorý v súčasnosti používa verziu 3.5.2. 

Tvorcovia kurzov – pedagógovia používajú modul knihy, dotazníky, dochádzka, Quickmail, 

filter pre glosár a matematické vzorce (Tothova, 2018). 

Na fakultách ekonomického a technického zamerania je potrebná matematika a jej metódy na 

riešenie aplikačných úloh a problémov praxe. Korenova a kol. (2018) poukazujú na to, že 

vzdelávacie a učebné prostredie bohaté na technológie vyžaduje aj nové prístupy k uplatneniu 

pedagogických, obsahových a realizačných nástrojov vo výučbe matematiky, pomocou 
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ktorých sa bude rozvíjať kreativita, kritické a vedecké myslenie, zlepšovať komunikácia a 

spolupráca. Halás Vančová a Kovačičová (2017) uvádzajú, že súčasné spoločnosti hľadajú 

vzdelaných ľudí, ktorí vedia svoje vedomosti ďalej rozvíjať. Elektronické vzdelávanie ponúka 

flexibilnú, lacnú a sofistikovanú formu rozvoja zamestnancov, ktorí svojmu zamestnávateľovi 

vytvoria pridanú hodnotu vo forme moderných a efektívnych procesov, produktov a služieb. 

Jednotlivé trendy sa navzájom ovplyvňujú, pričom zmeny sa prejavujú aj na stredných 

školách, a to v pedagogike, didaktike matematiky a v samotnom vyučovaní matematiky. 

Podľa Robovej (2008) sa do školskej matematiky postupne dostávajú rôzne výučbové 

programy, internet a multimediálne pomôcky. Ako ďalej uvádza, na väčšine stredných škôl v 

Českej republike sú už počítačové  učebne vybavené potrebným softvérom. Aké prostriedky 

budú učitelia na hodinách matematiky používať, to záleží predovšetkým na ich 

informovanosti, entuziazme inovovať vzdelávací proces na strednej škole, a samozrejme tiež 

na finančných možnostiach školy. 

Nástroje informačných technológií a dostupných softvérových produktov je možné použiť na 

získanie pozornosti študentov na prednáškach, pri vysvetlení nových pojmov a na ich grafickú 

interpretáciu. Pomôžu študentom pochopiť riešenie rôznych aplikačných úloh (Hornyák 

Gregáňová a kol., 2018), prípadne uľahčia proces adaptácie na vysokoškolský systém 

vzdelávania založený na metódach samostatného štúdia (Drábeková a kol., 2018). Prístup k 

elektronickým študijným materiálom prostredníctvom nástrojov informačných technológií je 

možné uplatniť aj vo výučbe predmetov v cudzom jazyku. Týmto spôsobom sa rozšíria 

možnosti pre medzinárodnú spoluprácu a nový trend na vysokých školách – výučba 

študijných programov v cudzom jazyku (Stoffová a Štrbo, 2016). 

 

2 Dáta a metodológia  

Hlavný materiál pre spracovanie tohto príspevku sme získali z výučby povinných 

matematických predmetov na Fakulte ekonomiky a manažmentu (FEM) na Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre. Ďalšie podklady a odborný materiál sme získali 

z riešenia výskumných úloh na Katedre matematiky, ktoré sú zamerané na uplatnenie rôznych 

nástrojov informačných a komunikačných technológií do matematického vzdelávania. 

Hlavná téma, na ktorú sme sa sústredili, sú vlastnosti a graf funkcie s jednou reálnou 

premennou, ktorá sa preberá v zimnom semestri v predmete Matematika IA na fakulte FEM. 

V rámci tradičnej prednášky sú študenti postupne oboznámení s postupom zisťovania 

vlastností funkcie s využitím derivácie a limity funkcie. Zistené vlastnosti je potrebné spojiť 

a zobraziť graf funkcie. Na prednáškach študenti môžu sledovať ilustrácie grafov funkcií 

vytvorené napr. v programe MS Excel, GeoGebra a iných voľne prístupných softvéroch. 

Vedomosti získané v predmete Matematika IA môžu študenti v aplikovanej podobe uplatniť 

v odborných predmetoch, kde sú funkcie ekonomickej analýzy vyjadrené pomocou 

polynomických a mocninových funkcií. Často je potrebné zistiť, či je ekonomicky výhodné 

zvýšiť objem výroby (vlastnosť: monotónnosť funkcie), stanoviť, pre aké množstvo 

vyrábaného tovaru bude zisk maximálny (maximalizácia zisku), prípadne určiť minimálne 

náklady na výrobu (minimalizácia nákladov), atď. Uvedené tematické úlohy majú študenti 

k dispozícii v povinnej študijnej literatúre, ktorú vytvorili pedagógovia Katedry matematiky 

FEM SPU v Nitre (Országhová a kol., 2013; Országhová a kol., 2014; Országhová a kol., 

2016). 

Metodický postup vychádza z matematickej a deskriptívnej štatistiky. Vyhodnotili sme 

percentuálnu úspešnosť študentov v riešení čiastkových úloh. Následne sme pomocou 

párového t-testu overovali nulovú hypotézu, že študenti dosahujú rovnaké bodové hodnotenie 
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pri riešení čiastkovej úlohy v seminárnej práci a v teste, ktorý píšu počas semestra v škole. 

Obrázky s grafmi funkcií boli nakreslené pomocou grafického softvéru GraphSight v.1.0. 

(http://www.cradlefields.com). 

 

3 Výsledky a diskusia 

Seminárna práca v predmete Matematika IA obsahuje jednu komplexnú úlohu, v ktorej majú 

študenti zistiť vlastnosti funkcie a na základe vyriešených čiastkových úloh zobraziť graf 

funkcie. Hodnotenie seminárnej práce je pre študentov v dennej aj externej forme štúdia 

podmienkou na udelenie zápočtu a získané body sú súčasťou výsledného hodnotenia na 

skúške. Študenti pracujú doma, preto môžu použiť matematickú literatúru, dostupné softvéry 

na zobrazenie grafu funkcie, niektorí komunikujú aj s pedagógmi v čase konzultačných hodín. 

3.1 Typy funkcií v seminárnych prácach 

V nasledujúcich ukážkach (Tab. 1) sú zadania funkcií, ktoré študenti majú v seminárnych 

prácach. Na zistenie monotónnosti funkcie študenti použijú pravidlá pre deriváciu funkcie 

a následne riešia nerovnice )(xf   > 0, resp. )(xf   < 0, pričom premenná x sa vyskytuje aj 

v menovateli zlomku. 
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Tab. 1 Zadania funkcií s jednou reálnou premennou 

 

 

Obr. 1 Graf funkcie  

Na Obr. 1 je zobrazený graf polynomickej funkcie, ktorá nemá asymptoty. Na Obr. 2 je 

zobrazený graf funkcie, ktorá má aj asymptoty, ktoré študenti zisťujú pomocou limity funkcie. 

Naučiť študentov znázorňovať úlohy graficky môže len pedagóg s dobrým vzťahom ku 

geometrii, ktorý k riešeniu pripojí aj vhodnú grafickú ilustráciu úlohy. 
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Obr. 2 Graf funkcie  a asymptoty grafu 

 

3.2 Hodnotenie úspešnosti študentov v seminárnych prácach 

V priebehu akademického roku 2016/2017 sme uskutočnili pedagogický prieskum, ktorého 

cieľom bolo vyhodnotenie úspešnosti študentov v riešení úloh, ktoré sú súčasťou seminárnej 

práce na tému „Vlastnosti a priebeh funkcie s jednou reálnou premennou“. Do prieskumu boli 

zaradené dve študijné skupiny študijného programu „Ekonomika podniku“, ktoré spolu 

vytvorili štatistický súbor s rozsahom 56 študentov. V Tab. 2 sú uvedené výsledky úspešnosti 

študentov v riešení čiastkových úloh v seminárnej práci.  

 

1. oblasť definície funkcie  95 % 6. lokálne extrémy funkcie 82 % 

2. priesečníky funkcie so 

súradnicovými osami 
92 % 

7. intervaly konvexnosti 

a konkávnosti funkcie 
75 % 

3. výpočet prvej derivácie funkcie 85 % 8. inflexné body funkcie 75 % 

4. intervaly monotónnosti funkcie 82 % 9. asymptoty grafu funkcie 85 % 

5. výpočet druhej derivácie 

funkcie 
79 % 

10. náčrt/zobrazenie grafu 

funkcie 
70 % 

Tab. 2 Úspešnosť riešenia čiastkových úloh v seminárnej práci  

 

Pomocou párového t-testu sme testovali nulovú hypotézu o významnosti rozdielov v bodom 

hodnotení čiastkových úloh. Testovali sme údaje o bodovom hodnotení úlohy „derivácia SP“ 

(v seminárnej práci) a „derivácia T“ (v teste). Druhú hodnotenú dvojicu tvorili údaje o úlohe 

„monotónnosť SP“ (v seminárnej práci) a „monotónnosť T“ (v teste). Výpočty boli 

realizované v MS Excel a výsledky testovania sú uvedené v Tab. 3. 

 

 derivácia SP derivácia T monotónnosť SP monotónnosť T 

Mean 2.39 2.29 2.43 2.14 

Variance 1.70 1.48 1.52 1.22 
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Observations 56 56 56 56 

Pearson Correlation 0.48  -0.17  

df 55  55  

t Stat 0.62  1.20  

P(T<=t) one-tail 0.27  0.12  

t Critical one-tail 1.67  1.67  

P(T<=t) two-tail 0.54  0.24  

t Critical two-tail 2.004   2.004  

Tab. 3 Výsledky párového t-testu pomocou analytických nástrojov v MS Excel 

 

Z výsledkov uvedených v tabuľke (Tab. 3) vyplýva, že testovacie kritérium (t Stat) 

neprekročilo kritickú hodnotu (t Critical two-tail) na hladine významnosti .05,0  Teda 

v oboch prípadoch nemôžeme zamietnuť nulovú hypotézu, ktorá hovorí, že študenti dosahujú 

rovnaké bodové hodnotenie v čiastkových úlohách v seminárnej práci, ako aj v písomnom 

matematickom teste. 

 

4. Záver 

Súčasná generácia študentov na stredných a vysokých školách považuje digitálne prostredie 

a nástroje virtuálneho sveta za bežnú súčasť života, v ktorej sú počas dňa ponorení aj 

niekoľko hodín. Úlohou vzdelávacích inštitúcií je vytvoriť také aplikácie, aby ich študenti 

používali na aktívne štúdiu a získavanie nových vedomostí. Patria k nim aj grafické 

a výpočtové nástroje matematických softvérov. K výhodám používania grafických aplikácií 

vo vyučovaní matematiky patrí zvýšenie názornosti výučby, uľahčenie pochopenia nového 

pojmu, aktivizácia študentov a oživenie vyučovacieho procesu, možnosti pre individuálne 

štúdium, zvýšenie trvalosti vedomostí a dostupnosť elektronickej aplikácie/materiálu 

v ľubovoľnom čase. 

V príspevku sme sa zamerali na grafickú interpretáciu funkcie s jednou reálnou premennou. 

Štatistický súbor realizovaného pedagogického prieskumu bol tvorený študentmi prvého 

ročníka na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre v akademickom roku 2016/2017. Vyhodnotili sme percentuálnu úspešnosť študentov 

v riešení čiastkových úloh v seminárnej práci, ktorú študenti individuálne riešia doma. 

Pomocou t-testu sme verifikovali nulovú hypotézu, že študenti dosahujú rovnaké bodové 

hodnotenie pri riešení čiastkovej úlohy v seminárnej práci a v matematickom teste, ktorý píšu 

v škole počas semestra. Zo zistených výsledkov vyplýva, že rozdiely v bodovom hodnotení 

čiastkových uvedených čiastkových úloh nie sú významné, teda nulovú hypotézu 

nezamietame.  

Grafická interpretácia riešenia úlohy je súčasťou rozvoja grafickej gramotnosti študentov, 

ktorí budú vedieť čítať a pochopiť odborné a vedecké texty, ktorých súčasťou sú údaje vo 

forme grafov, tabuliek a diagramov. Práve matematické predmety poskytujú priestor na 

zaraďovanie takýchto typov úloh do vzdelávacieho procesu.  

Abstrakt  

Grafická prezentácia údajov a interpretácia výsledkov sa vyžaduje od študentov nielen v 

matematických predmetoch, ale aj v odborných predmetoch z ekonómie a manažmentu. Na 

základe obsahovej náplne povinného predmetu Matematika IA na Fakulte ekonomiky a 

manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je cieľom seminárnej práce 

zistenie vlastností a zobrazenie grafu funkcie s jednou reálnou premennou. V príspevku 

prezentujeme výsledky analýzy použitia grafických nástrojov a programových produktov 
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študentmi pri vypracovaní seminárnej práce z matematiky. K hlavným témam, v ktorých 

môžeme grafický softvér použiť, patrí zistenie grafu funkcie na základe jeho vlastností ako 

monotónnosť, konvexnosť, konkávnosť. Grafický výstup seminárnej práce môžu študenti 

pripraviť aj prostredníctvom voľne prístupného grafického programu. Vypracovanie 

seminárnej práce je súčasťou individuálneho štúdia, ktoré je založené na metódach 

samostatnej práce a stáva sa základom pre celoživotné vzdelávanie. Pomocou metód 

matematickej štatistiky sme porovnali úspešnosť riešenia úloh s grafickým výstupom, ktoré 

študenti vypracovali v rámci seminárnej práce a následne riešili v teste z matematiky. 
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Matematika, seminárna práca, graf funkcie, grafický výstup  

 

Poďakovanie 

Príspevok bol vytvorený v rámci projektu KEGA 029SPU-4/2018: „Digitálne edukačné 

aplikácie v matematike”. 

 

Literatúra 

[1] Drábeková, J., Pechočiak, T., & Matušek, V. 2018. Mathematical competencies of students 

entering university studies. Case study of Slovakia. Mathematics in education, research and 

applications, 2018 (4), 1, 23-30. Doi: https://doi.org/10.15414/meraa.2018.04.01.23-30. 

[2] GraphSight v.1.0. Dátum prístupu 12. Februára, 2019, na http://www.cradlefields.com. 

[3] Hornyák Gregáňová, R., Pietriková, M., & Kecskés, N. 2018. Financial and insurance 

mathematics in practice from students´ point of view. Mathematics in education, research and 

applications, 2018(4), 2, 83-87. Doi: https://doi.org/10.15414/meraa.2018.04.02.83-87. 

[4] Korenova, L., Kis, M., Lavicza, Z., Ostradicky, P., & Prodromou, T. 2018. New Directions in 

Nationwide Technology Integration into Mathematics Teaching: The Geomatech Project. DIVAI 

2018, The 12th international scientific conference on Distance Learning in Applied Informatics, 

81-90. ISBN 978-80-7598-059-5 (Print) ISSN 2464-7470 (Print) ISSN 2464-7489 (On-line). 

[5] Olahova, E. 2016. Management of IT environment end users and the impact of new 

technological solutions. In The agri-food value chain: challenges for natural resources 

management and society: international scientific days 2016, May 19-20, 2016, Nitra, Slovak 

Republic, conference proceedings. Nitra: Slovak University of Agriculture, 746-751. URL: 

http://dx.doi.org/10.15414/isd2016.s9.03. 

[6] Országhová, D., Gregáňová, R., Pechočiak, T., Farkašová, M., Drábeková, J., & Kecskés, N. 

2014. Matematika s aplikáciami. 2. časť. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 

2014. 196 s.  

[7] Országhová, D., Matušek, V., Pechočiak, T., Baraníková, H., & Drábeková, J. 2013. 

Matematika s aplikáciami. 1. časť. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 

312 s.  

[8] Országhová, D., Matušek, V., Pechočiak, T., Hornyák Gregáňová, R., Farkašová, M., 

Drábeková, J., Kecskés, N., & Baraníková, H. 2016. Návody na cvičenia z matematiky. 1. vyd. 

Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 172 s. 

[9] Robová, J. 2008. Webové aplikace ve vyučování matematiky. In Lengyelfalusy, T.; Horváth, P. 

(ed.). 5. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou DidZa [CD ROM]. Žilina: 

Žilinská univerzita, 2008, 47–55. 

[10] Stoffová, V., & Štrbo, M. 2016. Educational technologies to support language teaching. 

Proceedings of XXIX. DidMatTech 2016, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2016. 

[11] Tothova, D. 2018. E-learning at Slovak University of Agriculture in Nitra. DIVAI 2018, The 

12th international scientific conference on Distance Learning in Applied Informatics, 195-204. 

ISBN 978-80-7598-059-5 (Print) ISSN 2464-7470 (Print) ISSN 2464-7489 (On-line). 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 35 

 

[12] Vančová, M. H., & Kovačičová, Z. 2018. Sharing Knowledge and Information Through 

Corporate e-Learning. Agile Information Business, 255-274. Springer, Singapore. 

 

 

Kontakt 
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc., Katedra matematiky, Fakulta ekonomiky a manažmentu, 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika, 

Tel. +421 37 641 4181, e-mail: dana.orszaghova@uniag.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzent: doc.Ing. Klára Hennyeyová, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 36 

 

 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 37 

 

 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 38 

 

 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 39 

 

 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 40 

 

 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 41 

 

 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 42 

 

 

 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 43 

 

 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 44 

 

 

 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 45 

 

 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 46 

 

 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 47 

 

 



Sieťové a informačné technológie 2019   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

celoslovenský seminár  Nitra, 13. február 2019 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 48 

INTERAKTÍVNE RIEŠENIE ZOBRAZOVANIA VO VYUČOVACOM PROCESE 

 

Adrián MORAVČÍK – Andrej KRUMPÁL - Tibor GLENDA 
 

 

 

Firma REVIS-SERVIS spol. s r.o. , Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra vznikla v roku 1992. 

Odvtedy sa snažíme starať o nášho zákazníka absolútne komplexne. 

 

Ponúkame : 

- Predaj kopírovacích strojov, tlačiarní, multif.zariadení – všetky značky 

- Prenájom kopírovacích strojov, tlačiarní, multif.zariadení – všetky značky 

- Leasing kopírovacích strojov, tlačiarní, multif.zariadení – všetky značky 

- Servis kopírovacích strojov, tlačiarní, multif.zariadení – všetky značky 

- Predaj spotrebného materiálu do kopírovacích strojov, tlačiarní, multif.zariadení – 

všetky značky 

- Predaj kancelárskych potrieb (viď  katalóg  „Kancelária“) 

- Predaj tlačív 

- Predaj interaktívnych zobrazovacích zariadení, korkových tabúľ, magnetických 

tabúľ,... 

- Predaj xerografického papiera, obálok..... 

- Predaj čistiacich prostriedkov 

- Predaj upratovacích vozíkov a príslušenstva 

- Predaj profesionálnej chémie 

- Predaj hygienických prostriedkov – toalet.pap., servítky, utierky, mydlá,.... 

- Predaj reklamných predmetov + potlač 

- Predaj kancelárskeho a školského nábytku 

- Predaj kalkulačiek, skartovacích strojov, laminovacích strojov, hrebeňovej 

väzby,.... 

- Bezplatné poradenstvo v problematike kancelárskej techniky 

 

 

Výrobca značky SHARP sa pokúša cenovo dotovaným výrobkom SHARP LCD PN65SC1 – 

„BIG Pad“ zvýšiť úroveň vyučovacích procesov na základných, stredných a vysokých 

školách na Slovensku a v Českej republike. 

Výrobca garantuje na SHARP LCD PN65SC1 – „BIG Pad“ záruku až 5 rokov ! 

V spolupráci s našou firmou REVIS-SERVIS, spol. s r.o.,  ako ich najvyššieho partnera 

„GOLD PARTNER“ na Slovensku, nás oslovili s možnosťou ponuky tohto produktu formou 

prezentácií           na školách. 

Jedná sa o tzv. „BIG PAD“ – interaktívne riešenie zobrazovania, písania, kreslenia ... (nie je 

potrebný projektor, žiadna údržba a s ňou spojené náklady (odpadá výmena lampy,...filtrov, 

kalibrácia, .. !) 

Dokúpením vhodného príslušenstva sa  SHARP LCD PN65SC1 – „BIG Pad“ stane nielen 

absolútne mobilným interaktívnym zariadením, ale aj absolútne nezávislým 

interaktívnym zariadením bez nutnosti použitia externého počítača alebo notebooku, 

dokonca aj interaktívnym zariadením nezávislým na bezdrôtové pripojenie v priestoroch 

bez wifi . 

Chceme sa neustále zdokonaľovať a veríme, že budeme naďalej spoľahlivým partnerom 

v oblasti predaja a servisu kancelárskej techniky ! 
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Všetko čo potrebujete, 

nájdete pod jednou strechou ! 

www.revis-servis.sk www.vsetkoprekancelariu.sk 

Tel. kontakt : 037/7412 011, 6526 691 

objednavky@revis-servis.sk servis@revis-servis.sk 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzent: RNDr. Darina Tothová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
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NOVÉ TRENDY V TVORBE PREZENTÁCIÍ 

NEW TRENDS IN PRESENTATIONS 

 

Ľubica ŠEMELÁKOVÁ 

 

Abstract 

In the world of presentations introduces a standard for programs on making a presentation 

program from a Microsoft PowerPoint company for many years and is the first choice for 

most Windows users.  Compared to the presentation created in MS PowerPointe today, 

presentations created through web-based applications, while at least equally engaging, are 

immediately shared with other users, with rich online tools and intuitive, easy-to-use web 

browser presentations. 

 

Keywords 

presentation, PREZI, Present.me., SlideRocket, ZOHO Show, SWAI, Google Slides, Online 

PowerPoint 

 

V súčasnosti ponúka trh bohaté možnosti na tvorbu online prezentácií, ktoré sa odlišujú od 

zaužívaných predstáv klasickej prezentácie. Základná ponuka týchto webových aplikácii je 

bezplatná, ale je postačujúca na tvorbu zaujímavej prezentácie. Online aplikácie na tvorbu 

prezentácii využívajú jednoduchosť vyhľadávania a prepojenia internetových obsahov, 

ponúkajú možnosť uložiť online prezentáciu vo webovom rozhraní. Po počiatočnom 

zorientovaní sa používateľa poskytujú používateľky príjemné prostredie bez nárokov na 

ovládanie náročných dizajnérskych a aplikačných zručností. Naznačujú cestu, ktorou sa môže 

tvorba prezentácii v budúcnosti uberať. Nimi vytvorené prezentácie sú dynamické, odlišné 

navzájom, a dávajú aj možnosť vyniknúť autorovej kreativite.  

Nespornými výhodami online prezentácií je ich nelineárny prístup podobný myšlienkovým 

mapám, kde je možné jednoducho meniť tému a tempo výkladu a tiež v základe nulová cena, 

online prehliadanie, editácia a prístup odkiaľkoľvek, kde je internet. 

 

Present.me 
Táto aplikácia sa hodí pre používateľov, ktorí už majú vytvorenú prezentáciu v PowerPointe 

alebo v podobe pdf dokumentov. Tieto je možné nahrávať do aplikácie a k zvoleným snímkom 

pridávať komentáre nahrané pomocou web kamery v prostredí internetového prehliadača. 

Hotovú prezentáciu je možné spúsťať priamo z webu Present.me. V základnej bezplatnej verzii 

služby je možné nahrávať najviac 15 minutové prezentácie a uložiť až 10 nahrávok mesačne 

v celkovej veľkosti 50mB, v platenej verzii je dĺžka i množstvo prezentácií vyššie. 

 

SlideRocket 

Aplikácia SlideRocket je vhodná predovšetkým pre konzervatívnejších používateľov, ktorí by 

ale radi využili možnosti online komunikácie a tvorili prezentácie online. SlideRocket je 

internetovou obdobou PowerPointu, ovládanou prostredníctvom prehliadača. Základom je 

klasická lineárna prezentácia, nechýba možnosť vložiť zvuky, animácie, prechodové efekty, 

možné je vyberať z celej rady grafických štýlov, ponúka aj nástroj na tvorbu jednoduchších 

grafov. Bezplatná verzia ponúka 250 MB priestoru a možnosť vyskúšať si platene funkcie, 

napr. možnosť sledovať štatistiky návštevnosti, či integráciu dotazníkov. 
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ZOHO Show 

Prehľadný nástroj na tvorbu prezentácií v prostredí internetového prehliadača ponúka online 

aplikácia ZOHO show. Aplikácia ponúka veľké množstvo zadarmo použiteľných online 

nástrojov na prácu s dokumentami či s grafikou. Po bezplatnej registrácii má používateľ 

k dispozícii viacero grafických šablón a nástrojov na vkladanie textov, obrázkov, diagramov či 

ďalšej grafiky. Prezentáciu je možné prehliadat priamo na serveri alebo ju uložiť vo formátoch 

PowerPointu, HTML či PDF. 

 

SWAI 

Ponúka prácu so štandardnými nástrojmi ako nadpisy, texty, obrázky, videá, vkladať sa dajú 

tiež odkazy, tweety a rôzne skupinové efekty pro multimédiá a to v troch rozhraniach: 

editačnom, v náhľade a ako fullscreen. Výsledkom práce pripomína dobre prepracovanú 

webovú stránku, ktorá sa dá prezentovať ako súkromná (iba po prihlasení san a účet), ako odkaz 

alebo môže byť plne zdieľaná. Aj keď menšou nevýhodou je, že vytvorené prezentácie nie je 

možné štandardnou cestou stiahnuť, nesporná výhoda je jeho jednoduché ovládanie a to, že ho 

Microsoft dal používateľom m k dispozíci celkom zadarmo po registrácii. 

 

Google Slides 

Okrem Gmail-u, tvorby dokumentov, tabuliek, dotazníkov, napojenia na YouTube, fotky, atď., 

ponúka Google aj tvorbu prezentácii a to zdarma v rámci Google účtu. V ponuke má množstvo 

motívov prezentácií, písma, videí aj animácií. Na tvorbu prezentácií je možné použiť telefón, 

tablet i PC, na rovnakej prezentácii môžu viacerí používatelia naraz v tom istom čase. Výhodou 

je aj kompatibilita s formátom PowerPoint a cena zdarma v rámci Google účtu. 

 

Online PowerPoint 

Microsoft okrem platenej verzie PowerPointu ponúka aj zjednodušenú online verziu zdarma,  

stačí mať vytvorený účet Microsoft (zdarma).Prezentácie sa ukladajú cez cloud OneDrive s 

kapacitou do 5 GB. Na tvorbu prezentácií ponúka šablóny, umožňuje pridať animácie, 

prechody, fotografie a online videá. Umožňuje prácu na prezentácii celým tímom naraz 

z ľubovoľného miesta. 

 

Prezi 

Ako predstavoval pri svojom zrode PowerPoint prelom pre tvorbu prezentáci, to isté spôsobila 

aj online aplikácia Prezi. PowerPoint v mnohom prekonala a patrí k najkreatívnejšm 

možnostiam vytvorenia dynamickej prezentácie, ktorá publikum naozaj zaujme. Patrí 

k najznámejším zástupcom online nástrojov na tvorbu nelineárnych prezentácií. Klasické 

prezentácie v PowerPointe majú nevýhodu práve vo svojej linearite, nie je možné nikam sa 

vracať, poukázať na väzby medzi prvkami prezentácie alebo mapovať to, ako vyzerá problém 

v globálnom pohľade. Toto všetko Prezi umožňuje a predkladá prezentácie formou veľmi 

podobnou myšlienkovým mapám.  

Základná varianta je bezplatná, pokročilejšie funkcie sú spoplatnené. Avšak pre školy je 

k dispozícii veľmi výhodný balíček zadarmo, potrebná je len registrácia prostredníctvom 

školskej mailovej adresy. 

V prezentácii spolu s rôzne naformátovanými textami je možné používať aj obrázky, videá 

z YouTube, rámčeky a ďalšie tvary. Slabším miestom je však práca s tabuľkami, diagramami 

či animáciami. Jednotlivé prvky prezentácie nie sú rozmiestnené klasicky na samostatných 

snímkoch, ale sú rozmiestnené na jednoliatej pracovnej ploche, na jednom liste akoby 

informačnej mapy. Tvorca prezentácie nastaví po tejto ploche cestu po jednotlivých prvkoch, 

ktorú môže kedykoľvek upraviť. Prezi  pri prezentácii veľmi efektne prelietava medzi prvkami 

prezentácie, otáča sa, približuje a zameria sa na detail, potom sa vzďaľuje, a umožňuje zobraziť 

https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489
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aj celok z nadhľadu. Výsledok je veľmi efektný a pútavý, absolútne odlišný od prezentácie 

v PowerPointe. Prezentáciu je možné zdieľať online s ostatnými používateľmi, ktorých je 

možné pozvať aj k spoločným úpravám. Používateľ má k dispozícii pri využití bezplatnej 

verzie 100 MB priestoru a možnosť prezentovania aj bez pripojenia na internet. Pre školy je 

pripravený veľmi výhodný program, ktorý je pre študentov a učiteľov zadarmo, ponúka 500 

MB priestoru pre prezentácie a možnosť nastavenia viditeľnosti prezentácie pre okolie. 

 

Záver 
Spomenuté aplikácie na online tvorbu prezentácií sú len malým zlomkom z ponúkaných 

možností, ktoré sú dnes dostupné na trhu. Výber je skutočne bohatý a zaujímavý a každý tvorca 

prezentácie určite nájde to, čo najviac vyhovuje jeho potrebám a zámerom. Z didaktických 

dôvodov je možné najvyššie hodnotiť predovšetkým Prezi, ktoré má zadarmo dostupnú verziu 

pre školstvo, veľké množstvo funkcií a po počiatočnom zorientovaní sa pohodlné ovládanie. 

Súčasne je práve tento nástroj priekopníkom v oblasti nelineárnych prezentácii, čo je 

nastupujúci trend po rokoch, kedy prezentácie ovládalo lineárne myslenie a postupy. 

 

Abstrakt 

Vo svete prezentácií predstavuje už dlhé roky štandard pre programy na tvorbu prezentácie 

program od spoločnosti Microsoft PowerPoint a pre väčšinu používateľov s operačným 

systémom Windows je prvou  voľbou. Oproti prezentácii vytvorenej v platenom MS 

PowerPointe dnes stoja prezentácie vytvorené prostredníctvom webových aplikácii, pričom 

sú minimálne rovnako pútavé, okamžite zdieľateľné s ďalšími používateľmi, s bohatou 

ponukou online nástrojov a intuitívnou, ľahkou tvorbou prezentácii v prostredí 

internetového prehliadača. 
 

Kľúčové slová 

prezentácie, PREZI, Present.me., SlideRocket, ZOHO Show, SWAI, Google Slides, Online 

PowerPoint 
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PORTÁL VŠ A JEHO ZJEDNOCOVACIA ÚLOHA  

PORTAL OF SLOVAK UNIVERSITIES AND ITS UNIFICATION ROLE 

 

Darina TÓTHOVÁ – Mária URBANOVÁ – Jana VALENTOVÁ 

 

 

 
Abstract 

 

Portal of Slovak Universities was established as a development project of universities. In 

2020, it will be 15 years since the idea of creating the Portal of Slovak Universities. 

Universities have been using it in practice since 2007. However, the possibilities of its 

effective utilization are not used by every university. It is therefore necessary to talk about 

them and to show how to make the most of it, how to link it to the key systems of the university. 

The key systems of the university include the academic information system and the academic 

website. In particular, their connection to the Portal of Slovak Universities makes a lot of 

sense, as it eliminates laboriousness, duplicate, even triplicate information input and 

eliminates error rate. 

 

 

Keywords 

Academic information system, University portal, university website, faculty website 

 

 

Úvod 

Portál vysokých škôl je funkčný informačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu, ktorý používajú všetky vysoké školy. V súčasnosti je dôležité, aby množstvo 

informácií, ktoré obsahuje, bolo plne využité. O možnostiach ich využitia je preto potrebné čo 

najviac hovoriť, prezentovať možnosti a nabádať k efektívnemu využívaniu. 

 

Kľúčové systémy vysokej školy a možnosti ich prepojenia 

 

Kľúčovými systémami vysokej školy sú: 

 akademický informačný systém, 

 ekonomický informačný systém, 

 knižničný informačný systém, 

 univerzitný web (internetový informačný systém vysokej školy1) 

 

Prepojenie kľúčových systémov okrem iného zjednodušuje zabezpečenie dôveryhodnosti 

a pravdivosti informácií najmä na webových stránkach, či je to na Portáli VŠ alebo fakultnom 

alebo celoškolskom webe.  

Jedným z kľúčových celoštátnych systémov je Portál VŠ a s ním súvisiaca centrálna 

elektronická prihláška (CEP). 

 

Portál VŠ bol ako projekt navrhnutý v roku 2005 členmi združenia EUNIS-SK. V rámci 

pracovnej skupiny združenia EUNIS-SK sa začal riešiť v roku 2006. Ministerstvu školstva bol 

predstavený 28. 11. 2006, odvtedy sa ďalej vyvíja, je inovovaný, pribúdajú nové funkcionality.   
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1) Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Ex Libris. 

Oficiálne bol Portál VŠ dodaný v roku 2007, odkedy sa začal napĺňať obsahom zo strany 

vysokých škôl, od septembra roku 2017 má nový dizajn.  

Od marca 2012 je Portál VŠ a súvisiace projekty súčasťou Dátového centra MŠVVaŠ SR. Od 

novembra 2018 je súčasťou vládneho cloudu. 

 

S Portálom VŠ úzko súvisia nasledovné systémy: 

 

 Elektronizácia prihlasovania na VŠ (CEP) 

 Centrálny register študentov 

 Centrálny register zamestnancov 

 Informačný systém na administráciu grantových schém  

 

 
Obr.1: Schéma projektov súvisiacich s Portálom VŠ 

 

Ciele Portálu VŠ: 

 rozvoj systematicky usporiadaných a odborne garantovaných informácií týkajúcich sa 

vysokých škôl,  

 získanie informácií v krátkom čase z jedného miesta,  

 integrácia a prepojenie kľúčových systémov týkajúcich sa vysokých škôl,  

 prístup k centrálnym databázam a číselníkom. 
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Hlavným cieľom Portálu VŠ do roku 2022 je stať sa zdrojom poskytujúcim všeobecné, ale 

aj personalizované informácie, aplikácie a služby pre širokú verejnosť so zameraním sa 

najmä na vysoké školy. 

 

Cieľovými skupinami Portálu VŠ sú: 

 SŠ – uchádzači o VŠ štúdium, výchovní poradcovia. 

 VŠ – študenti, učitelia, ostatní zamestnanci. 

 Absolventi - prístup k informáciám o vzdelávacích aktivitách na Slovensku, štatistiky, 

hodnotenia. 

 Firmy – zamestnávatelia – ponuka tém na záverečné práce, ponuka praxí, zamestnania. 

 Širšia verejnosť – záujemcovia najmä o ďalšie vzdelávanie poriadané VŠ, záujemcovia 

o dianie na VŠ, konferencie, semináre, .... 

 

Ciele Portálu VŠ sa napĺňajú v bežnej praxi. Rozvoj systematicky usporiadaných a odborne 

garantovaných informácií týkajúcich sa vysokých škôl zabezpečujú osoby zodpovedné za 

obsah (poverené  rektorom VŠ), a to celoškolskí administrátori: môžu vkladať  

a upravovať údaje za celú VŠ a jej súčasti, fakultní administrátori: môžu vkladať  

a upravovať údaje za fakultu.  

Získavanie informácií v krátkom čase z jedného miesta je veľmi dôležité najmä pre uchádzačov 

o štúdium, využívajú ich aj rodičia uchádzačov, výchovní poradcovia, ale aj široká veřejnost. 

Prístup k centrálnym databázam a číselníkom je zabezpečený od začiatku používania Portálu 

VŠ. Je veľmi dôležité, aby sa používali všade jednotné číselníky.  

Veľmi důležitým cieľom je už spomínaná Integrácia a prepojenie kľúčových systémov 

týkajúcich sa VŠ. Čo sa týka centrálnej elektronickej prihlášky, všetci vývojári systémov 

elektronického prihlasovania sa deklarovali prepojenie s CEP. Prečo to nevyužívajú všetky 

vysoké školy je veľmi ťažká otázka a prekračuje priestor tohoto príspevku. 

Venujme sa otázke prepojenia Portálu VŠ a akademickými informačními systémami a webmi 

fakúlt, resp. Vysokých škôl. 

Je veľmi dôležité uvedomiť si, aké je veľmi potřebné vkladať informácie iba raz na jedno miesto 

a odtiaľ ich posielať, resp. preberať do iných systémov.  

Odporúčaná je nasledovná schéma: 

Akademický IS –> Portál VŠ –> CMS (web VŠ, fakúlt) 

 

Akademický informačný systém UIS je už niekoľko rokov prepojený s Portálom VŠ. Plynie 

z toho taká výhoda, že študijné referentky nemusia duplicitne zadávať tie isté údaje do UIS a na 

Portál VŠ. Údaje sa z vlastného akademického systému vysokej školy dostanú pomocou 

výmenného formátu na Portál VŠ, eliminuje sa chybovosť, ale i platnosť. Na obrázku č. 2 je 

vidno, že údaje, ktoré sa prenášajú na Portál VŠ z UIS, nie je možné na Portáli VŠ editovať. 

Okrem toho, že je na začiatku zobrazenia študijného programu slovné upozornenie, text je 

zobrazený šedou farbou písma a je sprevádzaný ikonkou pri postavení kurzora na text. 

Vpísať sa dajú iba tie informácie, ktoré sa nezhodujú s Portálom VŠ. 

Nakoľko na Portáli VŠ sa nachádzajú garantované informácie o študijných programoch, na 

Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa prenášajú aj na web fakulty. Čiže je splnené 

aj prepojenie Portál VŠ -> CMS (web FEM SPU v Nitre), viď. Obr. č. 3. 
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Výhoda takéhoto použitia výmenných formátov je tá, že získané informácie môžu byť na 

fakultnom webe usporiadané ľubovoľne a s ľubovoľne použitou vlastnou grafikou. 

V roku 2016 bola k tejto problematike napísaná aj dokumentácia Preberanie dát z Portálu VŠ, 

kde nájde čitateľ návod ako postupovať nielen v CMS Contao, ale aj vo Wordpress, Joomla, 

Drupal. K tejt problematike bolo organizované aj školenie, v prípade záujmu je možné 

zorganizovať ďalšie školenie. 

 

 
 

Obr. č. 2 Editovanie študijného programu na Portáli VŠ 

 

 

 
 

Obr. č. 3 Zobrazenie informácií o študijnom programe na webe fakulty 

 

https://www.portalvs.sk/files/portal/prirucka-preberanie-dat-z-portalu-1.pdf
http://pvs.uniag.sk/wordpress
http://pvs.uniag.sk/joomla
http://pvs.uniag.sk/drupal/
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Rovnako je možné použiť údaje týkajúce sa konferencií a seminárov alebo informácií o e-

kurzoch. 

 

Centrálna elektronická prihláška (CEP). 

 Všetci dodávatelia akademických IS deklarovali prepojenie svojich systémov  

s CEP. Tie vysoké školy, ktoré nie sú prepojené, musia požiadať o prepojenie dodávateľa 

ich akademického informačného systému, aby im upravil prostredie. 

 Uchádzač pri vypĺňaní prihlášky prostredníctvom CEP využíva informácie  

a zdroje: 

 z elektronickej žiackej knižky, 

 z Portálu VŠ. 

 Z jedného miesta môže poslať prihlášky na viacero VŠ bez nutnosti vkladať tie isté údaje. 

 Vysoká škola pri úplnom pripojení dáva uchádzačovi spätnú väzbu, uchádzač dostane SMS 

notifikáciu. 

 Taktiež je možné používať platobnú bránu.  
 

Záver 

Riešitelia Portálu VŠ si dali za úlohu informovať o možnostiach integrácie Portálu VŠ 

s akademickými informačními systémami aj osobnými stretnutiami s manažmentami vysokých 

škôl a študijnými referentkami, resp. osobami, ktoré zodpovedajú za obsah na Portáli VŠ. Je 

však na samotnej vysokej škole, čo si z týchto návštev zoberie, či jej záleží na odbúraní 

chybovosti, pracnosti. 

 

Abstrakt  

Portál VŠ vznikol ako rozvojový projekt vysokých škôl. V roku 2020 bude 15 rokov, čo vznikla 

myšlienka ho vybudovať. Vysoké školy ho na ostro používajú od roku 2007.  Možnosti jeho 

efektívneho použitia však nevyužíva každá vysoká škola. Preto je potrebné o nich hovoriť 

a ukázať možnosti, ako vyťažiť z neho čo najviac, ako ho prepojiť s kľúčovými systémami 

vysokej školy. 

Medzi kľúčové systémy vysokej školy patrí akademický informačný systém a akademický 

web. Najmä ich prepojenie s Portálom VŠ dáva veľký zmysel, nakoľko eliminuje pracnosť, 

duplicitné, až triplicitné vkladanie informácií, eliminuje chybovosť. 
 

Kľúčové slová   

Akademický informačný systém, Portál VŠ, web vysokej školy, web fakulty 
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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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 DIGITAL TRANSFORMATION  

PUTTING DATA TO WORK 

 

Ľubomír GORYL 

 

Abstract 

Our world is rapidly undergoing an enormous digital transformation.  

Everything is digital data – what we observe, what we discover, what we record, and how we act. 

And everything is a data analysis problem - understanding the world around us, understanding 

the world inside us and understanding how we can make this world a better place for each and 

every one of us.  

 

Keywords 

digital transformation, cloud, cloud services, big data, Azure 

 

 

 
 
Whether, it’s unravelling the mysteries of the universe, or curing cancer, or making the world 

a more sustainable place for us to live in…. the answers to these problems lie hidden in the vast 

amounts of data we are now able to collect. It’s the same in business and government.  

With platforms and tools to extract the key insights from this world of data, we stand to make 

enormous progress. 
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Compared to the past, what’s unique about the disruption happening today is the rapid pace of 

change. During past revolutions, firms had many years, even decades, to adapt. Today, that is no 

longer the case. One indicator of just how fast the landscape is changing is the longevity 

of companies on the S&P 500, an index of leading US companies.  

Roughly a hundred years ago, the average lifespan of a company listed on the S&P 500 was 67 

years. Today, that average lifespan of a company on the S&P 500 has decreased to just 15 years. 

This demonstrates that it is becoming harder for companies to stay in the lead, or even in business, 

for very long.    

Experts believe that we’ll see this trend continue. Richard Foster, a Yale University professor and 

former McKinsey partner, predicts that in the next decade, only 25% of the companies currently 

listed on the S&P 500 will remain there, meaning the other 75% will be replaced by new 

companies. These new companies will be those that take advantage of innovative technological 

capabilities to rapidly gain ground in their chosen markets. Similarly, the existing companies that 

remain on the index will be those that rapidly innovate and evolve their businesses. 

The bottom line is, today’s organizations must adapt quickly to change, using new technologies 

that fuel competitive advantage, or risk getting left behind. That’s why it’s imperative to make 

the most of big data, the cloud and intelligence capabilities, all of which help companies accelerate 

their speed of business through smarter decision-making and faster execution. 

Statistics source:  
BBC, 2012, quoting Richard Foster - http://www.bbc.com/news/business-16611040 

"The average lifespan of a company listed in the S&P 500 index of leading US companies has 

decreased by more than 50 years in the last century, from 67 years in the 1920s to just 15 years 

today, according to Professor Richard Foster from Yale University. Professor Foster estimates that 

by 2020, more than three-quarters of the S&P 500 will be companies that we have not heard of yet."  
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Bringing intelligence to your databases 

 

<Transition>: Let us talk more about how we’re bringing intelligence to your databases. 

 

 
 

 

We are innovating on running algorithms close to where the data lives – so you can easily build 

fast, large scale, compliant and secure AI, without the latency of large scale data movement.  

Why? In the past, a common application pattern was to build and host statistical and analytical 

models and business logic outside the database, in the application layer or in specialty statistics 

tools.  

This meant that the application layer had to perform a lot of heavy lifting. 

Fast data extraction, concurrency, high availability, resource management, security, access control, 

compliance, manageability… A lot of heavy lifting. 

But a modern commercial database gives you all that built-in. It already does that heavy lifting. 

We are bringing the ability to run machine learning and AI in a performant multi-threaded, 

distributed way at scale directly in the database. 

This includes the Microsoft Machine Learning algorithms grown from Microsoft’s leading AI 

research, and even the latest in open source such as R & Python. 

Now you can build enterprise grade intelligent applications in a far simpler way.  

And this is available to you both on-premises and in the cloud. 

No one but Microsoft can do this for their customers. 
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Cortana Intelligence is Microsoft’s fully managed intelligent, big data and advanced analytics 

offering in the cloud, designed to help you transform your data into intelligent action. 

It is a comprehensive suite that brings together technologies throughout Microsoft. It provides fast 

and flexible deployment, with a simple monthly subscription to reduce time and cost challenges.  

  

https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489


Informačné technológie pre vysoké školy   EUNIS Slovensko 
20 rokov spoločnej cesty na podporu rozvoja IT na slovenských vysokých školách Mojmírovce, 18.-19.5.2017 

 

https://spu.fem.uniag.sk/fem/sem-eunis/eunis20/ 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 66 

Cortana Intelligence enables customers to benefit from Microsoft’s investment in the intelligent 

cloud and advanced analytics, spanning our leading cloud platform with easy to use tools and 

services that integrate with existing infrastructure and enable enterprises to extend business 

solutions as their needs grow over time. 

  

With Cortana Intelligence, we are taking years of research and innovation – spanning technology 

& infrastructure for advanced analytics, including capabilities such as machine learning, big data 

storage and processing in the cloud, intelligence capabilities like vision, face and speech 

recognition, and integration with Cortana, Microsoft’s personal digital assistant, with the goal of 

helping enterprise customers make better, faster decisions to accelerate their speed of business. 

<Transition>: Let’s talk more about what technologies Cortana Intelligence includes.  
 

 

 

 

 

Azure provides an end-to-end platform with an integrated and comprehensive set of tools and 

services to help you build intelligent applications. 

We call it Cortana Intelligence.  It integrates services for Information Management, Big Data, 

Machine Learning, AI, a Bot Framework and Business Intelligence. 

<Transition>: The best way to understand what’s possible with all this power is to walk through 

an example of an AI application built on the cloud. 

 

 
 

Flexibility to deploy anywhere; 

Flexibility to use any type of data – even querying Hadoop systems and handling JSON Data. 
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Run in Windows, Linux, Docker. 

Use Open Source R and Python to program intelligence. 

And any type of application – Java/Ruby/Python – can efficiently use the database. 

It’s truly a platform for data-driven intelligence. 

 

 
It’s truly a platform for data-driven intelligence. 
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We are embedding machine learning directly into our cloud services to deliver intelligent data 

services that keep your data safe.  For example, consider the security features in Azure SQL DB. 

  

Our ML systems analyze and learn from over 700 TB data/per day to ensure we keep your 

applications highly efficient and data safe – through automatic auditing and threat detection. With 

active Threat Detection, the service can identify anomalies in your workload and alert you of a 

potential attack like SQL injection. The service does the hard work so you don’t have to – so you 

can focus on the business problems you’re solving and creating breakthrough applications.  

  

In addition to automatic threat detection, Azure AD authentication provides an alternative to SQL 

Authentication. It simplifies password management by allowing you to connect to a number of 

Azure services including Azure SQL Database using the same identity. 

  

Row-Level Security allows access to rows of data based on a user’s identity, role memberships, or 

query execution context. 

  

Dynamic Data Masking lets you define masking patterns on database columns to limit the exposure 

of sensitive data. 

  

<Transition>: Let me show you how easy it is to turn on auditing and threat detection in Azure 

SQL Database. 

 

 
DocumentDB is designed for such ultra large scale SaaS applications.  

It’s the 1st planet-scale globally-distributed NoSQL database service.  

https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489
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It’s designed as a globally distributed database system from the ground up, allowing customers to 

distribute their data across *any* number of Azure regions worldwide.  

Apps can serve data from a region closest to their users for fast, uninterrupted access.  

It allows customers to scale throughput and storage independently across any number of regions.  

It’s low latency, and guarantees less than 10 ms latencies on reads and less than 15 ms latencies on 

writes for at least 99% of requests.  

And it is the only service that offers comprehensive SLAs for data-loss, latency, availability, 

consistency and throughput. 

 

 
 

First let’s talk about keeping your data safe. 

You own your own data. With Azure, you have ownership of customer data—that is, all data, 

including text, sound, video, or image files and software, that are provided to Microsoft by you, or 

on your behalf, through the use of Azure. You can access your customer data at any time and for 

any reason without assistance from Microsoft. We will not use customer data or derive information 

from it for advertising or data mining. 

  

You are in control of your data. Because the customer data you host on Azure belongs to you, you 

have control over where it is stored and how it is securely accessed and deleted. 

We conform to global standards. Azure meets a broad set of international and industry-specific 

compliance standards, such as ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 and SOC 2, as well as 

country-specific standards like Australia IRAP, UK G-Cloud, and Singapore MTCS. 

Second, you can trust us to grow and scale, so that your cloud services have no limits on headroom. 

With every iteration and release of our products we continue to improving our capabilities to ensure 

that we keep your data safe and that our infrastructure can grow with your needs over time.  
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Jan-2017: Azure compliance coverage includes 53 offerings 

 

 
Our databases are built to scale for the most demanding applications leveraging the incredible 

global scale of Azure. 

For example, Azure SQL-DB allow any SaaS application to achieve Unlimited global read-scale 

with chained geo-replication. 

Azure SQL-DB supports Self-service activation in all service tiers 
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You can set an Automatic failover policy  

And you can replicate Data to any Azure Region, allowing you to serve read queries for SaaS 

applications from multiple regions globally. 

Your applications have plenty of headroom! 

 

 
 

 
The Azure cloud offers more than 100 datacenters serving 140 countries 
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Kontakt 

Ľubomír Goryl, Solution Professional, Microsoft Slovakia, s.r.o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzent:  doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
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HYBRIDNÁ IT INFRAŠTRUKTÚRA 

Igor HAĽAMA 

 

Anotácia 

Nástup virtualizácie spôsobil pred niekoľkými rokmi revolúciu v IT tým, že poskytol možnosť 

oveľa lepšieho využívania hardvérových prostriedkov, rýchlejšieho vytvárania a rušenia 

serverov, zvýšenú flexibilitu a nové možnosti pri zabezpečení dostupnosti. 

 

Kľúčové slová 

virtualizácia, cloud, Microsoft Azure, dátové centrum 

 

 

Dnes sme svedkami rovnako významnej transformácie, ktorú predstavujú možnosti hybridnej 

infraštruktúry. Vďaka hybridnému cloudu je možné poskytovať aplikácie s oveľa väčšou 

flexibilitou a nižšími nákladmi. Rýchlejšie tempo inovácií, umožnené vďaka cloudu, prispieva 

k zvýšeniu konkurencieschopnosti.  

Hlavné výhody cloudu: 

- flexibilita – platíte len za to, čo spotrebujete; 

- možnosť rýchlej zmeny (škálovania) alokovaných CPU, RAM, úložiska podľa okamžitej 

potreby; 

- veľmi rýchle vytvorenie celej potrebnej infraštruktúry; 

- otvorenosť – v cloude je možné prevádzkovať OS a aplikácie od rôznych dodávateľov; 

- bezpečnosť – cloudové dátové centrá sú zabezpečené na takej úrovni, aká je veľmi ťažko 

dosiahnuteľná pri dátových centrách menšej mierky. Platí to pre všetky aspekty bezpečnosti 

(fyzickú, infraštruktúrnu, sieťovú, aplikačnú); 

- zrýchlenie tempa inovácií – rýchle uvedenie nových aplikácií bez potreby obstarávania 

potrebného hardvéru; 

- presunutie nákladov z investičných (CapEx) na prevádzkové (OpEx); 

- okamžitý prístup k najmodernejším službám s vysokou pridanou hodnotou (Machine Learning, 

Cognitive services, BIG DATA, IoT, … ) bez potreby vstupných investícií. 

Riešenia v rámci hybridnej infraštruktúry 

Rozšírenie/prepojenie vnútornej infraštruktúry s Cloudom 

Cloudové riešenia majú nesporné výhody pre mnohé scenáre, napr. aplikácie a webové stránky 

s veľkými výkyvmi v požiadavkách na výkon, testovacie a vývojové prostredie a infraštruktúra pre 

startupy. Na druhej strane, uzavreté riešenie vo vlastnom dátovom centre môže poskytnúť splnenie 

najprísnejších požiadaviek na bezpečnosť pre aplikácie s kritickými podnikovými dátami. 

Pokračovanie v prevádzke existujúceho vo vlastnom dátovom centre riešenia má opodstatnenie aj 

vtedy, keď by migrácia na platformu kompatibilnú s cloudom bola príliš nákladná. 

Hybridné scenáre umožňujú na základe analýzy aktuálneho stavu a požiadaviek zákazníka 

navrhnúť najvýhodnejšie riešenie pre každú z aplikácií. Verejný  a privátny cloud a dedikované 

servery sú prepojené do jednej spolupracujúcej infraštruktúry. 

Toto spojenie ponúka kombinované benefity – flexibilitu, škálovateľnosť a zníženie TCO tam, kde 

je to možné, a splnenie najprísnejších vnútrofiremných predpisov tam, kde je to potrebné. 
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Business Continuity Management  (exe SafeSpace Backup / Site Recovery) 

exe SafeSpace Backup a Site Recovery predstavujú službu Disaster Recovery as a Service 

s využitím prostriedkov cloudu Microsoft Azure. Umožňujú spoľahlivú ochranu serverov 

s Windowsom aj Linuxom, ktoré môžu byť prevádzkované v prostredí VMWare, Hyper-V alebo 

na fyzickom železe. Okrem zálohovania je možné v prostredí cloudu Microsoft Azure vytvoriť 

s minimálnymi počiatočnými nákladmi vzdialené záložné dátové centrum, ktoré bude kedykoľvek 

k dispozícii pre prípad výpadku. Nekonečné výpočtové zdroje Azure je tiež možné využiť na 

testovanie obnovy. SafeSpace Backup je tiež možné využiť na dlhodobú archiváciu údajov na 99+ 

rokov. 

Manažment a monitoring hybridnej infraštruktúry 

Poskytujeme nástroje pre komplexný monitoring a manažment infraštruktúry, fyzickej aj 

virtuálnej, vo vlastnom dátovom centre aj v hybridnom cloude.  

Vzrast verejných, hostovaných a hybridných cloudových riešení prináša nové výzvy pre 

manažment IT infraštruktúry. Manažment IT infraštruktúry je čoraz menej o tom, čo sa deje za 

vaším firewallom a čoraz viac o manažmente dát a aplikácií, kdekoľvek sa nachádzajú. 

Nástroje pre manažment a monitoring pokrývajú všetky dôležité aspekty manažmentu 

infraštruktúry a DevOps pre provisioning, konfiguráciu, monitoring, automatizáciu a service 

management, a to pre akúkoľvek platformu — či už vo vlastnom dátovom centre, Azure a Amazon 

Web Services (AWS) cloud s operačnými systémami Windows Server, Linux, VMware alebo 

OpenStack. 

Azure Information Protection 

Microsoft Azure Information Protection umožňuje klasifikáciu a označovanie informácií v čase ich 

vytvárania. Na citlivé údaje je možné aplikovať ochranu informácií, ktorá spočíva v šifrovaní, 

overovaní používateľov a prideľovaní oprávnení na základe identity. Klasifikácia môže byť plne 

automatická, ovládaná používateľom alebo nastavená na základe odporúčaní. Keď sú údaje 

klasifikované a označené, je možné aplikovať ochranu na základe klasifikácie. Klasifikácia 

a ochrana sú perzistentné, cestujú s údajmi, takže dokumenty sú identifikovateľné a chránené po 

celý čas – bez ohľadu na to, kde sú uložené a s kým sú zdieľané. Používateľské rozhranie je 

jednoduché a intuitívne, takže nijako neovplyvní prácu s dokumentami. Máte taktiež k dispozícii 

dokonalý prehľad a kontrolu nad zdieľanými dokumentami. Azure Information Protection 

umožňuje ochranu osobných údajov podľa požiadaviek GDPR. 

 

Dev/Test scenáre 

DevTest Labs v Microsoft Azure je služba, ktorá poskytuje vývojárom a testerom prostredie, 

v ktorom si samoobslužným spôsobom môžu rýchlo vytvoriť a potom manažovať potrebnú 

infraštruktúru za súčasného šetrenia prostriedkov.  Opakované vytváranie Windows a Linux 

infraštruktúry je urýchlené prostredníctvom šablón. Náklady je možné mať efektívne pod kontrolou 

– dajú sa nastaviť finančné limity, ako aj obmedziť to, aké výkonné a teda drahé VM si konkrétny 

vývojár môže postaviť. 

 

Kontakt 
Igor Haľama, Presales Technology Consultant  

exe, a.s., Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava | T: +4212 6729 6791 M: +421 907 446 128 

 

Recenzent: Ing. Jozef Koricina, Trnavská univerzita v Trnave 
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EUNIS SLOVENSKO V ROKU 2017 

 

Jozef KORICINA 

 

 

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. 

 

Kľúčové slová 

Informačné a komunikačné technológie (IKT), informačné systémy, centrá IKT 

 

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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IBM AKADEMICKÁ INICIATÍVA 

IBM ACADEMIC INITIATIVE 

 

Martin MARTINKOVIČ - Ľubica KMEŤOVÁ - Martin VÍVODÍK 

 

 

Anotácia  

Existujú viaceré spôsoby spolupráce súkromného sektora so vzdelávacími inštitúciami. IBM 

dlhodobo podporuje aktivity, ktorých cieľom je rozvoj odborných kapacít pedagógov a študentov 

vysokých škôl, príp. stredných škôl. Podpora IBM je vo formách sprístupňovania rozšírených 

skúšobných licencii, ktoré môžu využívať tak študenti ako aj pedagógovia, príp. ďalší odborní 

pracovníci na škole. Novou formou podpory pre vzdelávateľov je tiež možnosť využitia IBM 

Skills Academy, ktorá ponúka rozširujúce vzdelávanie prostredníctvom e-learningu. Bez ohľadu 

na globálne podporované aktivity sa snažíme byť v IBM viditeľní priamo aj na školách. Vďaka 

prehlbujúcej sa spolupráci organizujeme na školách tzv. pozvané prednášky, spolu 

zabezpečujeme celé vzdelávacie kurzy, pre študentov ponúkame stážové programy a veľa 

ďalších aktivít.     

 

Kľúčové slová 

IBM, IBM ISC, IBM Akademická Iniciatíva, IBM OnTheHub, IBM Skills Academy 

 

 
 

IBM na Slovensku 

Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International 

Business Machines poskytuje klientom svoje služby už viac ako 100 rokov. Celosvetovo pôsobí 

vo vyše 160 krajinách sveta. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o. bola založená 7. decembra 
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1992. V roku 2003 založila IBM na Slovensku druhú pobočku IBM International Services Centre 

s.r.o. (ISC). Spoločnosť IBM je najväčší zamestnávateľ v oblasti IT na Slovensku. Spoločnosť IBM 

sa na Slovensku venuje aj oblastiam financií a účtovníctva a podpore podnikových služieb. 

Poslaním spoločnosti IBM je pomocou integrovaných, flexibilných a efektívnych riešení pomáhať 

svojim zákazníkom redukovať ich náklady a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť na trhu. 

 

IBM Akademická Iniciatíva 

Prostredníctvom IBM Academic Inititative (AI) sprístupňujeme pedagógom a študentom rozšírené 

skúšobné verzie našich softvérových riešení. Takto sa snažíme po celom svete prinášať na školy 

možnosť legálne využívať široké spektrum riešení v oblasti analytiky, business inteligence, 

cloudových riešení a mnohých ďalších. Pedagógovia majú dostupné vzdelávacie zdroje, ktoré im 

môžu pomôcť pri inovovaní vzdelávacích kurikúl, aby u študentov rozvíjali zručnosti potrebné 

smerom k trhu práce. Pedagógovia na základných, stredných a vysokých školách, výskumní 

pracovníci na akreditovaných inštitúciách môžu neobmedzene využívať zdroje v rámci IBM 

Academic Initiative, dostupné prostredníctvom internetovej stránky 

https://developer.ibm.com/academic.  

 

Prehľad učebných materiálov je dostupný prostredníctvom 

https://developer.ibm.com/academic/educator-guides.  

 

K tomu, aby vzdelávacia inštitúcia mohla využívať zdroje dostupné prostredníctvom AI je nutné 

organizáciu registrovať. Po registrovaní organizácie sa môžu do systému registrovať všetci 

záujemci, ktorí majú e-mailovú adresu so surfixom danej inštitúcie. Registrácia užívateľa netrvá 

viac ako pár minút. Ihneď po registrovaní, môžu študenti a pedagógovia začať legálne sťahovať 

a využívať širokú škálu IBM riešení. Riešenia sú dostupné prostredníctvom platformy (e-shopu) 

na internetovej stránke nášho partnera http://ibm.onthehub.com. Všetky zdroje z IBM Academic 

Inititative sú pre vzdelávacie inštitúcie dostupné zadarmo. 

 

IBM Skills Academy 

IBM Skills Academy je vzdelávacia platforma vytvorená IBM, ktorá reaguje na technologické 

zmeny v prístupoch k vzdelávaniu. Ponúka kariérovo orientované tréningy v oblastiach ako 

napríklad Mobilná práca s počítačom (Mobile Computing), Internetová ochrana (Cybersecurity), 

Podniková analytika (Business analytics), Veľké dáta (Big data), Práca s počítačom v prostredí 

cloudu (Cloud computing), Kognitívne IT riešenia (Cognitive) atď.  

 

Cieľom akadémie je pripraviť študentov tak, aby dokázali reagovať na reálne pracovné požiadavky 

a mali možnosť stať sa tak konkurencie schopnými profesionálmi na dynamicky rozvíjajúcom sa 

trhu práce. Prostredníctvom vzdelávacej platformy sú študentom sprístupnené softwarové nástroje, 

inštruktážne programy a videá, vzdelávacie zdroje, kvízy na overenie vedomostí a ukážky 

http://ibm.onthehub.com/
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certifikačných testov. V rámci každej špecializácie môže absolvent získať certifikát, ktorý je 

uznaný spoločnosťou Pearson VUE.  

 

Platforma ponúka celkovo 15 kariérovo orientovaných špecializácií v piatich kategóriách: 

 Kognitívne IT riešenia – Watson Cognitive Specialist. 

 Práca s dátami – Big Data Developer, Data Warehouse Analyst, Business Inteligence Analyst, 

Predictive Analytics Analyst. 

 Podnikové aplikácie – Mobile Application Developer, Mobile Application Administrator, 

Cloud Application Developer, Cloud Solution Administrator. 

 Digitálny obchod – Business Process Analyst, Bussiness Process Developer, Digital 

Marketing Specialist, Omni-channel Suply Chain Specialist. 

 Internetová bezpečnosť – Security Inteligence Analyst, Application Security Specialist. 

 

Vzdelávacia platforma je založená na prístupe tzv. kombinovaného vzdelávania (Blended Learning 

Approach). Tréningový model pozostáva zo vzdelávania a certifikovania ako pedagógov, 

školiteľov, tak aj samotných študentov. Využitie IBM Skills Academy vo vzdelávacom procese 

prináša vysokým školám a univerzitám možnosť prekonať rozdiely medzi očakávaniami trhu práce 

a možnosťami vzdelávacej inštitúcie. Študentom ponúka možnosť získať certifikáciu IBM pre 

vybranú kariérovú cestu a možnosť stať sa tak IT špecialistom. 

IBM Skills Academy je platenou vzdelávacou službou, v prípade Vášho záujmu implementovať ju 

do vášho vzdelávania veľmi radi prekonzultujeme možnosti jej dodania.  

 

Lokálne aktivity smerom k univerzitám a školám 

IBM na Slovensku ponúka pre študentov vysokých škôl zapojiť sa do našich stážových programov. 

Stážové programy sa podľa možností realizujú v troch oblastiach: Financie a účtovníctvo, 

Informačné technológie a Podpora podnikových služieb. Účastníci môžu získať vedomosti, 

nadobudnúť pracovné návyky, ktoré im v budúcnosti pomôžu úspešnejšie zvládnuť prechod na trh 

práce. Cieľom stáží je obohatiť teoretické znalosti študentov o praktické poznatky formou 

vykonávania pracovných úloh. Stáže môžu mať formu od krátkodobých až po dlhodobé stáže, 

pričom ich dĺžka závisí od aktuálnych potrieb a možností každého oddelenia. Po úspešnom 

absolvovaní stážového programu môže byť študentovi na základe jeho výsledkov a kladného 

odporúčania jeho mentora ponúknutá pracovná zmluva s IBM.  

Ďalšou formou spolupráce je tútorské spolupodieľanie sa na záverečných prácach študentov. 

V rámci možností má IBM záujem sprostredkovať možnosti konzultácií s našimi odborníkmi. 

Predovšetkým študenti, ktorí už v súčasnosti spolupracujú s IBM, majú jedinečnú možnosť v rámci 

svojich záverečných prác využiť skúsenosti z prostredia nadnárodnej spoločnosti a v rámci 

konzultácií s prideleným odborníkom riešiť praktické záležitosti svojej práce. Našim zámerom je, 

aby študenti čelili výzvam s reálnymi situáciami.  
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Odborníci z radov IBM sú vždy ochotní na pozvanie vzdelávacej inštitúcie zúčastniť sa tzv. 

pozvaných prednášok na špecifické témy, ktoré majú za cieľ zvyšiť atraktivitu odborného 

predmetu. Ponuku odborných workshopov môžu využiť študenti, ako aj pedagógovia. Cieľom je 

priniesť aktuálne trendy z oblasti financií a účtovníctva, informačných technológií alebo 

podnikových služieb priamo na pôdu školy.  

V rámci našej spolupráce so školami ponúkame študentom, ako aj pedagógom získať za 

zvýhodnených finančných podmienok medzinárodné certifikácie, tzv. IBM Professional 

Certifications. Zoznam certifikácií je dostupný prostredníctvom internetovej stránky http://www-

03.ibm.com/certify/certs/index_unit_an.shtml. V prípade overenia si svojich vedomostí a zručností 

odporúčame všetkým záujemcom bez rozdielu zapojiť sa do nášho IBM Open Badge Programu, 

ktorý je dostupný pre všetkých prostredníctvom internetovej stránky nášho partnera 

https://www.youracclaim.com/organizations/ibm. 

 

Globálne aktivity smerom k univerzitám a školám 

Na podporu spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a IBM slúžia tiež viaceré korporátne 

programy, ako napr. stážové programy (IBM Great Minds Internship, IBM Extreme Blue) alebo 

grantové programy rozvíjajúce rôzne oblasti, ktorým sa IBM vo svete a u nás venuje (napr. IBM 

Faculty award, atď.). 
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Martin Martinkovič, Martin.Martinkovic@sk.ibm.com 

Ľubica Kmeťová, Lubica_Kmetova@sk.ibm.com 

Martin Vívodík, Martin.Vivodik@sk.ibm.com 

 

IBM, recruitment@sk.ibm.com 
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RIEŠENIA PRE EFEKTÍVNU AGENDU UNIVERZITY OD SPOLOČNOSTI DATALAN 

 

SPRÁVA REGISTRATÚRY INTEGROVANÁ NA ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY 

(eDesk). TERAZ AJ AKO CLOUD SLUŽBA. 

 

Marek PAŠČÁK 
 

Anotácia  

Inšpiratívne projekty a technológie na podporu vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku. 

Školstvo budúcnosti - ktoré technologické trendy pomôžu zatraktívniť výučbu a zefektívniť 

manažment univerzít?   

 

Kľúčové slová 

správa registratúry, elektronické schránky, cloud, GDPR 

 

 

Riešenie pre správu registratúry 

Riešenie pre správu registratúry od DATALANu umožňuje univerzitám jednoducho a efektívne 

komunikovať s verejnou správou, fyzickými i právnickými osobami pomocou integrácie na 

elektronickú schránku, bez nutnosti používať nový občiansky preukaz s čipom a čítačku čipových 

kariet. 

 

Správa registratúry eviduje v súlade s platnou legislatívou SR registratúrne záznamy a spisy, ktoré 

do organizácie prichádzajú a odchádzajú, alebo sú vytvorené interne. Riešenie riadi spracovanie 

registratúrnych záznamov v organizácii, od zaradenia záznamu do spisu, vybavenia poverenými 

spracovateľmi až po jeho úschovu a vyradenie. Zároveň poskytuje okamžité informácie o štádiu 

vybavovania záznamov a spisov a kontroluje dodržiavanie zákonných a interných lehôt. 

 

Správa registratúry je plne integrovaná na elektronické schránky na www.slovensko.sk 

a zabezpečuje elektronickú komunikáciu s organizáciou tak, ako ju požaduje zákon 

o eGovernment-e.  

 

Táto komunikácia zahŕňa prijímanie elektronických podaní z eDesk schránky organizácie do 

správy registratúry a odosielanie rozhodnutí a iných dokumentov do eDesk schránky adresáta. 

Takisto umožňuje prijímanie notifikácií, elektronických doručeniek a iných technických správ.  

 

K dispozícii je aj niekoľko nových funkcií:  

- spracovanie prijatých dát z UPVS a ich poskytnutie pre správu registratúry aj v prezentačnej 

forme (HTML) alebo pre potreby tlače (PDF),  

- vytvorenie rozhodnutia alebo iného odchádzajúceho dokumentu v elektronickej forme, 

- zabezpečenie podpisu s pečaťou organizácie alebo oprávneného pracovníka, 

- overenie dostupnosti schránky na UPVS pre doručovanie, 

- evidencia organizácie s prístupom na externé registre, 

- vizualizácia formulárov, ktoré boli vytvorené inými inštitúciami. 

Riešenie správy registratúry s integráciou na elektronické schránky spoločnosť DATALAN 

zároveň poskytuje ako Cloud službu pre akúkoľvek veľkú organizáciu, zriadenie služby je 

okamžité napĺňajúce všetky legislatívne aspekty a je certifikované Ministerstvom vnútra 
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Slovenskej republiky č.525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na 

správu registratúry na úrovni - Vysoká. 

 

NOVÉ NARIADENIE EU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Nové nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) 

predstavuje novú legislatívu, ktorá výrazne zvýši ochranu osobných údajov občanov v digitálnom 

svete. Cieľom nariadenia GDPR je dať európskym občanom väčšiu kontrolu nad tým, čo sa s ich 

údajmi deje a zároveň zjednotiť existujúce zákony o ochrane osobných údajov v rámci EU. Nové 

nariadenie GDPR nadobudne účinnosť 25. mája 2018 a bude platné rovnako vo všetkých 

členských štátoch Európskej únie a bude povinné pre všetky subjekty, ktoré pôsobia na území 

Európskej únie bez ohľadu na ich veľkosť či počet zamestnancov.  

 

Nová legislatíva GDPR prinesie nové nároky na procesnú, organizačnú a informačnú bezpečnosť. 

V prípade nesúladu s nariadením alebo porušenia povinností pri ochrane osobných údajov hrozí 

organizácii astronomická pokuta, v niektorých prípadoch až do výšky 20 miliónov EUR alebo do 

4 % ročného rozpočtu. Všetky akademické inštitúcie budú musieť v najbližších mesiacoch prijať 

technické, procesné a organizačné  opatrenia a nasadiť bezpečnostné riešenia na prevenciu, 

detekciu, riešenie a reportovanie incidentov. 

 

Viac informácií: www.datalan.sk/security 

 

eZASADNUTIA PRE UNIVERZITY 

 

Aplikácia komplexne zastrešuje všetky procesy súvisiace s prípravou elektronických podkladov 

pre pracovné porady a zasadnutia akademických a samosprávnych orgánov univerzity. 

Zefektívňuje a uľahčuje prípravu materiálov a nezávisle na materiáloch umožňuje evidovanie 

plánu zasadnutí. Podporuje evidenciu prijatých uznesení a sledovanie plnenia úloh vyplývajúcich 

zo zasadnutí. Sprístupňuje všetky materiály v elektronickej podobe členom riadiacich orgánov. 

Zároveň slúži ako centrálny archív materiálov za všetky akademické obdobia. 

 

Aplikácia eZasadnutia je dostupná odkiaľkoľvek. Umožňuje tvorbu plánu zasadnutí a porád na 

celé akademické obdobie dopredu a podporuje časovo nezávislá príprava materiálov na 

zasadnutia. 

 

Materiály sú distribuované všetkým členom riadiacich orgánov univerzity elektronicky. Riešenie 

eZasadnutia umožňuje vytvorenie pdf verzie celého materiálu vrátane všetkých príloh a o 

zaevidovaní materiálu, jeho zmene a priradení na zasadnutie zasiela mailovú notifikáciu.  

 

Riešenie v súčasnosti využíva Slovenská technická univerzita v Bratislave.  

 

Vizitka DATALAN 

 

Na špičku slovenského IT odvetvia nás radia desiatky úspešných projektov, stovky spokojných 

zákazníkov, vyše 250 odborníkov v tíme.  

 

Našou najväčšou devízou sú dobré nápady, znalosť technológií a biznisu, korektné vzťahy, poctivá 

práca a vytrvalosť – to všetko tvorí podstatu značky DATALAN. 
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DATALAN v číslach: 

 27 rokov na trhu. 

 40 úspešných projektov v školstve. 

 Projekty v 11 krajinách.  

 Vyše 600 odborných certifikátov. 

 

Viac na www.datalan.sk 

 

Kontakt:  

Ing. Marek Paščák, Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, DATALAN, a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzent: Ing. Ľubica Šemeláková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
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ZÍSKAJTE MAXIMUM PROSTREDNÍCTVOM VYNIKAJÚCICH SKÚSENOSTÍ  

SO ŠTUDENTMI 

 

Peter ŠÁGHY 
 

Anotácia 

Pred viac ako desiatimi rokmi sa SAP spolu s itelligence zamysleli, ako by mal vyzerať 

akademický systém 21. storočia a bola vyvinutá nadstavba it.education, ktorá je od tohto času 

neustále rozvíjaná a vylepšovaná a momentálne je implementovaná u viac ako 60 

zákazníkov. V itelligence je viac ako 150 členný tím, ktorý systém rozvíja a momentálne 

it.education používa viac ako milión študentov na prestížnych univerzitách v rámci Sveta. 

Nadstavba je zameraná na komunikáciu naprieč rôznym spektrom kanálov a zároveň je 

zameraná na získavanie študentov či už v rámci krajiny alebo zo zahraničia a komunikáciu 

s nimi.  

 

 

Kľúčové slová 

EUNIS Slovensko, TransData, Verejná osobná doprava, TransCard 

 

Úvod 
itelligence bola založená v roku 1989 a sídlo má v Nemeckom Bielefelde. Na Slovensku pôsobí 

od roku 1995 a je partnerom viacerých spoločností, ale tým že itelligence je celosvetovo 

vnímaná ako jeden z najvýznamnejších partnerov SAPu, či už implementačných ale aj ako 

strategický partner pri licencovaní produktov, toto je aj jej hlavné smerovanie. Na Slovensku 

má za sebou viac ako 2000 úspešných SAP projektov a vďaka skúsenostiam má pripravený 

komplexný balík služieb pre efektívne nasadenie SAPu v prostredí zákazníka. 
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Procesná mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

it.education: plne integrovaný študentský informačný systém 

Student Lifecycle Management 

Recruitment & 
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Admission & 
Application 

Student 
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Grading & 
Advising 

Curriculum 
Management 

Progression & 
Graduation 

Alumni 
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Human Resources 

Budget & Finance 

Core Human Resources and 
Payroll  Talent Management 

Time and Attendance 
Management 

 

Human Capital 
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Position Budgeting and 
Control 

Public Sector Budget 
Planning 

Public Sector 
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Treasury and Financial 
Risk Mitigation 

Finance Operations  Enterprise Risk and 
Compliance Mgmt 

Procurement 

Capital Investment Projects 

Direct Procurement Services Procurement Self-Service Proc. 
Regulated and Complex 

Procurement Invoice Management  

Financial Planning 
and Analysis 

Capital  Portfolio and Project 
Management 

Project Execution and Change 
Management  

Real Estate Mgmt and Asset 
Operations  

Technology & Platform 

Application Platform 
and Infrastructure 

Database and Data 
Management IT Management Security Software Analytics IoT Business and 

Technology Services 
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Komplexný pohľad 

 Správa učebných osnov 

 Správa študentov  

 Zapojenie študentov 

 Informácie o študentoch a analýzy 

 

Vylepšenia itelligence  

 Najlepšie riešenia  

 Mobilné a užívateľsky orientované  

 Plne integrovaný systém s preddefinovanými rozhraniami 

 Jeden zdroj študentských údajov  

 

Kľúčové vlastnosti 

 Študent je súčasťou riešenia  

 Procesne orientované a vyvinuté na základe najlepších postupov 

 Krátka realizačná fáza na základe overených postupov 

 

Manažment učebných osnov 
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 Integruje organizačné štruktúry z riadenia ľudských zdrojov a financií. 

 Katalóg obsahuje informačné požiadavky o prijímaní, registrácií prednášok, skúšaní 

a absolvovaní coho? predmetu? 

 Podporuje rôzne modely vzdelávania a rôzne typy kurzov. 

 Katalóg akademických 

programov je kombináciou: 

 Organizačnej štruktúry 

 Akademickej štruktúry 

 Externých organizácií 

 Akademického kalendára 

 Poskytuje vysokú flexibilitu 

v dôsledku modulárnych 

dátových objektov.  

 Zabezpečuje prezentáciu 

akademickej ponuky online. 

 

 

 

 

 

 

Nábor a Atraktívnosť 

 
 

Oslovte potenciálnych študentov pomocou nástrojov na profilovanie, nástrojov na segmentáciu 

a cielenie, ktoré kombinujú online/webové taktiky s tradičnými kampaňami (návštevy škôl, dni 

otvorených dverí, veľtrhy). 
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Potenciálni študenti získavajú relevantné digitálne informácie v kontexte so spoločenskými 

skúsenosťami – online integrované. 
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Prijímací proces 

 
 

 Kontextovo citlivé formuláre a požiadavky na vstup umožňujú bezpapierové študentské 

aplikácie a prijímacie procesy. 

 Rôzne zdroje na zachytávanie a prístup k aplikáciám. 

 Automatizované zosúladenie kvalifikačných požiadaviek na študentov s požadovanými 

podmienkami. 

 Podpora konfigurovateľných postupov. 

 Sledujte prijímací proces online. 
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Účtovníctvo študentov 

 
 

 Študenti 

 Na základe údajov o študentoch a ich registráciách na štúdium 

 Kalkulácia poplatkov na základe typov poplatkov 

 Vstupný poplatok, Garancia, Pokuty, Kurzy, atď... 

 Bankové prevody 

 Platba, účtovanie, upomienky, inkaso, atď... 

 Sledovanie zostatku na účte online 

 Hromadné alebo individuálne na jedného študenta 

 Integrácia s ERP 

 

 
 

Klasifikácia a poradenstvo 

 

 
 

 Rezervácia modulov 

 Online registrácia 

 Priebežné hodnotenie 

 Zoznam čakateľov 

 Monitorovanie účasti 

 Hodnotenie 
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 Online hodnotenie a sledovanie výsledkov 

 Konfigurovateľné stupnice hodnotenia a šablóny posudzovania 

 ECTS 

 Monitorovanie progresu  

 Akademické poradenstvo: 

 Zlepšenie výsledkov a udržanie študentov 

 

Absolventi a angažovanosť 

 

 
 Udržiavanie vzťahov so študentmi počas ich kariéry: 

 Sledovanie absolventov 

 Správa členov 

 Manažment sponzorských darov 

 Budovanie vzťahov po ukončení štúdia 

 Udržiavanie vzťahov s absolventmi a ich ďalšie vzdelávanie 

 Odborné certifikácie 

 Školenia 

 Mentoring 

 Spoločenské udalosti 
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Reporty a analýzy 

 

 Štandardné reporty a manažérske informácie: 

 Informácie o študentoch, Prehľad akademickej práce, Progres, Sledovanie dochádzky, 

... 

 Užívateľom definované informácie 

 Analýza pre študentov a učiteľov:  

Používanie údajov a modelov na predpovedanie pokroku a výkonnosti a schopnosť 

reagovať na tieto informácie 

 

Funkčný rozsah it.education 

 
 

 

it.education – prínos 

 Flexibilita pre študentov 

 Študenti môžu hodnotiť svoj vlastný pokrok a jednoducho meniť spôsob svojho štúdia 

v čase. 

 Informácie v reálnom čase 

 Okamžité poznatky o výkonnosti študentov pomáhajú fakulte a študentom. 

 Jednoduchá aplikácia a prijímací proces 

 Efektívna správa prijímacích procesov zlepšuje aplikáciu celej tejto fázy. 

 Zjednodušená správa 

 Plne integrovaný študentský informačný systém výrazne zjednodušuje administráciu a 

údržbu, a poskytuje vylepšené služby pre študentov 

 Samoobslužné nástroje 

 Študenti, administratíva a fakulty môžu rýchlo skontrolovať a aktualizovať informácie. 

 Plná podpora 



Informačné technológie pre vysoké školy   EUNIS Slovensko 

20 rokov spoločnej cesty na podporu rozvoja IT na slovenských vysokých školách Mojmírovce, 18.-19.5.2017 

 

https://spu.fem.uniag.sk/fem/sem-eunis/eunis20/ 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 96 
 

 Riešenie pokrýva celú cestu (životný cyklus) študenta od prijímania až po absolvovanie. 
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Záver  

Väčšina univerzít na Slovensku dnes SAP používa, či už sú to finančné alebo HR moduly 

a cieľom je ukázať ako sa dá toto všetko spojiť v nadstavbe ktorá pokrýva z nášho pohľadu 

„core business“ univerzít, teda procesy okolo študentov, nábor študentov, cez účtovníctvo 

jednotlivých študentov až po sledovanie prednášok, plánovanie prednášok a samozrejmosťou 

je práca s dátami na mobilných zariadeniach. it.education sa zameriava na odbúranie 

administratívy a väčšina procesov je pokrytá v aplikácií cez samoobslužné zóny kde si môže 

študent nastaviť podľa preferencií všetko od študijného programu, cez zmenu študijných 

programov až po platby za štúdium, stravu alebo ubytovanie. 

Radi by sme sa poďakovali EUNISu za možnosť byť pri oslave ich výročia, a chceli by sme im 

zaželať všetko dobré do ďalších rokov, a tiež za možnosť ukázať it.education, miesto, ktoré 

spája študentov a zamestnancov univerzity na jednom mieste 24 hodín denne cez moderné 

a intuitívne užívateľské rozhrania. 

 

 
 

 

Kontakt: 

Peter Šághy, Sales Manager 

 

itelligence Slovakia, s.r.o. ▪ Prievozská 4/C ▪ 821 09 Bratislava  

phone: +421 2 2091 1111 ▪ mobile: +421915752562 

e-mail: Peter.Saghy@itelligence.sk 

 

www.itelligence.sk 

 

 

 

 

 

 

Recenzent: Ing. Jozef Kšiňan, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

tel:+421%20915%20752%20562
mailto:Peter.Saghy@itelligence.sk
http://www.itelligence.sk/
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INFORMAČNÍ SYSTÉM VYSOKÉ ŠKOLY 21. STOLETÍ 

 

Milan ŠORM 

 
Anotace  

Příspěvek shrnuje vizi naší společnosti o fungování moderního vysokého školství v 21. století 

a jeho podpoře prostřednictvím informačních systémů. Příspěvek nepředstavuje žádný 

existující ani chystaný produkt, zamýšlí se nad ideálem “funkčního digitálního pomocníka”  

v partnerství student – škola – potenciální zaměstnavatel. 

 

Klíčová slova 

vysoké školství, student, škola, digitální pomocník 

 

Pomáháme univerzitám správně využít moderní IT ke 

zjednodušení administrativy. 

Máme 17 let zkušeností s produkty pro vysoké školství. 

15 univerzit a vysokých škol využívá naše produkty. 

Existuje 133 000 koncových uživatelů našich produktů. 

 

 

Univerzitní informační systém 

 

Komplexní systém administrativní podpory vysoké školy 

uvnitř Evropského vzdělávacího prostoru. 

Jak by měl vypadat informační systém vysoké školy 21. století? 

Jak bude vypadat vysoká škola ve 21. století? 
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Role univerzity v uplynulém tisíciletí. První historický exkurz. 

 

 
 

 

Role IT a IS na univerzitách. Druhý historický exkurz. 
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Typické pokrytí rolí IS univerzity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smutné. Proč zrovna takto? 

 

Co čeká budoucí generace? 
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Extrapolace trendu 

 

 
 

Z taxislužby se nestala nikdy spolujízda. Univerzity také nejsou připraveny. 

„Uber“ ve vzdělávání přijde evoluce.  

Stanford/iTunes U, Khan, Wikiversity, TED-Ed, Udemy … 

Informační systém vysoké školy 21. století je oxymoron. 

Univerzity se inspirují státem a tedy IS zaměřenými na podporu byrokracie. 

Budoucnost vzdělávání zřejmě nebude ležet na bedrech univerzit. 

 

Kontakt:  

RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D., IS4U, s.r.o., U Vodárny 2a, 616 00 Brno, Česká republika,  

E-mail: sorm@is4u.cz 
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SPOLUPRÁCA TRANSDATA A VYSOKÉ ŠKOLY 

 

František ŠTEFANKA 

 

 

Anotácia 

Cieľom príspevku bolo oboznámenie účastníkov konferencie EUNIS Slovensko s pôsobení 

spoločnosti TransData s.r.o. v oblasti Vysokých škôl v SR. Spoločnosť TransData s.r.o. (ako 

systémový integrátor verejnej osobnej dopravy v SR) je oficiálnym dodávateľom študentských 

preukazov, technológii na ich aktiváciu, správu a personalizáciu a tiež ich akceptáciu vo 

verejnej osobnej doprave (súčasť výkonu vo verejnom záujme). 

 

Kľúčové slová 

EUNIS Slovensko, TransData, Verejná osobná doprava, TransCard 

 

Spoločnosť TransData s.r.o. je systémový integrátor v oblasti dopravy, platobných 

a identifikačných systémov na slovenskom dopravnom trhu.  

 

Spoločnosť pôsobí už 15 rokov v oblastiach: 

• Doprav . 

• Školstvo. 

 

Oblasť dopravy  

- už 15 rokov prináša svojim zákazníkom komplexné riešenia pre použitie čipových 

kariet.  

- Počtom 1,5 mil. ks vydaných bezkontaktných čipových kariet s kryptovanými 

a šifrovanými údajmi zapísanými v pamäti čipu. 

- ročne dodáme 240 tis. ks kariet pre 24 pre dopravcov (SAD, MHD, DP a ZSSK).  

- Ročne dodáme 9 tis. ks mestských kariet /Košice, Humenné .../. 

 

Projekty spol. TransData: 

 

Projekt Ubian 

Ubian má dopravné informácie v mobilnom zariadení k dispozícii bez ohľadu na pripojenie 

na Internet (okrem aktuálnej polohy vozidiel). Dáta sa dajú stiahnuť cez WiFi a potom 

využívať aplikáciu bez pripojenia na Internet. Ubian vyhľadáva a naviguje bez ohľadu na 

typ autobusovej dopravy (MHD, PAD, neskôr DAD a MAD) a kombinuje rôzne typy dopravy 

na jednej trase. Ubian vyhľadáva trasy a naviguje „door-to-door“ tzn., že zahŕňa pešiu 

navigáciu na zástavku a zo zástavky verejnej autobusovej dopravy. 

 

Projekt Môjbus 

Mojbus.sk je webstránka a ako taká vyžaduje pripojenie na Internet pre používanie. Mojbus.sk 

vyhľadáva primárne priame spojenia a nevie vyskladať optimálne spojenie z rôznych druhov 

autobusovej dopravy (to dnes neposkytuje väčšina navigácií vo verejnej doprave). Mojbus.sk 

vyhľadáva a naviguje iba medzi dvoma zástavkami verejnej autobusovej dopravy. 

 

Oblasť školstvo – Pôsobenie spol. TransData s.r.o. 
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Základné a stredné školy   - 450 zmluvných partnerov,      

   -  32 000 prolongovaných preukazov (preukaz žiaka, preukaz  

        učiteľa).  

Vysoké školy    - 38 zmluvných partnerov,     

    - 40 100 prolongovaných preukazov (preukaz študenta, preukaz  

       pedagóga, VŠ preukaz).  

Knižnice       - 9 zmluvných partnerov + VŠ knižnice,   

    - 4 500 preukazov (knižničný pas). 

 

 
 

 
 

 

Technická podpora 

 

- Systém TransCard: 

- Software EMStudent (verzia 12.) 

- Foto pracovisko 

- Print pracoviská, čítačky ACR a UNITerminály 

 

- Dopravné podniky sieť verejných UNITerminálov – 7 ks /BA, KE, ZA, PO 
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Kontakt: 

Company seat: 

TransData, s.r.o. 

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava  

Slovakia 

Tel: +421 2 4829 1360  

Fax: +421 2 4829 1360  

obchod@transdata.sk 

 

Offices: 

TransData, s.r.o. 

Industry Park - PCHZ 

M.R.Štefánika 139, 010 01 Žilina  

Slovakia 

  

Tel: +421 908 920 930 

obchod@transdata.sk 
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