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Predslov 
 
Pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a rektorky 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. sa 
v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v dňoch 6. - 8. 
novembra 2019 konal 25. ročník konferencie UNINFOS. 
 
Hlavná téma konferencie bola Univerzita budúcnosti. 
  
V rámci hlavnej témy sa prezentovali aj ďalšie kľúčové otázky týkajúce sa vysokých škôl, a to 
najmä najnovšie vývojové trendy v oblasti IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ, informačná 
bezpečnosť, inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej 
reality vo výučbe. 
 
Štatistické informácie: 
Celkom bolo prihlásených 158 účastníkov, konferencie sa zúčastnilo 139 účastníkov. Niekoľko 
zamestnancov i študentov SPU v Nitre si prišlo pozrieť iba vybrané prednášky, preto neboli 
zahrnutí v celkových počtoch. 
Z celkového počtu zúčastnených zástupcov 21 vysokých škôl (19 zo SR, 2 z ČR) bolo zo 
slovenských vysokých škôl prítomných 96 účastníkov, z českých vysokých škôl boli prítomní 
3 účastníci. Slovenské firmy zastupovalo 25 účastníkov z 11 firiem, z českých 3 firiem bolo 5 
účastníkov, z 2 firiem česko-slovenských boli 3 účastníci. Zo štátnej exekutívy bolo 6 
prítomných účastníkov. Zaregistrovaní a zúčastnení boli 2 študenti, ktorí so svojimi výsledkami 
riešenia projektu aj vystúpili. 

Na workshopoch vystúpilo spolu 8 zamestnancov dvoch firiem. 
Počet prihlásených vystúpení bolo 32, reálne bolo odprezentovaných 30 vystúpení, z toho 9 
vystúpení firiem. V zborníku abstraktov je zverejnených 31 z 32 zaslaných abstraktov.  
 
Konferencia bola zaujímavá už hlavnou témou: Univerzita budúcnosti, ale aj tým, že už má 
svoju históriu – bol to už 25. ročník. Konferenciu organizuje vždy iná vysoká škola a je určená 
najmä záujemcom o informačné technológie, ale nielen im. Hlavná téma v roku 2019 bola 
veľmi široká, týkala sa názorov na budúcnosť univerzity z rôznych uhlov - spôsob výučby, 
ekonomika, manažment, vybavenie univerzity, IKT, bezpečnosť, veda a výskum .... 
 
6. 11. 2019 v rámci predkonferenčného dňa sa realizovali 2 workshopy podporujúcich firiem 
EUNIS-SK, a to firmy Microsoft s názvom „Univerzita budúcnosti? Vieme ako na to.“ 
a popoludní firmy Oracle, ktorá predstavila nový pohľad na fungovanie IT, budúcnosť 
digitálnej transformácie, Oracle Cloud a Oracle Academy. 
Po ukončení workshopov sa záujemcovia zúčastnili sprievodných akcií.  
K hlavnej téme konferencie Univerzita budúcnosti prebehla o 17.h panelová diskusia, kde 
panelistami boli dôležité osoby nášho života. Diskutovalo sa o budúcnosti ekonomického 
informačného systému používaného na väčšine vysokých škôl (VŠ), o cloudových riešeniach, 
vybavenosti VŠ a o mnohých ďalších otázkach. Panelisti vyjadrili svoj názor na to, aká by 
univerzita budúcnosti mala byť. Záznam je zverejnený na webe konferencie. 
 
7. 11. 2019 otvorila konferenciu doc. Ing. Klaudia Halászová, rektorka SPU v Nitre, ktorá vo 
svojom vystúpení okrem iného privítala účastníkov konferencie na pôde SPU v Nitre. V prvý 
deň konferencie vystúpilo 14 prezentujúcich so svojimi vystúpeniami. 

https://spu.fem.uniag.sk/uninfos2019/index.php/sk/program/uplny-program#!
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Zástupcovia vysokých škôl v združení EUNIS-SK, podporujúcich členov a individuálni 
členovia, ako i hostia, pokračovali o 17.h zasadnutím Valného zhromaždenia združenia, ktoré 
bolo po pol hodine prerušené pozvanou prednáškou o vládnom cloude pána Dr. Ing. Petra 
Kucera, MBA, riaditeľa cloudovej kancelárie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu. Večer pokračovala diskusia na spoločnom stretnutí všetkých účastníkov, 
ktoré otvoril súbor Zobor svojím vystúpením. 

8. 11. 2019 odznelo 18 vystúpení v dvoch paralelných sekciách v popoludňajších hodinách. 
Konferencia bola ukončená tombolou a prečítaním záverov konferencie. 
 
Z priebehu konferencie, diskusie, kuloárnych rozhovorov bolo jasné, že konferencie UNINFOS 
má zmysel realizovať aj v budúcnosti. 
 
Archív vystúpení, videozáznam Televízie Nitrička a fotogaléria z priebehu konferencie sú 
dostupné z webu konferencie UNINFOS 2019. 
 
Hlavné myšlienky účastníkov konferencie k témam konferencie, ich názory, výstupy projektov 
a úloh, ktoré riešia na svojich pracoviskách, sú zverejnené aj v tomto zborníku. 
 
Prajem Vám príjemné čítanie. 
 
S poďakovaním za účasť na konferencii, sledovanie videozáznamov a podporné slová 
v rámci priebehu konferencie 
 
 
Darina Tóthová, organizačný garant konferencie 
 
 
 
 
 

https://spu.fem.uniag.sk/uninfos2019/index.php/sk/konferencia/archivne-zaznamy
https://spu.fem.uniag.sk/uninfos2019/
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SJEDNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK MASARYKOVY UNIVERZITY 
UNIFICATION OF MASARYK UNIVERSITY WEBSITE 
 
Pavel BUDÍK 
 

 
Abstract  
Since universities are inherently decentralized, each faculty – or even each department – can 
have their own way of managing and creating websites. Usually, there is no strategy as to 
when a website is needed or how to incorporate it with the others. Therefore, the need of 
presenting all university activities and projects online can spawn a tremendous amount of 
different websites. This causes a broad spectrum of issues: personal – who can update that 
website or create that content; technological – how to add a function to that website; security 
– hacked sites sending spam, used for phishing, etc.; or trouble with consistency of content 
or design – one type of content presented multiple times, in an inconsistent or even 
contradictory way.  
In this contribution, we give insights into our approach to dealing with these issues at 
Masaryk University. Specifically, we discuss how we managed to start a widespread adoption 
of a single technology, unify design, and at least partially resolve some of the content 
problems for about 130 websites. We present a centralized content management system which 
helps tackle the security, technology and partially personal issues, as well as a design 
framework which ensures consistency of the websites’ looks.  
 
Keywords 
University websites, university webs, web design, content management systems, corporate 
identity 
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Počáteční stav a motivace 
 
• MUNI: 9 fakult, 400 oddělení, 6,000 zaměstnanců 
• 800+ webových stránek 
• … různé, ale často nízké kvality 
• … s mnoha různými vizuály 
• … často s technicky zastaralým HW a SW 
• … obsahujících duplicitní, nekompletní, nebo navzájem si odporující obsah 
• … složitá údržba 
 
Mělo by se něco dělat? 
• 2011: Uvědomění si problému 

o Do té doby na centrální úrovni řešen pouze web muni.cz 
o První technické kroky (výběr CMS, opatrné pokusy) 

• 2015: Definitivní ano 
o Nízká kvalita webu => špatný první dojem => méně uchazečů a mezinárodní 

spolupráce => nižší kvalita univerzity => … 
o Vedení rozhodlo o potřebě něco dělat 

 
Co by se dalo dělat? 
A. Organizační a personální změny 

1. Centralizovat PR týmy, vytvořit digitální strategii 
• Toto v dohledné době určitě nenastane  

2. Více mezifakultní spolupráce v oblasti PR 
• Částečně 

B. Infrastruktura 
1. Centralizovat IT a poskytnout jednotnou infrastrukturu 

• Ano! 
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Co se skutečně udělalo? 
• Centralizovaný content management systém 

o … postaveno vlastní řešení pomocí dánského CMS Umbraco 
o … udržuje a vyvíjí stabilní malý interní IT tým 

• Jednotný vizuální styl a webový HTML framework 
o … obojí vytvořeno externě 
o … framework v duchu vlastního Twitter Bootstrap nebo Zurb Foundation 
o … implementováno v Umbracu 

 
Více o Umbracu 
Později bude krátké demo  
 
Více o HTML frameworku 
̶ V Umbracu zpřístupněn pomocí pokročilého WYSIWYG editoru 

̶ Uživatelé mohou v jednoduchém vizuálním klikadle tvořit komplexní stránky 
̶ Od roku 2015 postupně tři různé verze (!!!) 

 

 
 

Verze frameworku 
• 1. verze (2015) 

o Spíše proof-of-concept vytvořený IT oddělením nezávisle na vedení MU 
o Postavena na Zurb Foundation HTML frameworku 
o Vytvořeno 62 webů 

• 2. verze (2016) 
o Z rozhodnutí vedení MU 
o Vznikla v době rebrandingu MU => pouze dočasná 

 Nutno počítat s přepnutím na verzi 3 => zásadní nutnost oddělit na webech vizuál od obsahu 
o Kompletně vlastní HTML/CSS/JS, koncept atomic design => snazší přepnutí 

vizuálu 
o Vytvořeno 110 webů 

• 3. verze (2018) 
o Důsledek rebrandingu MU 
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o Přepnutí 1:1 z verze 2 => velmi složitá příprava verze 3, aby toto umožnila 
o Všech 110 webů přepnuto mrknutím oka  
o Aktuálně: 185 webů v provozu, 98 v přípravě 

 

 
 

Výsledky 
• Webové stránky 

o … různé, ale často nízké kvality 
o … s mnoha různými vizuály 
o … často s technicky zastaralým HW a SW 
o … obsahujících duplicitní, nekompletní, nebo navzájem si odporující obsah 
o … složitá údržba 

 
Další výzvy 
• Složitá tvorba webů 

o Dokumentace a úvodní videa 
o Šablony stránek a celých webů 
o Podpora L2 na fakultách 

• Kvalita obsahu 
o Aktuálně pouze pomoc v režimu „best effort“ 
o Nutná centrální strategie 

 
Zajímavé údaje 
• Vytvořeno již 350 webů 
• 68,000 jednotlivých stránek 
• Provoz cca 4 req./sec na stránku a 10 req./sec na ostatní soubory 
• 20 % akademiků použilo Umbraco 
• Vytvořeny 3 MOOC (ale jen statické) 
• Kromě webů i newslettery (rozesláno 1.3 M e-mailů) 
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Abstrakt 
Vzhledem k tomu, že univerzity jsou ze své podstaty decentralizované, může mít každá fakulta 
– nebo dokonce každá katedra – vlastní způsob správy a vytváření webových stránek. Obvykle 
neexistuje žádná strategie pro rozhodování, zda je web potřebný nebo jak jej začlenit mezi 
ostatní. Potřeba prezentovat univerzitní aktivity a projekty na webu tedy může vést k vytváření 
obrovského množství různých webových stránek. To způsobuje mnoho problémů: personální 
– kdo může daný web aktualizovat nebo vytvářet jeho obsah; technologický – jak přidat na 
daný web novou funkci; bezpečnostní – napadené weby odesílající spam, používané k 
phishingu atd.; potíže s konzistentností obsahu nebo designu – jeden typ obsahu je 
prezentován vícekrát či nekonzistentním nebo dokonce protichůdným způsobem. 
V tomto příspěvku prezentujeme přístup k řešení těchto problémů na Masarykově univerzitě. 
Konkrétně to, jak se nám podařilo dosáhnout přijetí jedné technologie téměř celou 
univerzitou, sjednotit design a alespoň částečně vyřešit některé problémy s obsahem pro asi 
180 webových stránek. Představujeme centralizovaný systém správy obsahu, který pomáhá 
řešit bezpečnostní, technologické a částečně personální problémy a dále také HTML 
framework, který zajišťuje konzistentnost vzhledu webových stránek. 
 
Klíčová slova:  Univerzitní weby, webdesign, systémy pro správu obsahu, firemní identita 
 
Kontakt 
Mgr. Pavel Budík, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, Budik@ics.muni.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recenzent: RNDr. Darina Tóthová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
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VPLYV 4. PRIEMYSELNEJ REVOLÚCIE NA VZDELÁVANIE 
THE IMPACT OF THE 4 TH INDUSTRIAL REVOLUTION ON EDUCATION 
 
Magdaléna CÁRACHOVÁ  
 
 
Abstract   
The 4th  technological revolution is a crucial phenomenon nowadays, but especially in the 
future. Education is a process that one experiences all life, whether at school or later at 
work. Education is a process that one experiences all life, whether at school or later at 
work. If one stops learning, sooner or later, one starts to be a step behind. The importance 
of information is also recognized by various companies that take teaching to a whole new 
level. There are more and more opportunities to educate on the market. 4th technological 
revolution sometimes brings us incredible opportunities to exploit the potential of 
technology. We are about to start a technological revolution that will fundamentally change 
the way we live, work and communicate with each other. In its scope, scale and complexity, 
this transformation will be as fundamental to humanity as no other technological change 
in the past. We do not know yet how it will evolve, but one thing is clear: the response to it 
must be integrated and comprehensive, involving all parties involved on a global basis, 
from the public to the private sector, to the academic community and civil society. New 
concepts such as Industry 4.0, Government 4.0, Education 4.0 and others are being 
introduced in the context of the 4th Technological Revolution. All these terms are related to 
the area in the context of the 4th Industrial Revolution. In the Contribution, we will focus 
on the latter concept, education in the era of the 4th Industrial Revolution. 
 
Keywords 
information and communication technologies, e-learning, virtual reality, augmented 
reality, role playing, personalization, social interaction, mentoring 
Úvod 
4. technologická revolúcia a v rámci nej  Industry 4.0 transformuje svet od jeho základov. 
Menia sa  pracovné pozície, veľké zmeny nastávajú vo výrobe a využívaní informácií. 
Technológie ako Big Data, internet vecí, cloud computing a umelá inteligencia ovplyvňujú 
hlavné priemyselné podniky a následne aj pracovné pozície, realizáciu výrobných, ale aj 
nevýrobných operácií.  V súvislosti s Industry 4.0 sa obyčajne uvádza, že zmena sa týka 
hlavne vybavenia strojového parku, tvorby sofistikovaných databázových systémov, alebo 
implementácie monitorovacích riešení. Zmena sa týka predovšetkým spôsobu využívania 
aktuálneho zariadenia, potreby inštalácie nových technológií, budovania efektívnej platformy 
pre ich riadenie  a využívanie komplexných riešení. Je potrebné položiť si otázku, čo je  
potrebné  zmeniť súbežne s technológiami. Okrem iného je to systém vzdelávania. V odbornej 
literatúre sa stretávame s označením Education 4.0, ktorého korene  siahajú do školského 
edukačného systému a smerovanie, rozvoj ostáva na kooperácií zamestnanec, zamestnávateľ, 
trh. Nemôžeme zabudnúť na zamestnancov, ktorí stoja pri zrode Industry 4.0, tých, ktorí 
nemali šancu pripraviť sa počas štúdia, tých, ktorí sú možno aktuálne najviac neistí, pretože 
nevedia ako bude vyzerať ich budúcnosť. U týchto zamestnancov sa vyžaduje aktualizácia  
a zvýšenie úrovne zručností a vedomostí tak, aby zodpovedali novovytvoreným pracovným 
úlohám. Práve z uvedeného dôvodu je revolúcia vo vzdelávaní nevyhnutná. Jej hlavným 
cieľom je dať šancu zamestnancom využiť príležitosti, ktoré vznikajú s príchodom nových 
technológií. 
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1  Koncepcia  Industry 4.0  
Industry 4.0 predstavuje rozsiahle  zmeny v priemysle. Nositeľom týchto zmien je 
digitalizácia, ktorá ovplyvňuje všetky oblasti nášho života. Je postavená na digitálných 
technológiách, riadení životného cyklu produktu, technológii Big data, umelej inteligencii, 
senzoringu, biotechnológiách, neurotechnológiách, a nanotechnológách. Medzi základné 
prvky Industry 4.0 patria kyberneticko-fyzikálne systémy (cyber-physical systems – CPS), 
snímajúce a spracovávajúce dáta z fyzických zariadení. Vďaka  zosieťovaniu viacerých CPS 
je možné vytvárať aplikácie - internet vecí a internet služieb. Industry 4.0 môžeme rozčleniť 
do viacerých  technologických komponentov, z ktorých sa už značná časť v priemyselnej 
výrobe využíva. Až ich vzájomným prepojením a rozšírením sa menia výrobné procesy  
v zmysle štvrtej priemyselnej revolúcie.  
Analýza veľkých dát (Big Data) 
Jedným z predpokladov vzniku objemných dát je dostupnosť výkonnej výpočtovej techniky  
a napojenie sa na rýchle počítačové siete. S tým samozrejme narastá potreba ich zabezpečenia 
a šifrovania. Objemné dáta môžu prinášať konkurenčnú výhodu. Analýza veľkých dát 
napomáha pri optimalizácii kvality výroby, úspore energií, zlepšovaní doplnkových služieb, 
uľahčuje rozhodovanie v reálnom čase.  
Autonómne roboty  
Roboty umožňujú zvýšenie produktivity výrobných závodov, najintenzívnejšie sú využívané 
v hromadnej výrobe. Prvé ich začali zavádzať veľké podniky prevažne v  automobilovom 
priemysle, ktoré si môžu dovoliť veľké fixné investície. Pre podniky, ktoré nemajú  
s robotizáciou žiadne alebo veľmi obmedzené skúsenosti, je ťažké odhadnúť návratnosť 
investícií a preto sa ťažko rozhodujú či investovať do robotizácie výroby. 
Dátové úložiská a cloudové systémy  
Tieto systémy umožňujú ukladať a spracovávať veľké objemy dát bez nutnosti fyzicky 
vlastniť a prevádzkovať vlastnú výpočtovú techniku. Fungujú na báze služby, používateľ platí 
za vopred dohodnutých podmienok. Výhodou sú očakávané úspory nákladov, tieto služby 
umožnia aj malým a stredným podnikom využívať rozsiahle úložiská a nadštandardné 
výpočtové kapacity.  
Systémová integrácia  
Systémová integrácia je koncepčný prístup k usporiadaniu výrobných a logistických faktorov, 
zdieľanie dát medzi podnikmi. V praxi ide o využitie informačných systémov ako napr.  ERP 
(Enterprise Ressource Planning) - systém optimalizácie plánovania podnikových zdrojov, 
CRM (Customer Relationship Management) - na riadenie vzťahu so zákazníkmi či RFID 
(Radio Frequency Identification) - slúžiaci na sledovanie skladových zásob. Výhodou týchto 
systémov je optimalizácia, celkové uľahčenie a zvyšovanie efektivity uvedených procesov.  
Rozšírená realita (AR - Augmented Reality)  
AR označuje umiestnenie digitálnych prvkov do reálneho obrazu sveta. Vyžaduje si vysokú 
výkonnosť hardvéru. K rozvoju rozšírenej reality sú potrebné priestorové údaje – digitálne 
mapy, ktoré umožňujú väzbu informácií ku konkrétnej lokalite. Využite AR je v reklame, 
zábave (vizualizácia katalógov), výcviku armády (virtuálne ciele), v automobilovom 
priemysle, v skladových a logistických operáciách, automatickej navigácii, v rámci montáže 
produktov, servise výrobkov pomocou vizualizácie a pod. Výhodou AR je to, že nekladie 
nároky na vzdelanie používateľa, čo môže mať pozitívny vplyv na zamestnanosť v rámci 
celého kvalifikačného spektra populácie.  
Senzory a súvisiace technológie. Trendom vo vývoji senzorov je zmenšovanie, spresňovanie 
a využívanie nových materiálov či nachádzanie úplne nových technologických spôsobov 
merania. Vzniká prediktívna diagnostika, ktorá umožní prepojenie senzorov s pokročilou 
umelou inteligenciou, ktorá bude na základe dát v reálnom čase schopná predikovať možné 
chyby, predtým než k nim dôjde a v mnohých prípadoch im aj zabrániť. [4].  Informácie  
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z chytrých výrobkov sú analyzované a používané pre ďalšie rozhodovanie, riadenie a 
priebežné zlepšovanie vlastností produktu. Výrobky, ktoré používajú pre komunikáciu s 
okolím internet sa stanú súčasťou IoT (Internet of Things). [1] 
Internet vecí  
IoT spája fyzický a virtuálny svet a vytvára „chytré“ prostredie. Je to globálna infraštruktúra 
informačnej spoločnosti, ktorá umožňuje pokročilé služby na základe prepojenia vecí  
a informačných technológií. Prináša nové možnosti ich monitorovania, riadenie a 
poskytovanie ďalších služieb, pričom je nutná bezpečnosť prepojenia daných zariadení. V 
tejto oblasti bude potrebné pokračovať v harmonizovaní v rámci medzinárodnej spolupráce a 
vytvoriť univerzálne štandardy.  
Kybernetika a umelá inteligencia  
Cieľom kybernetiky a umelej inteligencie je zabezpečiť interakciu a výmenu dát, čo povedie  
k autonómnej koordinácii jednotiek a optimalizácii nastavenej úlohy. S nárastom objemu dát 
bude stále viac dôležitá schopnosť autonómneho učenia umelej inteligencie a prispôsobovanie 
sa novým okolnostiam.  
Prepájanie IT a dominancia robotov zmení výrobu. 
 Industry 4.0 sa vyznačuje interoperabilitou, vzájomným prepojením a komunikáciou strojov, 
zariadení, senzorov a ľudí, transparentnosťou informácií a virtualizáciou, technickou 
pomocou, teda schopnosťou systémov podporovať ľudí pri rozhodovaní a riešení problémov  
a schopnosťou pomáhať ľuďom pri úlohách, ktoré sú pre nich ťažké alebo nebezpečné.  
 

1.1   Očakávané zmeny zručností a kompetencií v kontexte konceptu Priemysel 4.0 

V tomto kontexte dôjde k zániku viacerých pracovných pozícií, ale aj k vytvoreniu nových, 
ktoré budú potrebovať pracovníkov  s  novými technickými a personálnymi zručnosťami. 
Bude potrebné predvídať nadchádzajúce zmeny na trhu práce a venovať sa  odbornej príprave, 
ktorá je zameraná na rozvoj potrebných zručností v technologicky sofistikovaných 
povolaniach. Bude potrebné vytvoriť adekvátne kvalifikačné postupy,  pedagogické stratégie, 
návrh školení a konkrétnych vzdelávacích výstupov na rozvoj zručností potrebných pre 
budúce zamestnanie. Je to  napríklad orientácia v komplexných situáciách, sociálna 
inteligencia, manažment kognitívneho zaťaženia, adaptačné myslenie a transdisciplinárne 
zručnosti, dizajnové myslenie, gramotnosť v oblasti nových médií a schopnosť virtuálnej 
spolupráce. Hlavným zdrojom ekonomického rastu sa stane prístup k pracovníkom so 
správnymi schopnosťami a zručnosťami. Požiadavky kladené  na pracovníkov sa 
s technologickým pokrokom menia stále rýchlejšie, omnoho rýchlejším tempom, ako sa 
vyvíja kvalifikačná štruktúra tej ktorej inštitúcie.  
S transformáciou v jednotlivých odvetviach vo všeobecnosti narastá potreba zmeniť spôsob 
vzdelávania budúcich generácií a ich prípravy na prax. Je potrebné, aby pedagogický  proces 
na všetkých úrovniach vzdelávania, vrátane rekvalifikácií pripravil svojich absolventov tak, 
aby v rozsahu svojej odbornej kvalifikácie boli schopní úspešne zvládnuť všetky aspekty 
pracovných procesov v Priemysle 4.0. Nový obsah vzdelávania by sa mal zamerať na  
špecializované  zručností v oblasti  robotiky, využívania internetu vecí, umelej inteligencie, 
ochrany a bezpečnosti súkromia. [3]. 
Pri technických zručnostiach budú dôležité vedomosti a schopnosti v oblasti IKT,  
spracovanie a analýza dát a informácií, štatistické poznatky, organizačné a procesné znalosti, 
schopnosť komunikovať s najnovšími  rozhraniami - človek/robot. Strednú prioritu budú mať 
pri technických zručnostiach riadenie vedomostí, interdisciplinárne a tiež všeobecné poznatky 
o technológiách a organizáciách, špecializované znalosti výrobných činností a procesov, 
povedomie o IKT bezpečnosti a ochrane osobných údajov. Nízku prioritu bude mať pri 
technických zručnostiach schopnosť kódovania,  znalosť ergonómie a znalosť právnych 
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záležitostí.  Pri personálnych zručnostiach má veľký význam časový a osobný manažment, 
adaptabilita a schopnosť prispôsobiť sa zmenám, schopnosť pracovať v tíme, sociálne 
zručnosti, komunikačné schopnosti. Strednú prioritu budú mat pri personálnych zručnostiach 
dôvera v nové technológie, uchopenie konceptu kontinuálneho zlepšovania a celoživotného 
vzdelávania [5]. Budúce reformy v oblasti školstva sa budú musieť zamerať na oblasti vedy, 
technológií a IT zručností, kde je predpokladaný najväčší prílev nových pracovných 
príležitostí. Čo najviac absolventov by malo byt pripravených na digitálnu transformáciu 
jednotlivých odvetví priemyslu a služieb. Súčasťou reformy by malo byť vytvorenie 
aplikovateľných interdisciplinárnych učebných osnov a vzdelávacích programov. Z dôvodu 
očakávaného významného nedostatku vysokokvalifikovaných pracovníkov je v blízkej 
budúcnosti potrebné podporovať aj rekvalifikáciu pracovnej sily. Ďalším aspektom súvisiacim 
s reformou školstva je nevyhnutnosť zapojenia firiem do rozvoja koncepcií celoživotného 
vzdelávania. 
 
2 Vzdelávanie 4.0  
Moderný spôsob vzdelávania sa s príchodom internetu, inteligentných technológií, smart  
a nano zariadení od základu zmenil. Vzdelávať sa môžeme v nových oblastiach a odboroch, 
ktoré nie sú zahrnuté do osnov súčasného vzdelávacieho systému, prípadne ako študijné 
odbory ešte ani neexistujú. Je samozrejmé, že pre existujúce štruktúry je náročné držať tempo 
so súčasným rýchlym vývojom technológií a prispôsobovať obsah vyučovaných predmetov 
najnovším poznatkom, či verziám technológií, a tiež zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie 
učiteľov. [6] 
Pre štúdium v novej ére stačí mať pritom elektronické zariadenie s pripojením na internet a je 
možné študovať čokoľvek, kdekoľvek a odkiaľkoľvek. Existuje nespočetné množstvo 
mobilných či webových aplikácií, rôznych vzdelávacích organizácií a programov, ktoré sa 
zameriavajú na online vzdelávanie. Technológie sa stávajú učiteľmi a zároveň ľudia učia 
technológie - umelá inteligencia sa musí učiť, ľudia môžu zlepšovať preklady cez Google, 
atď. Veľkou výhodou internetu je aj zdieľanie nadobudnutej ľudskej múdrosti, inovácií či 
kreatívnych myšlienok. Mnohé technológie a systémy sa tak stávajú zdrojom inšpirácie  
a motivácie a s využitím tzv. “gamification” sa stáva učenie zábavné a príťažlivé  [2]. 
Mobilné aplikácie pre vzdelávanie dokonca využívajú vedecké poznatky o mozgu a pamäti. 
Takýmto spôsobom sa stáva učenie pre jednotlivca efektívnejšie. Aplikácie sa dokážu učiť  
a prispôsobiť sa špecifickému tempu študenta. Môžu odoslať študentovi pripomienku, aby si 
zopakoval naučenú látku a tak sa dostala z krátkodobej do dlhodobej pamäti. Aj preto je 
nevyhnutné, aby mal každý človek v budúcnosti aspoň základné vzdelanie z oblasti IKT, 
a aby tak mohli odborníci z rôznych vedných disciplín spolu zrozumiteľne komunikovať 
spoločným jazykom pri synergii vedných odborov. 
Najpopulárnejším spôsobom štúdia sú MOOC (massive online open courses),  kurzy  
z univerzít z celého sveta, ktoré kopírujú reálne vyučované predmety a predstavujú skve 
spôsob, ako sa študenti v akomkoľvek veku môžu priamo zúčastniť na vyučovaní predmetov 
z akejkoľvek univerzity, ktorá je na druhom konci sveta. Na základe online kurzov sa vyvinuli 
celé online študijné programy, nové internetové tituly, či skutočne akreditované akademické 
tituly, ktoré je možné získať v mnohých odboroch iba na základe online štúdia. Výhod 
takéhoto typu vzdelávania je niekoľko. Znalosť anglického jazyka umožňuje ľuďom z celého 
sveta študovať prakticky čokoľvek. Online kurzy umožňujú vzdelávanie v aktuálnych témach, 
umožňujú zdieľanie zdrojov a redukciu problému s kapacitami (počty  učiteľov, počty 
prijatých študentov) a znižuje sa nepripravenosť absolventov pre prax.  
MOOC sú potenciálnou výzvou vzdelávania v 4. priemyselnej revolúcii. Počet takýchto 
kurzov na internete sa exponenciálne zvyšuje, čo uľahčuje získavanie vedomostí. Priama a 
osobná komunikácia medzi učiacimi sa a učiteľmi zostáva  súčasťou kvalitného vzdelávania. 
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Z tohto dôvodu je dôležitá kombinácia medzi MOOC, ktoré získavajú stále väčšiu popularitu 
a tradičným spôsobom poskytovania vzdelania, ktoré je nevyhnutné na uspokojenie potrieb 
globálnych pracovných trhov. 
Hranie rolí je metóda orientovaná na rozvoj  praktických schopností účastníkov, od ktorých sa 
vyžaduje značná aktivita a samostatnosť. Účastníci na seba berú určitú rolu a v nej poznávajú 
povahu medziľudských vzťahov, stresov a vyjednávania. Metóda je zameraná na osvojenie  si 
určitej sociálnej role a žiaducich charakteristík osobností.  Účastníkov učí samostatne myslieť 
a reagovať a v neposlednom rade reagovať na svoje emócie. 
Rozvoj ľudských zdrojov, posilňovanie a využívanie potenciálu pracovníkov je strategicky 
nutnou činnosťou a investíciou do úspešnosti podniku v súčasnosti a aj pre jeho budúcnosť. 
V tejto oblasti je možné využívať mentoring. Mentorovanie je proces, v ktorom skúsenejší 
zamestnanci vedú menej skúsených zamestnancov, poskytujú im rady a podporu, čím 
pomáhajú pri ich vzdelávaní a rozvoji.  Mentorovania konkrétne predstavuje taký proces, 
počas ktorého má skúsenejšia osoba v organizácii osobný záujem na pomoci menej 
skúsenému zamestnancovi. Aby program mentorovania bol úspešný, je dôležité, aby išlo o 
dôverný vzťah, aby ako mentor, tak aj mentorovaní boli riadnym spôsobom vyškolení a aby 
boli účastníci tohto procesu vhodne vyberaní. Účelom mentoringu je dopĺňať učenie sa  pri 
výkone práce. To je vždy najlepší spôsob osvojovania si konkrétnych schopností a znalostí, 
ktoré nový držiteľ určitého pracovného miesta potrebuje. Mentoring ponúka pracovníkom 
individuálne vedenie od skúseného  manažéra alebo odborníka. Mentoring je taktiež v značnej 
miere zárukou riadenia znalostí v organizáciách a umožňuje, aby sa celý rad hodnotných 
znalostí nestratil s odchodom skúsených znalostných pracovníkov z podniku. 

 
Záver 
Štvrtá priemyselná revolúcia rezonuje v niektorých oblastiach  už v súčasnosti a jej ďalší 
vplyv sa bude stále zväčšovať aj v oblasti vzdelávania. Nové technológie, analýza dát a 
automatizácia pomáhajú spoločnostiam robiť efektívne rozhodnutia a predstavujú tak veľký 
vplyv na trhu práce, teda aj na vzdelávanie. Predpokladá sa, že v 4. priemyselnej revolúcii sa 
študenti prispôsobia informačnému veku a bude sa klásť veľký dôraz na typ vzdelania, ktoré 
študenti budú dostávať, a nie na objem informácií, ktorý dostávajú teraz. Vzdelávanie sa 
čoraz viac stáva "just in time", ako "just in case"; teda sa kladie dôraz na to, čo študent 
potrebuje vedieť aktuálne, než zostavovanie poznatkov, ktoré môžu byť potrebné len v istých 
a relatívne málo pravdepodobných prípadoch.  
Údaje o výkonnosti študenta, správaní, vývoji a interakcii v učebniach a online platformách 
MOOC budú tvoriť rôzne a rýchlo sa meniace poznatky. Schopnosť vysokých škôl integrovať 
tieto informácie do inteligentných MOOC systémov má teda viesť k rozhodnutiam, ktoré 
budú stále viac prispôsobovať “ad-hoc” vzdelávanie zamerané na prax. Od e-learningu 4.0 sa 
už očakáva systém umelej inteligencie, ktorý bude zabezpečovať základné kognitívne potreby 
človeka, alebo môže e-learning 4.0 byť priamo technológiami podporovaná platforma 
kolektívnej inteligencie. Odlišný prístup od verzií e-learningu ponúka viaceré koncepty, napr. 
vzdelávacie siete, znalostné systémy, interaktívne multimédiá a sociálne média, virtuálnu a 
augmented realitu a pod. Každopádne je ale zrejmé, že technológie výrazne ovplyvňujú 
vzdelávaciu teóriu i prax, preto je veľmi dôležité reflektovať tento vývoj aj z andragogického 
hľadiska. 
Zároveň je dôležité nevnímať štvrtú priemyselnú revolúciu ako nepriateľa, ktorý berie ľuďom 
pracovné miesta, ale ako nové príležitosti, ktoré môžeme rozumne využiť na optimalizáciu, 
zefektívnenie vzdelávania a práce. 
 
 
Abstrakt  
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Štvrtá technologická revolúcia je významným fenoménom súčasnosti, ale predovšetkým 
budúcnosti. Vzdelávanie je proces, s ktorým sa človek stretáva celý život, či už v škole, alebo 
neskôr v práci.  Ak sa človek prestane vzdelávať, skôr či neskôr začne zaostávať. Je preto 
nevyhnutné vzdelávať sa neustále, ak chceme mať viac možností presadiť sa. Význam 
informácií si uvedomujú aj rôzne spoločnosti ktoré posúvajú výučbu na úplne novú úroveň. 
Na trhu je čoraz viac možností ako sa vzdelávať. 4. technologická  revolúcia nám prináša 
niekedy až neuveriteľné možnosti, ako využiť potenciál technológií. Stojíme na prahu 
technologickej revolúcie, ktorá zásadným spôsobom zmení spôsob akým žijeme, pracujeme 
a vzájomne komunikujeme. Vo svojej miere, rozsahu a komplexnosti bude táto 
transformácia pre ľudstvo tak zásadná, ako žiadna iná technologická zmena z minulosti. 
Nevieme zatiaľ ako sa bude vyvíjať, ale jedna vec je jasná: reakcia na ňu musí byť 
integrovaná a komplexná, zahŕňajúca všetky zúčastnené strany na globálnom základe od 
verejného do súkromného sektora, do akademickej obce i do občianskej spoločnosti.  
V súvislosti so 4. technologickou revolúciou sa objavujú nové pojmy ako Industry 4.0, 
Government 4.0,  Education 4.0  a ďalšie. Všetky tieto pomenovania súvisia s danou 
oblasťou v kontexte 4. priemyselnej revolúcie. V príspevku sa budeme venovať práve 
poslednému zmienenému pojmu, vzdelávaniu v ére štvrtej priemyselnej revolúcie. 
 
Kľúčové slová   
informačné a komunikačné technológie, e-learning, rozšírená realita, hranie rolí, 
personalizácia, sociálna interakcia, mentoring 
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MODERNÉ TECHNOLOGICKÉ TRENDY BIOMETRICKEJ IDENTIFIKÁCIE 
AKO ASPEKT ELIMINÁCIE PODVÁDZANIA ŽIAKOV 
MODERN TECHNOLOGICAL TRENDS OF BIOMETRIC IDENTIFICATION AS 
AN ASPECT OF ELIMINATION OF CHEATING PUPILS 
 
Lívia HASAJOVÁ 
 
Abstract     
Increasing safety through biometric features allows mutual trust between the pupil and the 
teacher. Concealed facial recognition pitfalls can act in an elimination way to cheat. In 
view of this, didactic interactivity comes to the forefront, which enables two-way 
communication between the pupil and the teacher. Active activity of pupils brings change to 
the teaching process, motivation, attracting attention, as well as a better understanding of 
the curriculum. Biometric systems play a role in eliminating cheating at school, and there 
is a growing demand for security, especially for education, e-courses, distance learning, 
which is dependent on human identity verification. 
 
Keywords  
Biometric identification, didactic interactivity, education, cheating pupils  
 
Úvod 
V súčasnosti sa na žiakov kladú vysoké nároky a preto niektorí žiaci sú nútení podvádzať. 
Chcú si zlepšiť prospech, chcú prekonať spolužiakov, nechcú doma dostať trest, majú nízke 
sebavedomie a tým si ho zvyšujú. Obyčajne podvádzajú žiaci, ktorí nie sú veľmi úspešní. 
Úspešní žiaci nielen veľa vedia, ale tiež vedia ako sa učiť. Výskumy z rôznych krajín ukazujú, 
že školské triedy, kde je učenie úspešné sa v niektorých vyučovacích stratégiách zhoduje. 
Podľa nášho názoru však žiaci, ktorí podvádzajú, nie sú schopní zvládnuť učivo, preto by im 
mali učitelia v tomto byť nápomocní. Žiaci by mali rozvíjať svoje seba hodnotiace schopnosti, 
pretože žiak je zodpovedný za svoj vlastný rozvoj. Schopnosť seba hodnotenie vedie k rozvoji 
osobnosti, seba hodnotenie nepoškodzuje seba poňatie žiaka. Sebahodnotenie má 
individuálnu platnosť.  
V roku 2016 sa dostala na knižný trh zaujímavá a podnetná publikácia, v ktorej sa autori 
venujú oblastiam pedagogicko-didaktickej práce učiteľa. Oblasť hodnotenia žiaka patrí 
k citlivým stránkam edukácie, pretože hodnotenie sa netýka iba kognitívnej stránky, ale 
významne aj emocionálnej stránky osobnosti žiaka. V snahe dosiahnuť dobré výsledky sa 
žiaci uchyľujú k podvádzaniu, ktoré má rôzne metódy a formy. Bajtoš a Marhevková (2016, s. 
10) opisujú žiaka na strednej škole, pričom pripomínajú, že žiaci sa v súčasnosti odlišujú od 
svojich predchodcov, čo pozorujeme v ich kritických a otvorených postojoch, v prílišnom 
sebavedomí, túžbe po slobode, ale každopádne sú menej samostatní a zodpovední. Autori 
opisujú dnešnú generáciu ako D-generáciu tzv. digital generáciu, pre ktorú sú počítače 
a informačno-komunikačné technológie samozrejmosťou, čo má vplyv aj na ich edukáciu. 
Autori akcentujú skutočnosť, že hodnotenie plní nielen kontrolu, ale má aj prognostickú 
funkciu. V rámci klasifikácie a procesu hodnotenia autori opisujú rôzne problémy, ktoré 
vplývajú na tradičné postupy v rámci vzdelávania a vyplývajú zo strany učiteľa. Autori 
upozorňujú učiteľov nato, čoho by sa pri skúšaní mali vyvarovať, aby skúšanie a hodnotenie 
bolo pre žiakov motivujúce a objektívne. Žiaci podvádzajú preto, lebo ignorujú prípravu na 
vyučovanie, nemajú záujem o predmet, nemajú dobrý manažment učenia sa, majú priveľa 
mimoškolských aktivít, chcú získať lepšie hodnotenie, súťažia o prestíž. Podvádzanie v škole 
sa delí na tradičné, ku ktorému patria ťaháky, našepkávanie a netradičné, ku ktorému patrí 
elektronické podvádzanie, mobily, tablety, moderné hodinky. K podvádzaniu by sme mohli 
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zaradiť aj plagiátorstvo a jeho rôzne druhy (Bajtoš, Marhevková, 2016, s, 54). Budeme sa 
venovať možnostiam eliminácie podvádzania prostredníctvo používania biometrie v edukácii. 
 
Biometrická identifikácia ako aspekt eliminácie podvádzania 
S vývojom technológii rastie dopyt po zabezpečení, hlavne po zabezpečení edukácie, 
elektronických kurzov, dištančného vzdelávania, ktoré je závislé na overení ľudskej identity 
z hľadiska eliminácie možného podvádzania žiakmi. Ľudská identita predstavuje jednoznačnú 
charakteristiku každého z nás, obyčajne sa identifikuje pomocou tradičných metód na základe 
vlastníctva alebo znalosti. Môžeme však použiť aj biometrické vlastnosti, ktoré sú pre 
každého z nás jednoznačné a zároveň poskytujú užívateľovi značné výhody, ktoré tradičné 
zabezpečovacie metódy nie sú schopné poskytnúť. Do nášho každodenného života sa však 
dostávajú nielen pri zabezpečení objektov, ale i pri cestovaní, ochrane majetku alebo 
uzamykaní počítačov či mobilných telefónov. Všeobecne môžeme do budúcnosti očakávať 
častejšie využívanie biometrických systémov než tomu bolo doposiaľ.  
Počiatky biometrie siahajú ďaleko do histórie, kedy ľudia začali využívať telesné 
charakteristiky (Jain et al., 2004) a po celé stáročia prichádzala myšlienka využívať jedinečné 
charakteristiky ľudského tela (Rak et al., 2008). 
Biometria býva používaná v rôznych kontextoch, a preto je veľmi ťažké ju presne definovať. 
Najčastejšie používaná definícia znie: "Biometria je automatické použitie fyzických 
a behaviorálnych charakteristík človeka pre určenie alebo overenie identity" (International 
Biometric Group, 2002). Alebo tiež "Biometria je technológia, ktorá sa používa na 
identifikáciu, analýzu a meranie individuálnych fyzických a behaviorálnych charakteristík. 
Každá ľudská bytosť má nejaké jedinečné charakteristiky, ktorými sa líšia od ostatných. 
Fyzické atribúty ako sú napríklad odtlačok prsta, farba dúhovky, farba vlasov, ručné 
geometrie, reč alebo podpis zaručujú rozdielnosť každého z nás. Medzi behaviorálne 
charakteristiky patrí napríklad rytmus písanie (stlačenie klávesnice), hlas či podpis (Kindt, 
2013). " Ondřej Bitto charakterizuje biometriu vo svojej knihe ako: "Biometria meria určité 
charakteristiky človeka. Biometrické systémy potom slúžia k automatickej identifikácii alebo 
overenie identity človeka na základe jeho unikátnych merateľných fyziologických alebo 
behaviorálnych vlastností. " 
Samotný termín biometria je pôvodom z gréčtiny. Je zložený zo slov "bios" (život) a "metron" 
(mierka). Spojením slov teda vznikne akesi "merania života". Slovo biometrie má v rôznych 
odboroch odlišné významy. V odbore IT sa význam slova chápe ako systém či postup 
k rozpoznávanie vzorov ľudských vlastností. V biomedicíne však význam slova chápeme ako 
označenie pre štatistické výpočty v biológii či medicíne (napr. Pravdepodobnosti vzniku novej 
generácie po mutovanie) (Dráharský a Orság, 2011).  
S rozvojom ľudskej civilizácie rastie aj potreba spoľahlivé a bezpečné identifikácia (Koníček 
a Kocábek, 2002). S príchodom cenovo dostupných a vysoko presných snímacích zariadení 
a s rastúcim dopytom po bezpečnosti sa biometrické technológie rýchlo vyvíja a dostávajú sa 
do nášho každodenného života (Wu et al., 2019). Potreba spoľahlivé identifikácia teda bola 
požadovaná vždy. Od 70. rokov, kedy prišla aplikácie operačných biometrických systémov, 
sa s rastúcou technológiou a možnosťami potreba biometrickej identifikácie rapídne zvýšila. 
Bolo by ťažké nájsť firmu, či dospelú osobu, ktorá by nepoužívala v rozvinutých 
spoločnostiach nič z biometrie (Otti, 2017). 
Nielen vo forenzných či komerčných aplikáciách, ale napríklad aj v administratívno-
správnom procese plní biometrické metódy svoju nezastupiteľnú úlohu. Ide o oblasti výkonu 
štátnej správy či oblasť identifikačných preukazov a pasov, kde sa požaduje rýchlosť 
a bezchybnosť overenie osôb v medzinárodnom rozsahu. Elektronické zariadenia ako sú 
počítače, notebooky, bankové automaty alebo vstupné zariadenie do objektov používame 
denne a všetky tieto zariadenia vyžadujú identifikáciu osoby. Dnešné rozvoj technológií 
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umožňuje uplatnenie biometrickej identifikácie súčasne vo všetkých smeroch a odboroch 
ľudskej činnosti (Rak et al., 2008) a okrem ochranu integrity dát, zaručenie dôveryhodnosti 
a zabezpečenia preukázateľnosti sú autentifikačné metódy jedny z najvýznamnejších 
bezpečnostných služieb (Koníček a Kocábek, 2002). 
V bezpečnostných aplikáciách sú ľudia vo vzťahu k biometriu zatiaľ skôr skeptickí, zatiaľ čo 
komerčné využívanie biometrie je veľmi obľúbené (Otti, 2017). Zaujímavosťou je, že 89% 
majiteľov iPhonu využívajú biometriu práve vo svojom zariadení priemerne 80x krát za deň 
ako funkciu, ktorá umožňuje rozpoznávanie odtlačkov prstov pre odomknutie ich zariadenia 
(Campbell, 2016). 
 
Eliminácia podvádzania žiakov prostredníctvom využívania biometrie 
Keďže je biometria všadeprítomná, identifikácia môže prebiehať kedykoľvek, na ľubovoľnom 
mieste (Jain et al. 2016). Biometrické zabezpečenie všeobecne odrádza útočníkmi od 
podvodov, čo samo o sebe zvyšuje bezpečnosť (Drahanský a Orság, 2011). 
Identitu osoby je takmer nemožné napodobniť, alebo pozmeniť, je neprenosná a nemôže byť 
zdieľaná inou osobou, teda eliminuje pokusy o popretie identity. K značným výhodám tiež 
patrí, že ju nemožno zabudnúť, ako napríklad dlhá hesla alebo identifikačné kódy. S rastúcim 
počtom hesiel a identifikátorov väčšina osôb používa malé množstvo hesiel, či heslá ľahko 
odhadnuteľná. Tým bezpečnostné riziko zneužitia stúpa. Následne môžu byť aj odcudzené, či 
ľahko odhadnuté. Prezradenie biometrických údajov nebude mať oproti prezradenia hesla 
žiadne dôsledky (Rak et al., 2008). 
Väčšina biometrických systémov funguje s vysokou presnosťou a dokážu užívateľa rýchlo 
identifikovať, či overiť. Systémy sú ľahko a rýchlo použiteľné a užívateľovi prináša väčšie 
pohodlie ako identifikácia založená na vlastníctvo, či znalostiach (Rak et al., 2008). Na 
sfalšovaniu biometrického systému je potrebné najskôr získať falzifikát biometrické 
vlastnosti, čo je oveľa ťažšie, ktoré napríklad generovanie veľkého počtu pinov či hesiel (Jain 
et al., 2004). K hlavným príležitostiam, ktoré prináša súčasné zabezpečenie patrí veľký 
záujem verejnosti využívať súčasný systém, ktorý je zabehnutý a vďaka svojej spoľahlivosti 
a jednoduchosti vzbudzuje v užívateľoch veľkú dôveru. Silné stránky sa opierajú prevažne 
o nízku obstarávaciu cenu a takmer nulovú chybovosť súčasného zabezpečenia, oproti 
navrhovanému systému. Identifikáciu pomocou kódu, heslá alebo karty môže použiť takmer 
ktokoľvek s akýmkoľvek postihnutím oproti oznámenej biometrickému systému. Medzi veľké 
výhody patrí aj zabehnutosť zavedeného systému. Inštitúcie sú na tento systém zvyknuté 
a nevnímajú tak dôvody na zmenu súčasného zabezpečenia. 
Súčasné zabezpečenie prináša určité hrozby, ako je napríklad odcudzenie, zneužitie a strata 
identifikačnej karty alebo možnosť zneužitia vytvoreného duplikátu. Heslo a kód možno tiež 
ľahko odpočuť či odpozorovať. Medzi slabé stránky zabezpečenia prístupu patrí nízka miera 
zabezpečenosti laboratórií, počítačových učební, kancelárii a poschodia určeného pre vedenie 
budovy. 
Každý biometrický systém má aj svoje slabé miesta. Hlavné nevýhodu biometrických 
systémov je ich chybovosť. Kým komparácia hesiel je triviálne, porovnanie dvoch 
biometrických údajov je ďaleko zložitejšia. Stále existuje istá miera chybného prijatia alebo 
odmietnutia a systémy zatiaľ nie sú schopné rozpoznať ľudí s rôznymi chybami (Rak et al., 
2008).  
Biometrický systém je tiež napadnuteľný a v prípade prepracovaného falzifikátu je 
kedykoľvek a komukoľvek prístupný, avšak sfalšovaniu biometrického znaku je veľmi ťažké 
(Drahanský a Orság, 2011). 
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Záver 
Učiteľ by mal dbať aj na prevenciu pred školským podvádzaním a to napr. opisom 
preventívnych stratégií dbať na metakogníciu, autoreguláciu učenia sa, využívať na vyučovaní 
spätnú väzbu, vedieť využiť primeraný čas na skúšanie a pod. 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. V neposlednej rade by mal používať nové technológie pre zabezpečenie 
edukácie, elektronických kurzov, dištančného vzdelávania, ktoré je závislé na overení ľudskej 
identity z hľadiska eliminácie možného podvádzania žiakmi.  
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? - 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. Z pohľadu úspechov štúdia na strednej škole by 
bolo dobré žiakov oboznamovať aj s problematikou ako sa učiť a to najmä pri (Turek, 2014): 
- poznaní a pozitívnom ovplyvňovaní učebných štýlov žiakov, - osvojovaní učebných 
zručností, - získavaní platných zdrojov informácií, - manažmentu času, - motivácii k učeniu - 
manažmentu stresu, - vytváraní optimálnych podmienok k učeniu, - osvojení si a výberu 
robenia si poznámok na hodine a v samoštúdiu, - spôsobe učenia z učebných textov, - spôsobe 
pamätania si učiva, - riešenia úloh a príprave na skúšky a pod. 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. Ak chceme zabrániť dieťaťu 
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opäť podviesť, je nutné aby sme vykonali preventívne opatrenia, aby sme predišli 
pravdepodobnosti, že bude znova klamať. Rodičia by mali tiež zvážiť ako často a ako hovoria 
so svojimi deťmi. Rodičia by mali byť tiež čestným vzorom. Žiakov treba pochváliť za ich 
úsilie, ale aj výsledok. Treba im ukázať, že len za tvrdou prácou môžu hľadať pozitívne 
výsledky a že podvádzanie nie je nutné. 
 
Abstrakt  
Zvyšovanie bezpečnosti prostredníctvom biometrických prvkov  umožňuje obojstrannú 
dôveru medzi žiakom a učiteľom. Skryté úskalia rozpoznávania tváre, môžu pôsobiť 
eliminačným spôsobom na podvádzanie. Vzhľadom a uvedené sa do popredia dostáva 
didaktická interaktivita, ktorá umožňuje obojstrannú komunikáciu medzi žiakom 
a učiteľom. Aktívna činnosť žiakov prináša zmenu do vyučovacieho procesu, motiváciu, 
upútanie pozornosti, a takisto lepšie pochopenie učiva. Biometrické systémy zohrávajú 
úlohu pri eliminácii podvádzania v škole, rastie dopyt po zabezpečení, hlavne po 
zabezpečení edukácie, elektronických kurzov, dištančného vzdelávania, ktoré je závislé na 
overení ľudskej identity. 
 
Kľúčové slová   
biometrická identifikácia, didaktická interaktivita, edukácia, podvádzanie žiakov.   
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STRATÉGIE VZDELÁVANIA VÝSADBOVÉHO DIZAJNU V UNIVERZITNOM 
PROSTREDÍ 
 
 
STRATEGY OF PLANTING DESIGN EDUCATION IN UNIVERSITY LEARNING 
SYSTEM 
 
Dagmar HILLOVÁ – Viera ŠAJBIDOROVÁ  

 
 
Abstract   
Finding ways to improve the quality of education through the application of new methods in 
teaching is the goal of research objective in the educational field. The approach of teachers and 
educational institutions play an important role. The focus of planting design subjects must respond 
flexibly to dynamic environmental changes (climate change, soil degradation, air pollution and 
their harmful consequences) in conjunction with the need to apply innovative and experiential 
learning methods that make conventional education practices more attractive.  The aim of the 
paper is to define education strategies in the field of planting design at FHLE SUA in Nitra 
based on students' preferences for different educational methods and identification of skills 
they possess. Based on the survey of students' preferences of the generation Z we consider 
the implementation of experimental activities, implementation of interactive and 
collaborative activities in practical training centers and transformation of teacher 
competencies as strategic principles of innovative education. 
The project of Interactive Experimental Garden at FHLE SUA in Nitra is a functioning model of 
application of innovative principles in the process of education in the university environment. The 
original learning platform creates an opportunity for a full range of experimental activities in the field 
of planting design in an urban environment that are directly transformed into innovative subject focus, 
theses and training courses. 
 
Keywords  
1.1.1. experiential education, innovative method of education, learning method, planting 
design 
 
Úvod 
Dizajn bylinných kompozícií je v ostatnom období významne ovplyvnený dynamicky ými sa 
meniacimi environmentálnymi podmienkami. Tradičné prístupy v koncipovaní, zakladaní 
a údržbe bylinných kompozícií sú inovované prístupmi reagujúcimi na reálnu 
environmentálnu krízu a jej trvalo udržateľné riešenia. Zeleň v urbanizovanom prostredí musí 
plniť nie len tradičné architektonické a estetické funkcie, ale aj nové ekologické a kultúrne 
funkcie vyplývajúce z riešení na degradovaných pôdach, v znečistenom ovzduší alebo 
v podmienkach vyvíjajúcich sa v dôsledku globálneho otepľovania. Ekologický prístup 
v koncipovaní bylinných kompozícií reaguje na požiadavky redukovať náklady na ich 
zakladanie a údržbu a zvyšovať biodiverzitu, t.j. zvlášť diverzitu vo floristickom zložení 
bylinných kompozícií zabezpečujúcich pastvu a potravu pre diverzitnú diverzifikovanú 
skladbu hmyzu a  drobných živočíchov. Preferovanie výhradne odolného sortimentu rastlín do 
urbanizovaného prostredia sa dnes javí ako nesprávny prístup (McDonough, 2018citácia 
Dadka). Pre zabezpečenie dlhodobo prosperujúcich rastlinných spoločenstiev v podmienkach 
meniacej sa klímy je potrebné selektovať diverzitné (diverzifikované) spoločenstvá bylín do 
diverzitných diverzifikovaných pôdnych podmienok, t.j. neunifikovať pestovateľské 
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podmienky pri zakladaní výsadieb tradičnými metódami, ale definovať všetky stanovištné 
odlišnosti (niky) a prispôsobiť k nim výber širokého spektra bylín.  
Súčasný záhradný a krajinný architekt musí byť viac než rastlinný dizajnér. Požiadavky na 
profiláciu absolventa študijného programu záhradná a krajinná architektúra sa rozširujú 
o vedomosti a skúsenosti z príbuzných odborov, ako je ekológia, fyziológia, klimatológia, 
pedológia. Úlohou inovácií v univerzitnom vzdelávaní poslucháčov študijného programu 
záhradná a krajinná architektúra je nastavenie vzdelávaniae zabezpečujúceho požiadavky na 
profiláciu, ale zároveň formou vhodnou pre generáciu Z.  
Pojmom gereráciagenerácia Z je označovaná populácia narodená po roku 1995. V roku 2020 
bude táto generácia najväčšou skupinou konzumentov na svete, z čoho vyplýva, že je 
nesmierne dôležitá pre ekonomiku a obchod. MožemeMôžeme ich charakterizovať ako 
optimistov, ktorí sú veľmi motivovaní svojimi vlastnými ambíciami a sebarealizácia je pre 
nich mimoriadne dôležitá. Nadväzovanie kontaktov (socializácia), nájdenie samých seba je 
pre nich nemenej dôležité ako budovanie pracovnej kariéry. Je pre nich typické zdieľanie, to 
znamená, že získané informácie pre nich nemajú žiadnu hodnotu, takže chcú, očakávajú a 
odovzdávajú všetko zadarmo. Akceptujú iba dôveryhodných ľudí a veci, prehodnocujúotia, 
spochybňujú a kritizujú všetko. Sú pragmatickí, odmietajú veci, ktoré sú príliš drahé, príliš 
populárne alebo príliš jednotné,. Cchceli by všade implementovať prejav svojej individuality. 
Je pre nich typické egocentrické správanie a odmietanie problémov. Z dôvodu nadmerného 
trávanitráveniae času s médiami sú veľmi selektívni a kritickí. Majú radi všetko, čo je 
provokatívne, extrémne a veľkolepé. Majú sebadôveru, túžia po peniazoch a úspechu, ale 
zároveň potrebujú pomoc pri hľadaní svojej identity. Akceptácia a pPorozumenie nových 
vzorov správania tejto generácie a ich akceptácia je sú pre rodičov a učiteľov veľmi zložité 
(Törőcsik et al., 2014). Generácia Z sa označuje ako digital natives, fast decision makers, a 
highly connected. Ide o prvú generáciu, ktorá sa narodila v internetovej ére. Platí to aj pre 
vysokoškolské prostredie, v ktorom sa študenti generácie Z spoliehajú na nahrávanie do 
mobilov namiesto písania poznámok, majú tendenciu klásť otázky prioritne v online prostredí, 
nepáči sa im čakanie na odpoveď a vyžadujú okamžité informácie a komunikáciu 
(Dauksevicuite, 2016; Rothman, 2016). Výskumy potvrdzujú, že mozog tejto 
gerenáciegenerácie je štruktúrne rozdielny v dôsledku externých vplyvov prostredia, ktoré ich 
významne vizuálne stimulujú. Časť mozgu, ktorá je zodpovedná za vizuálne schopnosti, je 
u generácie Z vyvinutejšia v porovnaní z predošlými generáciami, preto sú vizuálne formy 
učenia pri nich ľahko aplikovateľné a efektívne (Rothman, 2016). Sluchové učenie formou 
prednášky a diskusie je pre nich veľmi ťažko prijímané. Naopak interaktívne hry (game-based 
learning),  kolaboratívne projekty, súťaže a (advanced organizers – učiteľ učí študentov, ako 
sa majú učiť) sú generáciou  Z  vysoko oceňované. Efektívne vzdelávať túto generáciu 
neznamená ,,len,, integrovať do výučby moderné technológie, ale pokúsiť sa o ,,kreatívne 
nastavenie triedy,, s unikátnymi a  vizuálnymi výučbovými metódami, orientovanými na 
zaujímavé participatívne projekty s rýchlym výsledkom. Učenie vysoko koncentrované na  
študentov, integrácia technologických inovácií do výučby a využitie sociálnych médií na 
komunikáciu prináša mimoriadny úspech (Du Plessis, 2011). K novým prístupom vo 
vzdelávaní tejto generácie patrí aj nový dizajn učební (napr. stoly otočené oproti sebe zvyšujú 
interakciu), začlenenie interaktívnych technológií a možnosti exteriérovej výučby a exkurzií, 
kde sa uplatňujú princípy zážitkového vzdelávania (Stern, 2014). Učiteľ vzdelávajúci túto 
generáciu už nezohráva rolu ,,dodávateľa vedomostí,, alebo ,,poskytovateľa faktov,, ale je 
skôr mentorom, facilitátorom, pomocníkom a mediátorom pri učení. Úlohou učiteľa je 
pripraviť prostredie na vzdelávanie, ktoré umožní študentom budovať si vlastné vedomosti 
prostredníctvom zážitku a interakcie s okolitým prostredím, pričom forma poskytnutia zážitku 
musí byť pre študenta perspektívna  a zabezpečujúca prepojenie so skutočným svetom, 
profesiou (Hill, 1997). Zážitkové vzdelávanie prináša mnohé výhody, ako: nadobudnutie 
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prezentačných schopností, podpora myslenia, zlepšenie schopnosti učenia sa, zvýšenie 
motivácie, sebavedomia a podpora nezávislosti študenta (Orevi a Danon, 1999). Forma 
zážitkového vzdelávania nemusí byť pozitívne prijatá všetkými študentmi (Schwartz, 2012). 
Zážitkové vzdelávanie je benefitom pre študentov, ktorí uprednostňujú osobný zážitok ako 
hodnotu, ktorá zvyšuje u nich motiváciu k učeniu. Taktiež je výhodné pre študentov, ktorí 
majú problémy pri konvenčnom vzdelávaní v učebni a potrebujú alternatívnu metódu učenia, 
ktorá by im priniesla úspech. Učiteľ by mal zvoliť vhodnú výučbovú metódu a tiež prostredie, 
kde výučbu realizuje, prispôsobenú študentovým preferenciám (Rosenfeld a Rosenfeld, 1999). 
Výzvou vo vzdelávaní generácie Z je posunúť sa za hranice tradičného spôsobu vzdelávania 
a hľadať cesty a stratégie, ako učiť tak,  aby sme pochopili ich spôsob predstavivosti a záujmu 
(Cilliers, 2017).  
Cieľom príspevku je nastaviť stratégie vzdelávania v oblasti výsadbového dizajnu na 
základe preferencií študentov k rozdielnym vzdelávacím metódam a  identifikácie zručností, 
ktorými disponujú.  
 
Materiál a metódy  
Vzdelávanie v oblasti výsadbového dizajnu sa realizuje v rámci povinného predmetu Tvorba 
v sadovníckom kvetinárstve, v študijnom programe Záhradná a krajinná architektúra v prvom 
stupni VŠ štúdia na FZKI SPU v Nitre. Počas vzdelávania boli využité 4 vzdelávacie metódy:  

- tradičná metóda vzdelávania v cvičebni - prednáška, 
- zážitková metóda vzdelávania v cvičebni - prezentácia vybraného konceptu expozície 

na Chelsea Flower Show, 
- zážitková metóda vzdelávania v cvičebni - konzultácie k projektovému zadaniu 

´Botanický chodník, Autobusová stanica Nivy Bratislava´, 
- zážitková metóda vzdelávania v exteriéri – zakladanie a údržba bylinných výsadieb vo 

vybraných objektoch v meste Nitra. 
Jednotlivé vzdelávacie metódy mali nastavené nasledovné vzdelávacie ciele.  
Tradičná metóda vzdelávania formou prednášky. Cieľom vzdelávania bolo pútavou formou, 
použitím rozsiahleho množstva fotodokumentácie a projektovej dokumentácie objasniť 
diferencované postupy pri projektovaní, zakladaní a údržbe 3 typov bylinných kompozícií 
(skupinová, rozvoľnená a extenzívna výsadba). Po absolvovaní vzdelávacej aktivity by 
poslucháči mali byť schopní navrhnúť plochu záhona, vybrať sortiment, zostaviť skladbu 
bylín, prípadne umiestniť byliny do plochy záhona diferencovane podľa typu kompozície. 
Zároveň by mali byť schopní zostaviť technické výkresy, naplánovať postup prác pri založení 
a následnej údržbe záhona.  
Zážitková metóda vzdelávania formou prezentácie vybraného konceptu expozície na 
Chelsea Flower Show. Cieľom vzdelávania bolo na základe štúdia propagačných materiálov 
a zverejnených informácií na internete prezentovať zámer riešenia vybranej expozície na 
Chelsea Flower Show , vytvorenej konkrétnym záhradným architektom. Zadanie bolo zadané 
tímu pozostávajúceho z 2-3 študentov. Uvedená aktivita slúžila ako impulz k rozprave 
o ideovom zámere riešenia ´Botanický chodník, Autobusová stanica Nivy, Bratislava´.  
Zážitková metóda vzdelávania formou konzultácií k projektovému zadaniu ´Botanický 
chodník, Autobusová stanica Nivy, Bratislava´. Cieľom vzdelávania bolo simulovať 
podmienky práce v architektonickom ateliéri, kedy sa možné riešenie dostaví na základe 
prezentácie riešenia a následnej tvorivej diskusie.- Zadanie bolo zadané tímu 2-3 študentov. 
Uvedená aktivita slúžila na praktické osvojenie diferencovaných nástrojov selekcie bylín 
(podľa nárokov na stanovište, teórie životnej stratégie, kvalitatívneho hodnotenia odrôd) 
a nadobudnutie zručností pri navrhovaní a umiestňovaní záhonov, zostavovaní skladieb bylín, 
zostavovaní technických výkresov a naplánovaní postupu prác pri zakladaní a následnej 
údržbe záhona.  
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Zážitková metóda vzdelávania v rámci zakladania a údržby reálnych bylinných výsadieb vo 
vybraných objektoch v meste Nitra. Cieľom vzdelávania bolo simulovať podmienky práce 
v realizačnej firme a nadobudnúť zručnosti pri identifikovaní okrasných rastlín a burín, 
rozmiestňovaní rastlín na plochu záhona podľa technických výkresov, výsadbe rastlín, 
aplikovaní rôznych techník údržby diferencovane na individuálne rastliny a zároveň 
aplikovanie jednotnej údržby na celú kompozíciu bylín.  
Prieskum preferencií vzdelávacích metód bol realizovaný na vzorke 28 študentov 
absolvujúcich uvedený predmet v ZS akademického roku 2019/2020. Dotazníkový prieskum 
bol vyhodnocovaný posudzovacou škálou (percentuálnym vyhodnocovaním a vyhodnotením 
pomocou priemeru) na celej skupine študentov absolvujúcich uvedený predmet. Plné znenie 
dotazníkového prieskumu je uvedené v prílohe.  
 
Výsledky práce a diskusia 
Študenti absolvujúci vzdelávanie v oblasti výsadbového dizajnu považujú zážitkovú metódu 
vzdelávania v rámci zakladania a údržby reálnych bylinných výsadieb vo vybraných 
objektoch v meste Nitra: 

- za významne atraktívnu metódu (36% respondentov), 
- metódu, ktorá významne prehĺbila záujem o štúdium výsadbového dizajnu, resp. 

celého študijného programu Záhradná a krajinná architektúra (25% respondentov) 
- metódu, ktorá veľmi významne posilnila profesionálne zručnosti a istotu vo vlastné 

schopnosti (71% respondentov) ,. 
- v porovnaní s jednotlivými ostatnými vzdelávacími metódami (viď metodika práce). 

Zážitkovú metódu vzdelávania formou prezentácie vybraného konceptu expozície na 
Chelsea Flower Show považujú študenti za: 

- metódu, ktorá významne motivovala ich záujem ďalej sa vzdelávať (získať teoretické 
informácie a praktické zručnosti nad rámec stanovený štúdiom) , (43 % 
respondentov),  

- metódu, ktorá významne ovplyvnila kreativitu/nápaditosť pri následnom riešení 
zadania ´Botanický chodník, Autobusová stanica Nivy, Bratislava´ (32% 
respondentov), 

v porovnaní s jednotlivými ostatnými vzdelávacími metódami (viď metodika práce). Na 
základe vyhodnotenia škálového dotazníka pomocou priemeru, študenti považujú všetky 
aplikované vzdelávacie metódy za významne atraktívne, významne motivujúce ich v záujme 
o štúdium výsadbového dizajnu, ďalšie vzdelávanie sa nad rámec stanovený štúdiom a 
významne ovplyvňujúce ich kreativitu. Študenti by v porovnaní s aktuálnym pomerovým 
zastúpením jednotlivých vzdelávacích metód využívaných pri vzdelávaní výsadbového 
dizajnu preferovali nasledovné zmeny:  

- významne zvýšiť (o viac ako 50%) uplatnenie zážitkovej metódy vzdelávania v rámci 
zakladania a údržby reálnych bylinných výsadieb vo vybraných objektoch v meste 
Nitra (80% respondentov),  

- mierne zvýšiť, alebo až významne zvýšiť uplatnenie zážitkovej metódy vzdelávania 
formou prezentácie vybraného konceptu expozície na Chelsea Flower Show (68% 
respondentov),  

- zachovať bez zmeny tradičnú metódu vzdelávania formou prednášky (36% 
respondentov), 

- významne znížiť uplatnenie zážitkovej metódy vzdelávania formou konzultácií k  
projektovému zadaniu ´Botanický chodník, Autobusová stanica Nivy, Bratislava´ 
(72% respondentov). 

 

Formatted: Font color: Text 1, Not Highlight

Formatted: Font color: Text 1, Not Highlight

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Space Before:  0 pt, After:  0 pt

Formatted: Indent: Left:  0,25", Space Before:  0 pt

Formatted: Space Before:  0 pt

Formatted: Space Before:  0 pt

Formatted: Font: Italic



UNINFOS 2019            medzinárodná konferencia 
Nitra,, 6. - 8. november 2019                                          Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitreUNINFOS 2019  Nitra, 9. - 11. november 2019           
medzinárodná konferencia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221588 29 
 

Formatted: Left

Formatted: No underline, Font color: Auto

Výsledky potvrdzujú, že súčasná generácia študentov vyžaduje viac podnetov, vizuálnych 
vnemov a integráciu atraktívnych metód do výučby (Hillová, 2018; Šajbidorová, 2018). 
Zážitok, ktorý študentom evokuje prepojenie so skutočným svetom je pozitívne akceptovaný 
(Hill, 1997). Z tohto dôvodu je žiadúce, aby učiteľ pripravil také prostredie na vzdelávanie, 
ktoré umožní študentom budovať si vlastné vedomosti prostredníctvom zážitku a interakcie 
s okolitým prostredím. 
V ďalšej časti dotazníka študenti hodnotili a identifikovali zručnosti, ktorými disponujú / 
počas štúdia ich získali, a naopak zručnosti, ktoré počas štúdia nezískali / neosvojili si ich, ale 
chceli by nimi disponovať. Na základe vyhodnotenia škálového dotazníka pomocou priemeru 
sa študenti k hodnoteniu a identifikácii zručností, ktorými disponujú vyjadrili nasledovne:  

- disponujú zručnosťou identifikovať skoro polovicu rastlín v Interaktívnej 
experimentálnej záhrade na FZKI SPU v Nitre (ďalej IEZ) (50% respondentov), aj 
napriek tomu, že sortiment rastlín v celom rozsahu predstavoval náplň predmetu 
Sadovnícke kvetinárstvo z predchádzajúceho semestra,  

- poznajú nástroje na selekciu rastlín (podľa podmienok na stanovišti, podľa teórie 
životnej stratégie, podľa ich kvality), ale nemajú zručnosť ich správne uplatniť (v  
priemere 43% respondentov),   

- čiastočne poznajú teoretické zásady (pri navrhovaní a umiestňovaní tvarov záhonov do 
celkovej kompozície; pri zostavovaní sklady bylín podľa všeobecných princípov 
dizajnu  a vlastností rastlín; pri zostavovaní technických výkresov; pri plánovaní 
postupu prác založenia záhona podľa diferencovaných stanovištných obmedzení; pri 
plánovaní údržbových zásahov pre celý záhon, príp. individuálne taxóny) a majú 
čiastočnú zručnosť ich aplikovať v praxi (49% respondentov). 

 
Na základe vyhodnotenia škálového dotazníka pomocou priemeru sa študenti k hodnoteniu 
a identifikácii zručností, ktorými by chceli disponovať vyjadrili, že nadobudnutie všetkých 
zručností, t.j. 

- zručnosť identifikovať rastliny v IEZ,  
- zručnosť selektovať rastliny podľa podmienok na stanovišti,  
- zručnosť selektovať rastliny podľa teórie životnej stratégie (CSR model),  
- zručnosť selektovať kvalitné odrody trvaliek,  
- zručnosť pri navrhovaní a umiestňovaní tvarov záhonov do celkovej kompozície,  
- zručnosť pri zostavovaní skladby bylín podľa všeobecných princípov dizajnu 

a vlastností rastlín,  
- zručnosť pri zostavovaní technických výkresov,  
- zručnosť pri plánovaní postupu prác pri založení záhona podľa diferencovaných 

stanovištných obmedzení,  
- zručnosť pri plánovaní údržbových zásahov pre celý záhon, príp. pre individuálne 

taxóny,  
sú pre nich sčasti významné, t.j. čiastočne by chceli tieto zručnosti nadobudnúť alebo 
zlepšiť (36% respondentov).  
 
Výsledky dotazníkového prieskumu potvrdzujú, že potreba zmeny tradičného prístupu v  
univerzitnom vzdelávaní je vysoko aktuálna. Významnou odozvou na záujem študentov 
o zážitkové formy vzdelávania (prax na reálnych projektoch) je projekt Interaktívna 
experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre, ktorá je inovatívnym modelom univerzitného 
vzdelávania v problematike bylinných výsadieb, kde sa aplikujú princípy zážitkového 
vzdelávania (Hillová a Šajbidorová, 2016; Hillová a Šajbidorová, 2018; Šajbidorová 
a Hillová, 2018).  Pre dlhodobo udržateľné interaktívne vysokoškolské vzdelávanie je 
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potrebné vytvárať ďalšie vzdelávacie platformy a stratégie (modelové projekty), ktoré by 
spĺňali požiadavky na inovatívne, interaktívne a zážitkové univerzitné vzdelávanie.  
 
Záver 
Na základe realizovaného prieskumu preferencií študentov generácie Z k rozdielnym 
vzdelávacím metódam a  identifikácie zručností, ktorými disponujú, je možné definovať 
nasledovnéujeme inovačné stratégie inovvatívneho univerzitnomého vzdelávaníia 
výsadbového dizajnu na FZKI SPU v Nitre takto: 

1. implementácia ácia experimentálnychlnych aktivítít v rámci univerzitného 
vzdelávania,  

2. implementácia interaktívnych a kolaboratívnych aktivít v strediskách praktickej 
výučby, 

3. transformácia kompetencií učiteľa. 
Implementácia experimentálnych aktivít je jednou z možností zvyšujeýšenia atraktívnosťti 
univerzitného vzdelávania. G: generácia Z sa rada učí hrou, preferujeú také výučbové metódy, 
ktoré jejim prinášajú potešenie a rýchly výsledok. Preto vzdelávacie metódy, ktoré sa 
uplatňujú v stredoškolskom prostredí sú stále aktuálne aj v univerzitnom prostredí. Predstavy, 
že na vysokú školu nepatria experimenty a zážitkové vzdelávanie, ale prednášky a teoretické 
cvičenia, – je prežitá. 
 
V rámci vzdelávania výsadbového dizajnu na FZKI SPU v Nitre sú v súčasnosti využívané 
strediská praktickej výučby priamo v priestoroch fakulty (IEZ), v priestoroch uUniverzity 
(výsadby pred Aulou SPU v Nitre) alebo v partnerských inštitúciáchí (Záhrady Starého  
Biskupského Hostinca v Nitre), kde sú študenti priamo konfrontovaní s reálnym pracovným 
prostredím a cez interaktívne a kolaboratívne aktivity a silnú sociálnu dimenziu si rozvíjajú 
soft skills. 
Kardinálnym aspektom pre inovatívne vzdelávanie súčasného študenta je nadšenie 
a motivácia učiteľa. Generácia Z aj napriek sociálnym výhodám, ktorými disponujú 
v porovnaní s predošlými generáciami (optimistický prístup k životu, sebavedomie, ambície), 
stále potrebujú pomoc zo strany rodiča a učiteľa pri hľadaní vlastnej identity. Potrebujú 
tútora, ktorý s nimi bude zdieľať ich nadšenie. Neustále očakávajú a vyžadujú novinky, 
atrakcie, potešenie – iba vtedy sú spokojní a ochotní spolupracovať. Rešpektovanie týchto 
základných pravidiel je kľúčom k získaniu úspechu vo vzdelávacom procese.  
 
exteriérová výučba v  modelových platformách výsadbového dizajnu (IEZ, Starý Biskupský 
Hostinec v Nitre, výsadby pred Aulou SPU v Nitre), kde sú študenti priamo konfrontovaní 
s reálnym pracovným prostredím je príležitosťou na nadobudnutie záujmu o študovaný odbor, 
formovanie soft skills a sociálne interakcie. 
orientácia na súčasné potreby študenta generácie Z znamená - zo strany učiteľov-   
akceptáciu rozdielov ich preferencie k spôsobu podávania informácií, získavaniu vedomostí 
a zručností.Kardinálnym aspektom pre inovatívne vzdelávanie súčasného študenta je nadšenie 
a motivácia učiteľa. Generácia Z aj napriek sociálnym výhodám, ktorými disponujú 
v porovnaní s predošlými generáciami (optimistický prístup k životu, sebavedomie, ambície), 
stále potrebujú pomoc zo strany rodiča a učiteľa pri hľadaní vlastnej identity. Potrebujú 
tútora, ktorý s nimi bude zdieľať ich nadšenie. Neustále očakávajú a vyžadujú novinky, 
atrakcie, potešenie – iba vtedy sú spokojní a ochotní spolupracovať. Rešpektovanie týchto 
základných pravidiel je kľúčom k získaniu úspechu vo vzdelávacom procese.  
 
Abstrakt  
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Hľadanie spôsobov zvyšovania kvality vzdelávania prostredníctvom aplikácie nových metód 
vo výučbe je cieľom mnohých výskumov v pedagogickej oblasti. Významnú úlohu zohráva 
prístup učiteľa a vzdelávacej inštitúcie. Obsahová náplň odborných predmetov v oblasti 
rastlinné dizajnu musí pružne reagovať na dynamické environmentálne zmeny (klimatická 
zmena, degradácia pôd, znečistenie ovzdušia a ich škodlivé následky) v súčinnosti 
s potrebou aplikácie inovatívnych a zážitkových metód vzdelávania, ktoré zatraktívnia 
konvenčné vzdelávacie postupy.  Cieľom príspevku je definovať stratégie vzdelávania 
v oblasti výsadbového dizajnu na FZKI SPU v Nitre na základe preferencií študentov 
k rozdielnym vzdelávacím metódam a  identifikácie zručností, ktorými disponujú. Na 
základe realizovaného prieskumu preferencií študentov generácie Z považujeme za 
strategické princípy inovatívneho vzdelávania implementáciu experimentálnych aktivít, 
implementáciu interaktívnych a kolaboratívnych aktivít v strediskách praktickej výučby a 
transformáciu kompetencií učiteľa.Projekt Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI 
SPU v Nitre je fungujúcim modelom uplatnenia inovatívnych princípov v procese 
vzdelávania v univerzitnom prostredí. Originálna vzdelávacia platforma vytvára príležitosť 
pre celé spektrum experimentálnych aktivít v oblasti použitia bylín v urbanizovanom 
prostredí, ktoré sú priamo transformované do inovatívneho obsahu predmetov, záverečných 
prác a vzdelávacích kurzov. 
 
Kľúčové slová   
zážitkové vzdelávanie, inovatívne metódy vzdelávania, vzdelávacie metódy, rastlinný dizajn 
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Príloha 1 
Hodnotové preferencie študentov k vzdelávacím aktivitám v oblasti výsadbového dizajnu 
Vzdelávanie miléniovej generácie vyžaduje inovácie vo vzdelávacích metódach aj náplni samotného vzdelávania. 
Vo vzdelávaní výsadbového dizajnu boli uplatnené nasledovné metódy:  
A) Teoretické vzdelávanie v učebni – sprostredkovaní informácií formou prednášky. 
B) Praktické vzdelávanie v učebni – rozbor konceptu expozície Chelsea Flower Show a následná diskusia 
o kreatívnych riešeniach iných dizajnérov. 
C) Praktické vzdelávanie v učebni – pripomienky (konštruktívna kritika) lektora k semestrálnej práci študenta na 
tému Botanický chodník – Autobusová stanica Nivy 
D) Praktické vzdelávanie v exteriéri – prax - (Interaktívna experimentálna záhrada, Starý Biskupský Hostinec 
v Mestskom Parku v Nitre, výsadby pred Aulou SPU) formou údržbových, výsadbových a monitorovacích 
(inventarizácia) aktivít  
Vyznačte bodkou na škále vašu preferenciu k tvrdeniu.  
 
1. Ako veľmi vzdelávacia metóda ovplyvnila vašu motiváciu sa ďalej vzdelávať (získať teoretické informácie 
a praktické zručnosti nad rámec stanovený štúdiom). 
A) prednáška   

 
B) Chelsea Flower Show  

 
C) Botanický Chodník   

 
D) Prax   
 0%                                                                                            100% 
 neovplyvnila  ma                                                      motivovala ma 
2. Ako veľmi vzdelávacia metóda ovplyvnila vašu kreativitu/nápaditosť pri riešení zadania Botanický chodník – 
Autobusová stanica Nivy 
A) prednáška   

 
B) Chelsea Flower Show  

 
C) Botanický Chodník   

 
D) Prax   
 0%                                                                                            100% 
 neovplyvnila  ma                                                      motivovala ma 
3. Ako veľmi vzdelávacia metóda prehĺbila váš záujem o štúdium výsadbového dizajnu resp. celého študijného 
programu Záhradná a krajinná architektúra 
A) prednáška   

 
B) Chelsea Flower Show  

 
C) Botanický Chodník   

 
D) Prax   
 0%                                                                                            100% 
 neovplyvnila  ma                                                    motivovala ma 
4. Ako veľmi vzdelávacia metóda posilnila vaše profesijné zručnosti a istotu vo vaše schopnosti 
A) prednáška   

 
B) Chelsea Flower Show  
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C) Botanický Chodník   

 
D) Prax   
 0%                                                                                            100% 
 neovplyvnila  ma                                                    motivovala ma 

 
5. Aktuálne pomerové zastúpenie jednotlivých vzdelávacích metód v štúdiu výsadbového dizajnu počas semestra 
je nasledovné:  

A B C D 
Zakreslite vami preferované pomerové zastúpenie jednotlivých vzdelávacích metód v štúdiu výsadbového 
dizajnu pre budúci semester (označte písmenom A-D) 
_                  
 
6. Ako veľmi atraktívna bola pre vás konkrétna vzdelávacia metóda  
A) prednáška   

 
B) Chelsea Flower Show  

 
C) Botanický Chodník   

 
D) Prax   
 0%                                                                                            100% 
 neatraktívna                                                                   atraktívna 
 
 
Príloha 2 
Hodnotenie a identifikovanie zručností, ktorými študenti disponujú  
Ktorými zručnosťami disponujete / ste získali počas vášho štúdia? Pri každej hodnote vyznačte na akej úrovni 
danou zručnosťou disponujete. Vždy vyznačte len jednu možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu preferenciu 
(zakrúžkujte) 
zručnosť identifikovať rastliny v IEZ 1 2 3 4 5 

 
1. nepoznám rastliny v IEZ; 2. iba ojedinele spoznám niektorú z rastlín; 3. spoznám skoro polovicu 
rastlín v záhrade; 4. väčšinu rastlín poznám; 5. poznám celý sortiment rastlín v IEZ;  

zručnosť selektovať rastliny podmienok na stanovišti 1 2 3 4 5 
 

zručnosť selektovať rastliny podľa teórie životnej stratégie 
(CSR model) 

1 2 3 4 5 

zručnosť selektovať kvalitné odrody trvaliek 1 2 3 4 5 
 

1. neviem selektovať rastliny podľa požiadaviek; 2. nepoznám nástroje na selekciu, ale vedel by som 
použiť aspoň informácie o preberanom sortimente na Sadovníckom kvetinárstve; 3. poznám nástroj na 
selekciu rastlín, ale neviem ho správne uplatniť; 4. poznám iba nástroje uvádzané v ponukových listoch 
rastlín, rastliny neuvedené v cenníku by som nevedel správne selektovať; 5. viem selektovať ľubovoľné 
rastliny, poznám nástroje na selekciu;  

zručnosť pri navrhovaní a umiestňovaní tvarov záhonov 
do celkovej kompozície 

1 2 3 4 5 

zručnosť v zostavovaní sklady bylín podľa všeobecných 
princípov dizajnu a vlastností rastlín 

1 2 3 4 5 

zručnosť pri zostavovaní technických výkresov 1 2 3 4 5 
 

zručnosť pri plánovaní postupu prác pri založení záhona 
podľa diferencovaných stanovištných obmedzení 

1 2 3 4 5 

zručnosť pri plánovaní údržbových zásahov pre celý záhon 
príp. pre individuálne taxóny  

1 2 3 4 5 
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1. nepoznám teóriu a neviem ju aplikovať; 2.čiastočne poznám teóriu a neviem ju aplikovať; 3. 
čiastočne poznám teóriu a čiastočne ju viem aplikovať; 4. poznám teóriu a zväčša ju správne aplikujem; 
5. poznám teóriu a viem ju správne aplikovať;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnotenie a identifikovanie zručností, ktorými by chceli študenti disponovať 
Ktoré zručnosti ste počas štúdia nezískali / neosvojili ste si ich, ale chceli by ste nimi disponovať? Ak danou 
zručnosťou nedisponujete, alebo disponujete iba čiastočne vyznačte ako významné je pre vás nadobudnutie 
danej zručnosti. Vždy vyznačte len jednu možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu preferenciu (zakrúžkujte). 
zručnosť identifikovať rastliny v IEZ 1 2 3 4 5 

 
zručnosť selektovať rastliny podmienok na stanovišti 1 2 3 4 5 

 
zručnosť selektovať rastliny podľa teórie životnej stratégie 
(CSR model) 

1 2 3 4 5 

zručnosť selektovať kvalitné odrody trvaliek 1 2 3 4 5 
 

zručnosť pri navrhovaní a umiestňovaní tvarov záhonov 
do celkovej kompozície 

1 2 3 4 5 

zručnosť v zostavovaní sklady bylín podľa všeobecných 
princípov dizajnu a vlastností rastlín 

1 2 3 4 5 

zručnosť pri zostavovaní technických výkresov 1 2 3 4 5 
 

zručnosť pri plánovaní postupu prác pri založení záhona 
podľa diferencovaných stanovištných obmedzení 

1 2 3 4 5 

zručnosť pri plánovaní údržbových zásahov pre celý záhon 
príp. pre individuálne taxóny  

1 2 3 4 5 

1. vôbec nevýznamné, touto zručnosťou disponujem na veľmi dobrej úrovni; 2. nevýznamné, touto 
zručnosťou disponujem na dobrej úrovni, ; 3. sčasti významné, čiastočne by som chcel nadobudnúť 
príp. zlepšiť zručnosť; 4. významné, potrebujem nadobudnúť túto zručnosť; 5. veľmi významné, 
nadobudnutie tejto zručnosti je pre mňa mimoriadne dôležité 
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PROJEKT ROZŠÍRENIA SLOVENSKEJ AKADEMICKEJ DÁTOVEJ SIETE 
SANET 
PROJECT OF EXTENSION OF SLOVAK ACADEMIC DATA NETWORK SANET 
 
Pavol HORVÁTH 
 
Abstract 
The paper deals with the proposal of extension of the infrastructure of the Slovak academic 
data network. The proposal includes an extension of the backbone network to all missing 
districts with subsequent access networks for school connections. 
 
Keywords 
network node, backbone network, access network, network devices, optical routes 
 
 
CIELE PROJEKTU 
• rozšírenie infraštruktúry akademickej dátovej siete SANET zo súčasných akademických 

a výskumných centier – spolu 35 miest v SR na ďalšie mestá - sídla okresov - spolu o 36 
nových uzlov siete 

• projekt sa zaoberá vytvorením vysokorýchlostnej optickej infraštruktúry 
• nerieši problematiku obsahu prenášaných dát ani dodatočné potreby používateľov siete 
 

SÚČASNÝ STAV INFRAŠTRUKTÚRY SIETE 
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ORGANIZÁCIA A RIADENIE PROJEKTU 
Riadenie projektu bude zabezpečovať Predstavenstvo Združenia SANET, ktoré bude 
v konkrétnych prípadoch podľa potreby rozšírené o zástupcov ďalších univerzitných 
pracovísk. 
 
ÚČASTNÍCI PROJEKTU 
• na riešení projektu spolupracovať viaceré univerzity so skúsenosťami z realizácie 

obdobného projektu SANET II 
• budú sa podieľať najmä na organizácii a riadení procesov zriadenia uzlov siete vo 

vybraných mestách  
• Univerzitne IT pracoviská STU Bratislava, UMB B. Bystrica, TU Zvolen, ŽU Žilina, SPU 

Nitra, TU Košice, UPJŠ Košice, PU Prešov, JLF UK Martin a  VS SAV Bratislava 
prípadne niektoré stredné školy spravujúce uzol siete 

 
NÁVRH ROZŠÍRENIA CHRBTICOVEJ SIETE SANET 
• súčasná chrbticová optická infraštruktúra siete SANET s prenosovou kapacitou 100 Gbps 

s možnosťou rozšírenia na n x100 Gbps je porovnateľná so svetovou špičkou  
• umožní s dostatočnou rezervou pokryť ďalšie podstatné navýšenie súčasnej úrovne 

prenosu dát 
• projekt predpokladá pripojenie cca 2500 škôl a školských zariadení do siete SANET, čo 

by spolu so v súčasnosti pripojenými 450 školami pravdepodobne pokrývalo celý školský 
systém 

 
PREDPOKLADANÉ NOVÉ UZLY SIETE SANET (SPOLU 36) 
• Bratislavský kraj – Malacky, Pezinok, – 2 nové uzly  
• Trnavský kraj –Hlohovec – 1 nový uzol  
• Trenčiansky kraj - Bánovce nad Bebravou, Myjava, Považská Bystrica, Partizánske, Ilava 

– 5 nových uzlov  
• Nitriansky kraj – Zlaté Moravce, Šaľa – 2 nové uzly  
• Žilinský kraj – Čadca, Dolný Kubín, Turčianske Teplice, Námestovo, Tvrdošín, Bytča – 6 

nových uzlov 
 

PREDPOKLADANÉ NOVÉ UZLY SIETE SANET (2) 
• Banskobystrický kraj – Brezno, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Žiar nad Hronom, 

Banská Štiavnica, Žarnovica, Veľký Krtíš, Detva, Krupina – 10 nových uzlov 
• Prešovský kraj –Medzilaborce, Snina, Kežmarok, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, 

Stropkov, Svidník– 8 nových uzlov  
• Košický kraj – Gelnica, Sobrance - 2 nové uzly 
 
REALIZÁCIA PROJEKTU 
• vo všetkých uzloch optickej infraštruktúry vybudovať technické vybavenie umožňujúce 

pripojiť optickou technológiou všetky stredné školy a väčšinu základných škôl a 
školských zariadení a požadovanou rýchlosťou 1Gb/s 

• na pripojení  škôl by sa mohli podieľať všetci poskytovatelia internetu v danom regióne, 
ktorí by dokázali splniť uvedenú podmienku rýchlosti pripojenia   
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NÁVRH ROZŠÍRENEJ INFRAŠTRUKTÚRY SIETE 

 
 

 
FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PROJEKTU 
• projekt bude plne financovaný z rozpočtu MŠVVaŠ SR alebo z finančných prostriedkov 

eurofondov 
• Finančné náklady predstavujú: 
• kapitálové transfery, potrebné na vybudovanie (resp. nákup) alebo bežné transféry na  

prenájom medzimestských optických káblových trás – líniových stavieb pre rozšírenie 
chrbticovej siete 

•  to predpokladá postupne vybudovať alebo prenajať cca 1400 km optických trás 
• kapitálové transfery na vybavenie nových uzlov siete sieťovými zariadeniami 
• kapitálové transfery sú jednorazovými nákladmi, sieťové zariadenia v uzloch majú 

životnosť 5 – 7 rokov, po tomto období ich treba inovovať 
• bežné transféry na prenájom optických trás na ich údržbu 
• bežné transféry na organizačné zabezpečenie projektu 

 
PRÍKLAD NOVÝCH RELÁCIÍ V  ŠTRUKTÚRE UZLOV 
Banská Bystrica Medzibrod 
Lučenec Veľký Krtíš 
Lučenec Poltár 
Lučenec Rimavská Sobota 
Rimavská Sobota Jesenské 
Rožňava Revúca 
Revúca Brezno 
Brezno Podbrezová 
Podbrezová Medzibrod 
Banská Bystrica Žiar nad Hronom 
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Žiar nad Hronom Banská Štiavnica 
Banská Štiavnica Žarnovica 
Banská Štiavnica Krupina 
Zvolen Detva 

 
Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá návrhom rozšírenia infraštruktúry slovenskej akademickej dátovej 
siete. Návrh obsahuje rozšírenie chrbticovej siete do všetkých chýbajúcich okresov 
s následnými prístupovými sieťami pre pripojenie škôl.  
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uzol siete, chrbticová sieť, prístupová sieť, sieťové zariadenia, optické trasy   
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VÝVOJ APLIKÁCIE S PODPOROU VITUÁLNEJ REALITY URČENEJ PRE 
ZAČÍNAJÚCICH PEDAGÓGOV 
VIRTUAL REALITY APPLICATION DEVELOPMENT FOCUSED ON BEGINNING 
TEACHERS  
 
Marián HOSŤOVECKÝ – Miroslav ÖLVECKÝ 

 
Abstract 
The aim of this paper is to analysing the design and development of the application designed 
for support the solution of specific and non-specific pedagogical situations for beginning 
teachers. Nowadays, there are not a lot of applications to help beginning teachers how to deal 
with specific situations more or less typical. For this reason, is our goal to work on developing 
an application in the form of a serious computer game that will be educate young teachers 
and train them in dealing with situations. Developed application will be supported by virtual 
reality. As a result, the experience of teachers can be significantly increased. Between specific 
situations include those that are typical during the educational process during lesson from 
playing with a mobile phone and so on. Non-specific situations include smoking, drinking of 
alcoholic beverages, physical violence, but also the health problems of students such as 
apostasy, cardiac arrest or epileptic seizure. The application will be tested directly by 
graduates who are beginning teachers in the last three years.  
 
Keywords 
design, development, programming, virtual reality 
 
Úvod 

V súčasnosti žijeme v spoločnosti, pre ktorú je charakteristický exponenciálny 
technologický vývoj, ktorého výsledky sú implementované v takmer vo všetkých odvetviach 
vrátane vzdelávania. Implementácia a využívanie technológií priamo súvisí nielen s vývojom 
hardwaru či softwaru ale aj s ich masovým rozšírením. Vzdelávanie je procesom, pri ktorom 
využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) môže byť zmysluplným prínosom 
pri rešpektovaní konkrétnych pravidiel či zásad. Nekoncentrované, nepremyslené a za každú 
cenu implementované informačno-komunikačné prostriedky môžu priniesť recipročný efekt, 
ako sa pôvodne očakával. Je preto na zvážení riaditeľa, manažéra, učiteľa, lektora či rodiča 
kedy, v čom a za kých podmienok môže mať prínos implementácie IKT.  

Na strane druhej monitorujeme rapídny proces rozširovania technológií v bežnom 
živote, najmä však digitálnych technológií. Z toho dôvodu je viac ako prospešné aby generácia 
mladých ľudí bola odborne pripravená na ich využívanie. Odborným rozvojom sa garantuje 
pripravenosť digitálnych zručností študenta. Digitálna zručnosť alebo kompetencia je súčasťou 
kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Tá je súčasťou jednej z ôsmych kompetencií, ktorú 
nachádzame v dokumente Odporúčania Európskeho parlamentu a rady z roku 2006 o 
kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. Na webových stránkach School 
Education Gateway je digitálna kompetencia deklarovaná ako jedna z ôsmich kľúčových 
kompetencií a týka sa sebaistého a kritického používania celej škály digitálnych technológií na 
získavanie informácií, komunikáciu a základné riešenie problémov vo všetkých aspektoch 
života. Pre mnohých z nás to môže znieť jednoducho, ale podľa Tabuľky digitálnej agendy za 
rok 2015 40 % populácie EÚ nemá dostatočne rozvinutú digitálnu kompetenciu, vrátane 22 % 
populácie, ktorá nepoužíva internet.  

Pre rozvoj digitálnej kompetencie žiakov a študentov je prínosné zabezpečiť jej rozvoj 
na všetkých úrovniach vzdelávania od základných škôl až po univerzity. Nemenej dôležité je 
však rozvíjať digitálne kompetencie aj medzi zamestnancami v korporátnych podnikoch, či 
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úradoch, nemocniciach a službách. Učitelia, lektori a rodičia by mali podporovať rozvoj týchto 
digitálnych zručností prostredníctvom rôznych aplikácií nielen v spojitosti so vzdelávaním. 
Celkovo môžeme konštatovať, že digitálna kompetencia je nevyhnutná a prínosná pre podporu 
učenia sa inovatívnymi formami založenými na informačno-komunikačných technológií, 
potrebné pre uplatnenie v zamestnaní, kde sa očakáva aktívna znalosť digitálnych kompetencií. 
Dôvodom, prečo sa táto kompetencia vyžadovala a rozširovala, je rozsiahly rast využívania 
informačných a komunikačných technológií. Rozvoj digitálnej kompetencie umožnil rozvoj 
komunikačnej šírky pásma, ale i počítačov, notebookov, tabletov, mobilných telefónov ako i 
novej generácie ďalších softvérových riešení. IT zariadenia a počítačové siete sa stále 
vylepšujú, zrýchľujú a neustále  klesajú ceny, čo znamená, že zariadenia IKT sú cenovo 
dostupnejšie. Tieto atribúty začali podporovať digitálnu formu vzdelávania. 

Jedným zo spôsobov ako je možné v súčasnosti inovovať vzdelávanie je formou 
vzdelávacích hier (poznámka autora: často označované ako serious games). Ich význam je v 
súčasnosti ťažko spochybniteľný, ak túto formu vzdelávania uplatňujú nielen elitné školy a 
univerzity pri vzdelávaní alebo ich uplatňujú i pri výcviku vojakov a policajtov, vzdelávaní 
medikov, výchove technikov a pod. Uvedený sektor v tomto smere narastá na sile a čím ďalej 
sú vzdelávacie hry viac implementované do vzdelávania rôznych predmetov. Vzdelávacie hry 
často krát nachádzajú uplatnenie tam, kde tradičné formy a zložitosť výkladu sú náročné na 
pochopenie, únavu atď.. Vzdelávacie hry pre svoju jednoznačnosť, rýchlosť, názornosť 
ponúkajú študujúcemu často krát rýchlejšie pochopenie učiva. Vedia vzdelávajúcich oveľa viac 
motivovať a prispievajú k podpore rozvíjania digitálnej gramotnosti.  

Je pomerne náročné navrhnúť obsahovo, metodický, motivačne a vizuálne vzdelávaciu 
počítačovú hru. Nehovoriac, z hľadiska jej dizajnovania či hrateľnosti. Vývoju takto 
orientovaných hier sa venujú tímy, ktoré sú zložené z programátorov, grafikov, animátorov, 
metodikov a didaktikov z danej oblasti. Hry na základe návrhu sú vyvíjané a následne testované 
na experimentálnych vzorkách a po získaní spätnej väzby sú upravované do finálnej podoby. 
V súlade s autormi Brečka a Velentová (2018) gemifikácia podporuje základné ľudské potreby 
ako napr. súťaživosť, odmeny, vyjadrenie samého seba. Jej hlavnou stratégiou je odmeňovanie 
za splnené úlohy oceneniami, odznakmi, napĺňaním progres baru, levelovaním a virtuálnou 
menou. 

 
2 Vývoj aplikácie 
Našim cieľom bolo navrhnúť a vyvinúť prototyp vzdelávacej hry, ktorá bude určená pre 
začínajúcich pedagógov a študentov učiteľských študijných programov. Pri návrhu serióznej 
hry, je dôležité disponovať rozsiahlymi skúsenosťami s vývojom vzdelávacích hier . Digitálne 
alebo vážne hry sú interaktívnym médiom, a preto si situácia v hre musí vyžadovať určitú formu 
interakcie. V súlade s Bradd a kol. (2016) sa seriózna hra stáva účinným nástrojom na podporu 
učenia, podpory zdravého správania alebo zmeny správania, keď ho hrajú hráči. 
Pri návrhu hry sme najskôr vychádzali z určenia tzv. špecifických a nešpecifických 
pedagogických situácií. Spomedzi všetkých pedagogických situácií, ktoré môže vzniknúť počas 
vyučovania vyberáme niektoré (ukážku), ktoré podľa nášho názoru môžu byť najviac 
všeobecne rozšírené počas vyučovania v školách. 
 
Tabuľka č. 1: Špecifické a nešpecifické pedagogické situácie. 
Špecifické situácie príklady Nešpecifické situácie príklady 
- žiak „čmára“ na stole, 
- rušivé správanie študentov, 
- neúctivý študent, 
- študent spí pri stole, 
- smiech v triede. 

- fajčenie na toaletách, 
- pitie alkoholu, 
- užívanie drog v škole, 
- nepriateľské a agresívne správanie 

študentov, 
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- vulgárni študenti, 
- škody na majetku školy. 

 
Pri návrhu hry  sme vychádzali z konceptu tzv. cartoon vektorovej grafiky, čo je typ grafiky 
resp. typ ilustrácie pravdepodobne, ktorá je/bude animovaná, zvyčajne v nerealistickom alebo 
polorealistickom štýle. Na základe toho bolo potrebné v rámci ďalšej fázy vývoja hry vytvoriť  
(nakresliť) herné sprites-y (postavy v hrách viď. obr.č.1 a obr.č.2).  

 
Obr.č.1: Návrh prototypu postáv učiteľa a učiteľky 

 

 
Obr. č.2: Návrh prototypu postáv žiakov v jednotlivých situáciách. 

 
Po návrhu konkrétnych postáv bolo potrebné „osadiť“ tieto postavy do rôznych priestorov ako 
trieda, toaleta, laboratórium, telocvičňa a navodiť situáciu, ktorú má hráč vyriešiť podľa vopred 
stanovených situácií (viď tab.č.1). Priestory boli navrhnuté tak, aby čo najreálnejšie 
zodpovedali predstavivosti hráča. Boli použité tzv. funny colors, ktoré sú považované za živé 
a veselé farby aby sa dosiahol pozitívny účinok pri hraní hry. Miestnosti, ktoré sme si vybrali 
na simuláciu vzniknutých špecifických a nešpecifických situácií boli vyberané tak, aby čo 
najviac pokrývali priestorové rozloženie takto vzniknutých situácií v škole. Ako príklad 
uvádzame priestor toalety, kde bolo vypracovaných niekoľko grafických návrhov, ktoré sa 
vzájomne kombinujú a prekresľujú do výslednej podoby (obr.3 a obr.4). 
 

 
Obr.č.3: Grafický návrh priestoru toaliet 
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Obr.č.4: Grafických návrh priestoru toaliet s postavami 

 
Okrem uvedeného, našim snažením bude uvedenú hru zrealizovať do plného 3D prostredia 
a tým možnosť aplikáciu naprogramovať s pomocou virtuálnej reality. Tá v súčasnosti 
dosahuje renesancie vďaka novým technológiám, ktoré dokážu v kratšom čase vykresľovať 
obraz rýchlejšie, ako i zobrazovať obraz vo vyššej kvalite. Tým sa táto technológia stáva 
dostupnejšou s vyššími možnosti implementácie vo virtuálnom prostredí. Ako jeden 
z technických prostriedkov, ktorý bude nasadený bude KatWalk mini zariadenie na simuláciu 
pohybu vo virtuálnom prostredí. Hráčovi to umožní pohyb reálnej chôdze spoločne 
s virtuálnymi okuliarmi a kontrolérmi. Ovládanie rúk bude možno doplnené aj o doplnok Leap 
Motion Controller, ktorý umožní nahradiť VR kontroleri. Ten sa implementuje na VR okuliare, 
čím sa zabezpečuje náhrada a virtuálne ovládanie je jednoduchšie a prirodzenejšie. 

 

 
Zdroj: 
windowscentral.com 

Zdroj: https://images-na.ssl-
images-amazon.com/ 

 
Záver 
V súčasnosti pracujeme na dokončení vzdelávacej hry, ktorá je určená pre študentov 
učiteľských študijných programov. Cieľom je pomôcť i začínajúcemu pedagógovi naučiť sa (a 
dlhoročného pedagóga utvrdiť sa) ako zaujať správny postoj pri riešení špecifických či 
nešpecifických pedagogických situácií. Práve počas vzdelávacieho procesu u začínajúcich 
pedagógov v rámci pedagogickej praxe môžu nastať situácie, kedy učiteľ ocení postup ako 
riešiť korektne, úplne v svoj či študentov prospech. Samotná vzdelávacia hra chce prispieť ku 
korektnému riešeniu vzniknutých situácií, k tomu aby pokojne a bez vážnejších dôsledkov, 
ktorejkoľvek zo zúčastnených strán, bola situácia zvládnutá a vyriešená. Nie je možné 
obsiahnuť v predkladanej hre všetky situácie, ktoré v pedagogickej praxi môžu nastať, avšak 
vyberáme tie, ktoré svojím zameraním sú najfrekventovanejšie a najčastejšie na strane jednej, 
ale zároveň sme vybrali aj také, ktoré v súčasnosti sú zriedkavé a sú netypické na strane druhej. 
Zmyslom hru nie „učiť“ pedagógov ako majú učiť, má ponúknuť návod na riešenie vzniknutých 
situácií. 
 
 



UNINFOS 2019            medzinárodná konferencia 
Nitra, 6. - 8. november 2019                                          Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221588 43 
 

Abstrakt 
Cieľom uvedeného príspevku je charakteristika návrhu a vývoja aplikácie určenej pre 
podporu riešenia špecifických a nešpecifických pedagogických situácií začínajúcimi 
pedagógmi. V súčasnosti nie je žiadna aplikácia, ktorá by bola nápomocná   re začínajúcich 
učiteľov ako postupovať pri riešení konkrétnych situácií viac či menej typických. Z toho 
dôvodu je naším cieľom pracovať na vývoji aplikácie vo forme vzdelávacej počítačovej hry, 
ktorá hravým spôsobom bude vychovávať a vzdelávať mladých absolventov učiteľských 
odborov v riešení situácií. Vývoj aplikácie bude podporený virtuálnou realitou. Tým sa 
zážitkovosť môže hráčov – učiteľov výrazným spôsobom zvýšiť. Medzi špecifické situácie 
patria tie situácie, ktoré sú typické počas pedagogického procesu počnúc od vyrušovania 
počas vyučovania, hrania sa mobilným telefónom a pod. Medzi tie nešpecifické situácie patrí 
fajčenie, užívanie alkoholických nápojov, fyzické násilie ale i zdravotné problémy študentov 
ako je odpadnutie, zástava srdca, či epileptický záchvat. Aplikácia bude testovaná priamo 
absolventmi, ktorí sú začínajúcimi učiteľmi v posledných troch rokoch.  
 
Kľúčové slová 
návrh, vývoj a programovanie, virtuálna realita. 
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VPLYV IKT NA EDUKAČNÝ PROCES NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 
THE IMPACT OF ICT ON THE EDUCATIONAL PROCESS AT UNIVERSITIES 
 
Erik JANŠTO – Klára HENNYEYOVÁ - Peter POLAKOVIČ 

 
 
Abstract   
Over the past decades, as we have witnessed increasing technological turmoil, computers 
have become irreplaceable in virtually all areas of human activity. One of these areas - 
undoubtedly a key area for society - is education. In particular, management of large 
companies is increasingly aware that the use of information technology to train and 
educate their employees not only saves money, but usually also has a greater educational 
effect. However, not only large companies are aware of this, but it is also slowly becoming 
known in classical educational institutions such as primary, secondary and higher 
education. In contemporary higher education, there is a clear predominant form of lecture, 
where educators sit in desks and passively receive the knowledge that the teacher presents 
to them. Anyone who meets in different forms today and daily, then this way of acquiring 
new knowledge seems normal and therefore does not feel the motivation to change 
anything even after taking up employment. In order to increase the share of e-learning in 
corporate education, people need to meet these methods already during classical 
elementary, high school and university education. Computer-based learning then becomes 
completely natural to them and will not perceive e-learning as something exotic, but as a 
natural part of the educational process 
 
Keywords 
Methodology, e-learning, educational process, computer-aided teaching 
 
Úvod 
E-learning možno v najvšeobecnejšom zmysle slova chápať ako učenie akokoľvek 
podporované IKT. Táto podpora môže mať mnoho podôb. V kontexte dištančného 
univerzitného vzdelávania či firemného vzdelávania hovoríme o e-learningu spravidla vtedy, 
ak máme k dispozícii komplexný informačný systém umožňujúci tvorbu, správu 
a prehliadanie e-learningových kurzov, overovanie znalostí edukantov, komunikačné nástroje 
a ďalšie technológie, ktoré vzdelávací proces zefektívňujú. Pretože väčšina aspektov takto 
chápaného e-learningu predpokladá absenciu osobného kontaktu pedagógov so vzdelávaným, 
treba e-learning v kontexte vysokej školy chápať všeobecnejšie, teda v zmysle úvodnej vety. 
Tvrdenia, že počítače v triedach významne zvýšia kvalitu výučby a že výpočtová technika je 
nevyhnutnou pomôckou v každodennej výučbe, sa z veľkej časti ukázali ako neúčelné.[3]. 
Ukázalo sa totiž, že žiaci majúci k dispozícii počítač, tak majú ďaleko viac možností zaoberať 
sa počas výučby čímkoľvek iným, len nie vlastnou výučbou. Takisto spoľahnutie na 
schopnosti výučbových programov viedlo k podceneniu role učiteľa vo vzdelávacom procese, 
ktorá je však pre jeho zdarný priebeh úplne kľúčová [3]. Oproti tomu využitie informačných 
technológií vo výučbe so sebou prináša aj mnoho výhod. Časovo náročnú a často triviálne 
rutinnú prácu si možno pomocou tejto technológie ušetriť a ušetrený čas i energiu venovať 
iným dôležitým činnostiam vzdelávacieho procesu, ktoré tiež vyžadujú značné zdroje. 
Prebrané učivo je možné pomocou počítača efektívnejšie precvičiť, počítače významne šetria 
prácu učiteľa, a to nielen počas prípravy na výučbu, ale aj priamo vo výučbe. Podstatným 
faktorom je tiež to, že medzi edukantmi je využitie akýchkoľvek nových technológií veľmi 
atraktívne, edukanti sa tak počas výučby omnoho viac sústredia, čo zvyšuje efektivitu 
vzdelávacieho procesu. Tieto a ďalšie aspekty postupom času viedli k jednoznačnému záveru, 
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že e-learningové technológie je treba využívať s mierou a ich využitie je nutné vopred 
dôkladne premyslieť [7]. Optimálne využitie IKT vo vzdelávacom procese je podmienené 
situačne, riadia sa potrebami edukantov aj edukátora, a preto je aj náročné na plánovanie 
odvíjajúce sa od vecných a odborných kritérií; také plánovanie vyžaduje stratégiu. Jedine tak 
možno eliminovať väčšinu negatívnych faktorov a zároveň z e-learningu vyťažiť maximum 
výhod, ktoré nám poskytuje. Dôsledkom toho je klasická podoba e-learningu, akú poznáme 
z univerzitného prostredia v podobe dištančného vzdelávania či z firemného vzdelávania.  
 
Metodologické východiská príspevku 
Myšlienky v tejto kapitole sú z veľkej časti prevzaté od rôznych autorov zaoberajúcich sa 
rôznymi oblasťami využitia elektronickej podpory v edukačnom procese.  
Didaktický trojuholník - je základným didaktickým a pedagogickým východiskom. 
Zachytáva vzájomné pôsobenie učiteľa, žiaka a učiva [2]. 
Výučbové ciele - táto kapitola popisuje vlastnosti výučbových cieľov a ich taxonómiu podľa 
Niemerka a Blooma. Rozvádza tiež operácie so znalosťami, ktoré prebiehajú v hlavách 
edukantov [1]. 
Taxonómie poznatkov - tu sú poznatky rozdelené nie podľa ich hĺbky, ale podľa typu. 
Potreby edukantov počas učenia - tu nájdeme prehľad potrieb edukantov, ktoré treba 
uspokojiť pre správnu absorpciu učiva s predpokladom neskoršieho relevantného uplatnenia 
poznatkov [5]. 
Metódy odovzdávania vedomostí - metódy, ktorými možno odovzdávať vedomosti zo strany 
edukátor smerom k edukantom. Uvedené metódy pritom vychádzajú z mnohoročných 
skúseností didaktických odborníkov [6]. 
Pedagogické vzory - ako doplnok metodologických východísk slúžia teórie pedagogických 
vzorov. Pochopenie pedagogických vzorov môže zlepšiť plánovanie preberaní vyučovacích 
tém.  
 
Potreby edukantov počas učenia 
K dokonalému pochopeniu učiva je nutné uspokojiť širokú škálu potrieb, ktoré edukanti majú. 
Ide o motiváciu, vysvetlenie, ukážku, činnosť, opravu a kontrolu, aktívne opakovanie, 
testovanie a otázky [7]. Ak niektorá z týchto potrieb zostane neuspokojená, môže to viesť buď 
k nedokonalej absorpcii učiva alebo k neefektívnosti vzdelávacieho procesu, teda k predĺženiu 
času potrebného na nadobudnutie nových vedomostí. Pozrime sa teraz na jednotlivé potreby 
podrobnejšie. 
Motivácia - Motivácia je veľmi dôležitým predpokladom úspešného vzdelávacieho 
procesu, hoci nie je jeho integrálnou súčasťou, ale iba vlastnému procesu predchádza. Úlohou 
motivácie je presvedčiť, že daná téma je pre ich budúcnosť skutočne dôležitá a že sa ju chcú 
učiť. 
Vysvetlenie - Vysvetlenie je prvou fázou procesu učenia. Edukanti potrebujú vedieť, prečo sa 
zručnosť vykonáva tak, ako sa vykonáva, a okrem toho majú získať všetky dôležité 
informácie, ktoré sú so zručnosťou späté. Na správnej metodike vysvetlenia často závisí 
úspech celého vzdelávacieho procesu, pretože vysvetlenie tvoria v hlavách edukantov základ, 
na ktorom budú ďalšie fázy stavať. 
Ukážka - Edukanti musia presne zistiť, čo sa od nich žiada a ako to majú vykonať. Tieto 
podrobnosti si zvyčajne najlepšie osvoja pomocou praktickej ukážky, ako sa daná vec 
vykonáva. Ukážka nemusí vždy nasledovať až po vysvetlení. V niektorých prípadoch je 
naopak lepšie ukážku zaradiť pred samotné vysvetľovanie (v rámci dramaturgie hodiny 
napríklad už počas motivácie), a až potom edukantom vysvetliť, prečo sa daná činnosť 
vykonáva tak, ako sa vykonáva. 
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Činnosť - Edukanti musia zručnosť používať, to jest precvičovať. Kým fáza vysvetlenia tvorí 
základ, bez ktorého by nebolo možné v ďalšej výučbe pokračovať, činnosť je fáza, ktorá 
umožňuje prenikanie nových poznatkov a zručností do dlhodobej pamäte edukantov. 
Vynechanie alebo nedostatočné prevedenie fázy činnosti, inými slovami nedostatočné 
precvičenie novej látky, vytvorí u edukantov iba pasívnu znalosť, ktorú potom nebudú 
schopní v praxi uplatniť a ktorá sa časom vytratí. 
Oprava a kontrola - Je veľmi dôležité, aby oprava a kontrola prebehla čo najskôr po 
činnosti. Ak by to tak nebolo, hrozí riziko, že si edukanti vžijú zlé postupy a návyky, ktorých 
sa neskôr budú ťažko zbavovať. Oprava a kontrola poskytujú učiteľovi priebežnú spätnú 
väzbu. Fáza činnosti a fázy opravy a kontroly je potrebné cyklicky striedať tak dlho, kým 
nemajú edukanti novú látku dostatočne vžitú na zapamätanie. 
Vybavovanie - Edukanti potrebujú poznámky, ktoré by im vec neskôr pripomenuli - 
napríklad manuály, referenčné príručky, prezentácie, resumé, knihy, kazety, schémy, tabuľky, 
náčrty, mnemotechnická pomôcky, obrázky, atď. Fáza vybavovanie nastáva s určitým 
časovým odstupom od predchádzajúcich fáz, spravidla v dňoch až týždňoch. Opätovné 
vybavenie nadobudnutých znalostí presviedča mozog edukantov o praktickej užitočnosti 
nadobudnutých poznatkov a implikuje hlbšie uloženie poznatkov do dlhodobej pamäti. 
Aktívne opakovanie - Rekapitulácia a precvičovanie skoršie látky je nevyhnutné, ak chceme, 
aby edukanti túto látku nezabudli. Z hľadiska učiteľa nejde o nič iné než o opätovné 
zopakovanie cyklu (činnosť - oprava a kontrola). Z hľadiska modelu učenia už ide o inú fázu, 
práve vďaka vyššie zmienené časovej odmlke, ktorá umožňuje aktiváciu dlhodobej pamäte. 
Testovanie - Zručnosť musí byť vyskúšaná v reálnych podmienkach, ak si edukant aj edukátor 
majú byť istí, že ju úspešne zvládli. Testovanie, resp. všeobecné overovanie znalostí, 
poskytuje učiteľovi záverečnú spätnú väzbu o jeho práci. Hodnotenie testu (známka) je potom 
odmenou edukantov za ich prácu, teda za to, že sa niečo naučili. 
Otázky - Otázky, hoci uvedené až na konci nášho zoznamu, sa spravidla objavujú v priebehu 
celého vzdelávacieho procesu. Edukanti vždy potrebujú mať možnosť vyjasniť si pochybnosti 
otázkami. Z hľadiska správneho pochopenia novej látky je ideálnym miestom pre kladenie 
doplňujúcich otázok záver fázy vysvetlenie. Nie všetci edukanti sú však natoľko smelí, aby sa 
pýtali hneď ako zistia, že niečomu nerozumejú. Priestor pre doplňujúce otázky je tak potrebné 
vytvoriť najmä počas precvičovania, teda v cykle činnosť - oprava a kontrola. 
Štúdium na vysokej škole nielen v dennej forme, ale aj vo forme štúdia popri zamestnaní 
predpokladá aktívnu účasť študenta v procese získavania poznatkov. Pri narastajúcom trende 
počtu študentov je potrebné hľadať alternatívne spôsoby odovzdávania poznatkov veľkému 
počtu študentov, ktorí sa priamo nemusia zúčastňovať na výučbe. Cieľom dištančného 
vzdelávania je umožniť veľkému počtu študentov plnohodnotné a riadené samoštúdium [4]. 
Ak má byť elektronický kurz rovnocennou náhradou za kurz vedený vyučujúcim či jeho 
doplnkom, musí dôkladne využívať informačné technológie a podnecovať používateľa 
k interakcii a aktivite. Všetky tieto predpoklady vedú k využitiu internetu na projekty 
dištančného vzdelávania na vysokej škole [3]. 
Možnosti využitia on-line e-learningu na vysokých školách sú buď ako doplnková podpora 
štúdia, alebo ako samostatné dištančné štúdium --virtuálna univerzita. Doplnková podpora 
štúdia poskytuje okrem klasickej výučby množstvo multimediálnych materiálov dostupných 
prostredníctvom internetu (videá, animácie, obrázky, grafy, hyperlinky, elektronické 
testovacie systémy, diskusné fóra). Virtuálna univerzita je zase server so softvérovým 
prostredím, ktorý poskytuje po technickej stránke podporu výučby. Prostredníctvom internetu 
rozširuje študijné materiály v multimediálnej podobe, ktoré sú dostupné pre všetkých 
študentov pomocou bežných internetových prehliadačov. Špecifikom univerzitnej pôdy je 
nedostatok financií, preto neprichádza do úvahy priame využitie komerčných nástrojov na 
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tvorbu a využívanie kurzov. Preto je vhodné využiť dostupný produkt všeobecnej verejnej 
licencie GNU, alebo vlastnými silami vybudovaný vzdelávací univerzitný systém. 
Zavedenie e-learningu do výučby na vysokých školách prináša niekoľko úskalí. Elektronický 
kurz vytváraný v elektronickom systéme nie je náhradou učebnice, alebo iba sťahovanie 
elektronických materiálov. Musí byť flexibilný, dostupný a odrážať individualitu jednotlivých 
študentov. Od študenta sa očakáva samostatnosť a schopnosť efektívneho využívania 
informačných technológií pri štúdiu. Ďalším úskalím je schopnosť erudovaných pedagógov 
v danej oblasti definovať scenár -- osnovu kurzov, naplniť ho po obsahovej stránke a zaradiť 
do systému a následne ho uviesť do reálnej prevádzky. Táto fáza je časovo veľmi náročná. 
Tvorbe jednotlivých kurzov treba venovať dostatok pozornosti, motivovať autorov a ich 
spolupracovníkov pri spracovaní kurzov a patrične ich ohodnotiť alebo finančne motivovať. 
Z technického pohľadu je nutné povedať, že na prevádzku e-learningového systému treba 
poskytnúť dostatočný hardvérový výkon minimálne na strane servera a vyčleniť aspoň 
jedného pracovníka na jeho správu a podporu autorov kurzov a ich zaškolenie. Mnohé 
univerzity napriek týmto úskaliam a finančným problémom e-learning postupne v rôznych 
formách integrujú do svojej výučby.  
 
Vízie a smerovania 
Na Slovensku sa donedávna vnímalo dištančné vzdelávanie ako pasívne využitie internetu 
pomocou www stránok, ktoré slúžia na zverejnenie informácií o štúdiu a konkrétnej inštitúcii, 
zverejňovanie organizačných informácií. V súčasnosti v oblasti rozvoja elektronického 
vzdelávania na Slovensku môžeme pozorovať dva trendy: ˙ Využitie úspešných, už 
existujúcich vzdelávacích systémov a riešení na nadnárodnej úrovni, pripojenie sa k nim a ich 
adaptácia na podmienky v SR (napr. Lotus Notes, Oracle, Siemens, Cisco Systems) [2].Vývoj 
vlastných systémov na báze spolupráce so subjektmi zo štátneho a súkromného sektoru (napr. 
v rámci projektov vykonávaných najmä v rámci EÚ programov: Tempus, Leonardo da Vinci 
(LdV) a Socrates). Rozhodli sme sa využiť naše skúsenosti a znalosti pri vývoji vlastného 
systému. Dobrý systém dištančného vzdelávania na tvorbu elektronických kurzov by mal 
obsahovať časti: informačnú, obsahovú, testovaciu a komunikačnú. Informačná časť obsahuje 
základné úvodné informácie o kurze: predpoklady vedomostí študenta, požiadavky, systém 
hodnotenia, čo sa študent naučí, agenda stretnutí a termínov, informácie o účastníkoch kurzu 
[5]. V obsahovej časti bude samotný obsah kurzu, podporujúci interaktívne samoštúdium, 
zahrňovať doplňujúce materiály, zadania a odkazy na iné zdroje (web, literatúra). 
Samozrejmosťou je aj otestovanie novonadobudnutých vedomostí. V testovacej časti je 
možnosť sebatestovania, ako aj testovania s následným hodnotením. Neoddeliteľnou súčasťou 
výučby je komunikácia, v komunikačnej časti prebieha on-line komunikácia - chat, 
videokonferencie a off-line komunikácia - diskusné fóra, e-mailová komunikácia. S prudkým 
a dynamickým rozvojom nových informácií v oblasti informačných technológií súvisí potreba 
neustáleho vzdelávania. E-learning s podporou internetu, ako nová forma vzdelávania, ktorá 
minimalizuje náklady vynaložené na vzdelávanie, predstavuje časovú nezávislosť od 
klasických kurzov a akceptuje individuálnosť študentov, má úspech nielen v komerčnom 
prostredí, ale aj vo výučbe na vysokých školách. Stále viac škôl využíva e-learning v rôznych 
formách vo výučbe. 
 
Záver 
Kultúra vzdelávania sa mení a aj sami študenti začínajú rozumieť, že nestačí počas štúdia iba 
sedieť v škole a počúvať, ale je potrebné sa aktívne zapájať do vzdelávacie procesu a už 
priamo počas svojho štúdia nadobúdať aj zručnosti vďaka úlohám šitým na mieru 
a praktickým cvičeniam. Na základe nášho prieskumu z dostupnej literatúry sme nezískali 
žiadne informácie o počte slovenských študentov, ktorí študujú online v zahraničí. 
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E-learning rieši problém tradičného vzdelávania z pohľadu prístupnosti pre široké vrstvy 
populácie. Mnohé doteraz riešené projekty stroskotali po naplnení/dosiahnutí cieľov projektu 
a ďalej sa v nich už nepokračovalo. Vytvorenie e-learningových kurzov je totiž dlhodobá 
záležitosť a od vyučujúcich vyžaduje vysokú mieru IKT zdatností. Inak ide iba o podporu 
tradičného vzdelávacieho systému. Plnohodnotné automatické e-learningové kurzy sú 
v prostredí vysokého školstva na Slovensku skôr raritou. Slovenský študent je zvyknutý na 
interakciu s vyučujúcim a jeho zodpovednosť pri vyučovacom procese. Môžeme povedať, že 
online vzdelávanie je nutné prispôsobiť kultúrnych zvyklostiam a požiadavkám študentov 
a tiež aj učiteľov. Vyučujúci momentálne neovládajú manažment systému obsahu na takej 
úrovni, že by boli samostatne schopní vypracovať online kurzy pre svojich študentov. 
Z vlastnej skúsenosti však môžeme tvrdiť, že ako aj študenti, tak aj pedagógovia narážajú na 
limity tohto systému. Prostredie je veľmi ťažkopádne a používateľsky neprívetivé. Vytvoriť 
kompletnú podporu kurzu si vyžaduje veľa času a pokročilú znalosť systému. Taktiež nie 
každá univerzita poskytuje aktuálnu/najnovšiu verziu tohto systému, a tak sú vyučujúci aj 
študenti nútení pracovať v zastaranom softvéri. Príprava predmetu je pre pedagóga zväčša 
náročná a v vyžaduje počítačové zručnosti. Pri tvorení kurzu nejde iba o nahranie digitálneho 
obsahu na web, ale materiály by študentom mali byť poskytnuté v takej forme, na akú sú 
zvyknutí pri prehliadaní digitálneho obsahu. Nahranie učebnice na web stránku nie je e-
learning, čomu mnoho vyučujúcich ešte stále nerozumie. Slovenčina nepatrí medzi svetové 
jazyky, vyučujúci sa obávajú straty svojho “duševného” vlastníctva. 
 
Abstrakt 
Počas posledných desaťročí, kedy sme svedkami stále búrlivejšieho technologického 
pokroku, sa počítače stali nenahraditeľnými pomocníkmi prakticky vo všetkých oblastiach 
ľudskej činnosti. Jednou z týchto oblastí - bezpochyby ide o oblasť pre spoločnosť 
kľúčovou - je vzdelávanie. Najmä manažment veľkých firiem si stále viac uvedomuje, že 
využitie informačných technológií pri školení a vzdelávania svojich zamestnancov nielen 
šetrí peniaze, ale zvyčajne má aj väčší vzdelávacie efekt. Túto skutočnosť si však uvedomujú 
nielen veľké firmy, ale pomaly sa dostáva do povedomia aj v klasických vzdelávacích 
inštitúciách, ako sú základné, stredné a vysoké školy. V súčasnom vysokom školstve 
jednoznačne prevláda prednášková forma výučby, kedy edukanti sedia v laviciach a pasívne 
prijímajú poznatky, ktoré im učiteľ predkladá. Každému, kto sa prednáškami v rôznych 
podobách stretáva dnes a denne, potom tento spôsob získavania nových poznatkov pripadá 
normálne a necíti teda motiváciu na ňom čokoľvek meniť ani po nástupe do zamestnania. 
Ak má vzrásť podiel využitia elektronického vzdelávania vo firemnom vzdelávaní, je 
potrebné, aby sa ľudia s týmito metódami stretávali už počas klasickej základoškolskej, 
stredoškolskej a vysokoškolskej výučby. Učenie sa pomocou počítača im potom príde úplne 
prirodzené a e-learning nebudú vnímať ako niečo exotické, ale ako prirodzenú súčasť 
vzdelávacieho procesu. 
 
Kľúčové slová 
Metodika, e-learning, vzdelávací proces, počítačom podporovaná výučba 
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AKO ZVÝŠIŤ EFEKTIVITU IT BEZ ZÁSADNÝCH INVESTÍCIÍ. INTEGRÁCIA 
OPERAČNÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH NÁSTROJOV IT V PRAXI 
 
Miroslav KNAPOVSKÝ – Peter DÖMÉNY  
 
Abstract 
Organizations accumulate a wealth of IT tools and products as they grow. From 
infrastructure, security, operating systems, commercial and OpenSource applications, as 
well as operating systems, IoT and so on. The complexity of the IT environment is growing, 
and the demands for operators and IT security specialists are increasing accordingly. 
Formerly an easy thing like finding the cause of the problem, finding details, and having 
enough information to respond properly is now a problem in a flood of products and tools. 
Most systems generate machine data that can be used to integrate various system with each 
other properly. In this lecture you will learn, on illustrative examples, what machine data is 
and how to use machine data to integrate completely different systems with each other to 
make life easier. 
 
Keywords 
Machine data, Integration, Security Event Management, IPS, Sandbox, Firewall, Network 
Traffic Analysis, Security Maturity Models 
 
 
Dáta sú všade okolo nás. Nás však budú najviac 
zaujímať strojové dáta, ktoré vznikajú 
v zariadeniach, ktoré bežne využívame, napr. 
osobné počítače, rôzne IoT senzory, sieťové 
komponenty, webové sídla atď.  Čo teda sú strojové 
dáta? Zjednodušene povedané, sú to záznamy 
rôznych udalostí – logy. Logy operačných 
systémov, aplikácií, databáz, sieťových zariadení a 
mnoho ďalších. Je ich veľa a ťažko sa v nich 
orientuje. A prečo sa vôbec o logy zaujímame, 
zbierame ich a centrálne ukladáme? Dôvodov môže byť niekoľko: 

• čisto praktické – keď máme v zariadení, kde log vzniká, obmedzenú lehotu jeho 
uloženia, 

• bezpečnostné  – ak potrebujeme zabezpečiť autenticitu záznamov, získať prehľad o 
anomáliách a incidentoch, 

• zákonné – ak musíme dodržiavať literu zákona (GDPR, zákon o kybernetickej 
bezpečnosti a iné zákonné normy). 

 
Trendom dnešnej doby je zvyšovanie efektivity:  

• ako zvýšiť efektivitu IT, ak máme nedostatočné ľudské zdroje, 
• ako urýchliť riešenie IT incidentov, 
• ako jednoduchšie koordinovať členov tímu. 

Riešením týchto výziev je integrácia viacerých nástrojov. 
 
LOGmanager je platforma vyvinutá s cieľom pomôcť našim zákazníkom práve so 
spomínanými výzvami. Spracovaním strojových dát nám LOGmanager umožňuje: 

• viditeľnosť, 
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• integráciu, 
• koordináciu, 
• lepšiu efektivitu pri riešeniach IT incidentov, 
• dohľadávanie jednotlivých udalostí. 

 
Zákazníci používajú rôzne špecializované nástroje, ktoré síce sú špičkové vo svojich 
odvetviach, ale neumožňujú globálny pohľad. Práve vďaka nemu máme možnosť vidieť 
súvislosti medzi jednotlivými incidentmi. Na to, aby sme mohli zákazníkom tento globálny 
pohľad poskytnúť a zároveň im umožnili čo najjednoduchšie pracovať s LOGmanagerom, 
implementovali sme do neho Blockly, vďaka ktorému sa nemusia učiť programovať 
v špeciálnom jazyku.  
 
Blockly: 

 
 
Príklad integrácie rôznych nástrojov s platformou LOGmanager 
V našom príklade sa pozrieme, ako je možné zaintegrovať Antivirus, logy z operačného 
systému Windows, Trend Micro – SandBox, TippingPoint – NG-IPS, Fortinet – NG-FW, 
Flowmon.  
 

 
 
Užívateľ sa nakazí malvérom, ktorý zakryptuje dáta na sieťovom disku. Po 46 sekundách 
malvér deteguje a zneškodní Antivirus, zároveň vygeneruje záznam, ktorý sa uloží na 
LOGmanager. Vďaka auditným záznamom zo servera, ktoré sa taktiež ukladajú na 



UNINFOS 2019            medzinárodná konferencia 
Nitra, 6. - 8. november 2019                                         Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221588 52 
 

LOGmanager, vieme spraviť zoznam zakryptovaných súborov, čím sa značne skráti čas 
potrebný na obnovu týchto súborov zo zálohy. Nie je nutné obnovovať kompletne celý diskový 
priestor, stačí obnoviť iba zakryptované súbory. Aby sme zistili viac detailov o malvére, ktorý 
zakryptoval súbory, využijeme technológiu SandBoxu, údaje z neho prenesieme do NG-IPS 
alebo do NG-FW. Tie nám zabezpečia ochranu ostatných hostov v sieti. Z logov, ktoré sa 
zaznamenali pri ukladaní hostov do karantény, si vytvoríme alert, ktorý bude administrátora, 
resp. zodpovedné osoby informovať mailom o vzniknutej situácii. Keďže všetky systémy 
logujú centrálne na platformu LOGmanager, máme k dispozícii dostatok informácií, aby sme 
sa poučili, čo sa stalo pred a po útoku. Vďaka integrácii s Flowmonom máme v LOGmanageri 
informácie o detegovaných anomáliách. Jednoduchým kliknutím si môžeme otvoriť priamo 
administrátorskú konzolu Flowmonu a pozrieť si všetky dostupné detaily o danej anomálii. 
Takto je vďaka jednoduchým integráciám jednotlivých technológií s LOGmanagerom možné 
veľmi jednoducho, rýchlo a efektívne sledovať a zamedzovať rôznym bezpečnostným 
hrozbám. LOGmanager sa dá rovnako využiť na sledovanie činnosti užívateľov 
a administrátorov. Je možné nechať si zasielať rôzne alerty a reporty v pravidelných 
intervaloch, čím sa uľahčí činnosť IT alebo security oddelenia, ktoré nemusia vytvárať auditné 
správy manuálne. 
LOGmanager je ideálny nástroj, ktorý pomôže organizáciám s malým počtom IT 
alebo security špecialistov budovať Security maturity. Od reaktívnej bezpečnosti 
k proaktívnej, od základných systémov k pokročilým. 

 
LOGmanager pomáha spoznať vlastné IT prostredie, dlhodobo 
uchovávať všetky dáta, dáva IT bezpečnosti do rúk základný nástroj na 
sledovanie a správu incidentov, môže pomôcť ušetriť licencie SIEM 
a UBA technológií. Taktiež pomáha rozložiť náročné aktivity v čase, 
neduplikovať činnosti a ľahko sa integruje. Na ľahkú integráciu sú pre 
zákazníkov k dispozícii návody, užívateľské fórum a, samozrejme, 
podpora výrobcu. 
 
LOGmanager podporuje viac než 120 zdrojov už v základe a všetky 
systémy, ktoré používajú RFC5424, JSON, CEF LEEF formáty logov. Je 
schopný uložiť až 100 TB dát. Optimalizovaná platforma je schopná 

prijímať až 10 000 záznamov za sekundu. A čerešničkou na torte je jeho veľmi prehľadné 
licencovanie – ŽIADNE licencie. 
 
Abstrakt 
Organizace během rozvoje své činnosti nashromáždí velké množství nástrojů a produktů IT. 
Jak z oblasti infrastruktury, bezpečnosti, operačních systémů, komerčních i OpenSource 
aplikací, tak i provozních systémů, IoT a podobně. Komplexita IT prostředí roste, náročnost 
pro operátory i specialisty IT bezpečnosti adekvátně také. Dříve tak snadná věc jako odhalit 
příčinu problému, najít podrobnosti a mít ke správné reakci dostatek informací, je dnes v 
záplavě produktů problémem.  Přitom většina systémů generuje strojová data, která lze při 
správné práci s nimi použít ke vzájemné integraci. V této přednášce se na názorných 
příkladech dozvíte, co jsou strojová data a jak za využití strojových dat integrovat naprosto 
rozdílné systémy mezi sebou a ulehčit si tak život.  
 
Kľúčové slová 
Strojová data, Integrace, Security Event Management, IPS, Sandbox, Firewall, Analýza 
síťového provozu, Security Maturity modely 
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HISTÓRIA KONFERENCIÍ UNINFOS 
 
Zuzana KORCOVÁ – Darina TÓTHOVÁ 

 
Abstract 
Not many conferences boast as long a history as UNINFOS. The first conference, at that 
time as a seminar, was held in 1995. In the paper we will recall all the conferences held so 
far, as each of them deserves attention. The organizers made efforts to organize it and each 
of them was unique in its own way. 
 
Keywords 
UNINFOS conference, universities, history of UNINFOS conference 
 

Úvod 
 
Konferencie UNINFOS – Univerzitné informačné systémy majú už svoj 25. ročník, majú svoju 
bohatú históriu. Prehľad rokov a miest konania znázorňuje tabuľka č. 1. 
 

1. UNINFOS 1995 Nitra             VŠP 14. UNINFOS 2008 Jasná            SPU 

2. UNINFOS 1996 Nitra  VŠP 15. UNINFOS 2009 Nitra SPU 

3. UNINFOS 1997 Košice TUKE 16. UNINFOS 2010 Trnava TrU 

4. UNINFOS 1998 Nitra  SPU 17. UNINFOS 2011 Prešov PrU 

5. UNINFOS 1999 Bratislava UK 18. UNINFOS 2012 Trenčín TnUAD 

6. UNINFOS 2000 Nitra  SPU 19. UNINFOS 2013 Ružomberok  KU 

7. UNINFOS 2001 Zvolen TU 20. UNINFOS 2014 Košice UPJŠ 

8. UNINFOS 2002 Žilina  ŽU 21. UNINFOS 2015 B. Bystrica   SZU 
Bratislava, FZ so sídlom v B. Bystrici 

9. UNINFOS 2003 Nitra  SPU 22. UNINFOS 2016 B. Bystrica    UMB 

10. UNINFOS 2004 Bratislava STU 23. UNINFOS 2017 Trnava UCM 

11. UNINFOS 2005 B. Bystrica  UMB 24. UNINFOS 2018 Bratislava UK, 
VŠMU, VŠVU 

12. UNINFOS 2006 Nitra  UKF 25. UNINFOS 2019 Nitra  SPU 

13. UNINFOS 2007 Bratislava EU  
 
Tabuľka 1  Zoznam konferencií UNINFOS  - rok, miesto konania, skratka vysokej školy
 
 
Na ďalších stranách sú zverejňované titulné strany zo zborníkov alebo webových stránok 
jednotlivých ročníkov konferencií. 

 
 
 
 
 

http://spu.fem.uniag.sk/konferencie_a_seminare/uninfos/1995/
http://spu.fem.uniag.sk/eunis/konferencia_pre_rektorov/
http://spu.fem.uniag.sk/konferencie_a_seminare/uninfos/1996/
http://spu.fem.uniag.sk/uninfos2009/
http://www.tuke.sk/uninfos/
http://www.truni.sk/sk/uninfos-2010
http://spu.fem.uniag.sk/konferencie_a_seminare/uninfos/1998/
http://www.unipo.sk/uninfos2011
https://uniba.sk/o-univerzite/konferencie/uninfos-1999
http://uninfos.tnuni.sk/
http://spu.fem.uniag.sk/konferencie_a_seminare/uninfos/2000/
http://www.uninfos2013.ku.sk/
http://www.tuzvo.sk/uninfos_2001/
http://www.uninfos2014.upjs.sk/
http://www.utc.sk/uninfos/
http://fzszu.sk/uninfos-2015/
http://spu.fem.uniag.sk/konferencie_a_seminare/uninfos/2003/
http://uninfos2016.umb.sk/
http://www.stuba.sk/uninfos/
https://uninfos2017.ucm.sk/
http://uninfos2005.umb.sk/
http://uninfos2018.uniba.sk/
http://uninfos.ukf.sk/
https://spu.fem.uniag.sk/uninfos2019
http://www.euba.sk/konferencia/
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UNINFOS - 1995 
 

 
Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre 

 
Rada pre koordináciu rozvoja výpočtovej techniky a informatiky 

 na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre 
 
a 
 

Prevádzkovo - ekonomická fakulta  
Fakultné výpočtové stredisko PEF VŠP  

 
 

Celoslovenský seminár zástupcov vysokých škôl 
 
 

UNINFOS '95 
 
 

Nitra 
 
 

5. - 6. apríl 1995 
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UNINFOS - 1996 
 

 
Celoslovenský seminár 

UNINFOS '96 
Univerzitné informačné systémy 

 
 

Celoslovenský seminár zástupcov vysokých škôl s medzinárodnou účasťou a účasťou 
zástupcov stredných škôl na Slovensku  

Miesto konania: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre  

Termín konania: 17. -19. apríla 1996  

Organizátori:  

Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre 
Prevádzkovo-ekonomická fakulta 

Rada pre koordináciu rozvoja výpočtovej techniky a informatiky na VŠP 
 

Fakultné výpočtové stredisko FEM SPU 
 

Noname - záujmova skupina pre tvorbu hypertextových aplikácii 

Odborní garanti seminára: 

Doc. Dr. Ing. Imrich Okenka, CSc. 
RNDr. Darina Tothova 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sun.uniag.sk/
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UNINFOS - 1997 

TECHNICKÁ UNIVERZITA v KOŠICIACH 
a 
 

ÚSTAV VÝPOČTOVEJ TECHNIKY 
ÚVT 

celoslovenský seminár zástupcov vysokých  
   a stredných škôl na Slovensku 

 

UNINFOS '97 
Univerzitné informačné systémy 

 
 
 
 

Košice 
12.-14. november 1997 
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UNINFOS – 1998 
 

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
Fakulta ekonomiky a manažmentu 

Fakultné výpočtové stredisko 
a 

Rada pre koordináciu rozvoja výpočtovej 
techniky a informatiky 

Vás pozývajú 
na 

medzinárodnú konferenciu  

UNINFOS '98 
(Univerzitné informačné systémy) 

 
15. - 17. apríl 1998 

Nitra 
  

Odborni garanti konferencie: 
Doc.Dr.Ing.Imrich Okenka, CSc. 

RNDr.Darina Tothova 
 

 
 

 
 

https://spu.fem.uniag.sk/DOCUMENTS/RKRVTISPU.html
https://spu.fem.uniag.sk/DOCUMENTS/RKRVTISPU.html
https://spu.fem.uniag.sk/konferencie_a_seminare/uninfos/1998/sk_pozvanka.html
https://spu.fem.uniag.sk/nitra.html
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UNINFOS – 1999 
 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Matematicko-fyzikálna fakulta UK 

Výpočtové stredisko MFF UK 
a 

EUNIS Slovensko - Združenie pre univerzitné informačné systémy 

  

Medzinárodná konferencia 

UNINFOS '99 
(Univerzitné informačné systémy) 

  

konaná v rámci osláv 80-teho výročia založenia Univerzity Komenského pod záštitou rektora 
UK prof. Ing. Ferdinanda Devínskeho, DrSc. 

 

Bratislava 

14.-16. 4. 1999 
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UNINFOS – 2000 
 

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
Rada pre koordináciu výpočtovej techniky a informatiky 

Fakulta ekonomiky a manažmentu  
Fakultné výpočtové stredisko 

 
a 
 

EUNIS Slovensko - Združenie pre univerzitné informacné systémy 
 

Vás pozývajú  
na  

 
medzinárodnú konferenciu  

 
UNINFOS 2000 

(Univerzitné informačné systémy)  
 
 

konanú pod záštitou rektora SPU doc. Dr. Ing. Imricha Okenku, CSc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

10. - 12. máj 2000  
 

NITRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uniag.sk/
https://spu.fem.uniag.sk/DOCUMENTS/RKRVTISPU.html
http://sun.uniag.sk/
https://spu.fem.uniag.sk/ACADEMIC/depart/fvs/
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UNINFOS – 2001 

 
Technická univerzita vo Zvolene  

Ústav výpočtovej techniky 
a 

EUNIS Slovensko - Združenie pre univerzitné informačné systémy 

 

Medzinárodná konferencia 

UNINFOS 2001 
(Univerzitné informačné systémy) 

 

 
konaná pod gesciou ministra školstva SR Milana Ftáčnika  

a rektora TU vo Zvolene Mikuláša Šupína 
 
 

Zvolen 
10. - 12. september 2001 
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UNINFOS – 2002 
 

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA 
 

Fakulta riadenia a informatiky 
Ústav výpočtovej techniky 

EUNIS Slovensko – Združenie pre univerzitné informačné systémy 

UNINFOS 2002 
 

Univerzitné informačné systémy 
 

22. 5. - 24. 5. 2002 
 

Záštita konferencie Peter Ponický, minister školstva SR 
Garant konferencie Milan Dado, rektor Žilinskej univerzity 

Peter Mederly, generálny riaditeľ sekcie VŠ 
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UNINFOS – 2003 
 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  
Koordinačná rada pre informačné technológie SPU v Nitre  

a  
združenie EUNIS Slovensko 

Vás pozýva na 
 

medzinárodnú konferenciu 

UNINFOS 2003 

(Univerzitné informačné systémy) 
 

  

 

 

 

 

Konferencia sa koná pod záštitou ministra školstva SR Martina Fronca 

a rektora SPU prof. Dr. Imricha Okenku, PhD.  
 
 

Nitra, 3. - 5. 9. 2003 
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UNINFOS – 2004 
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Rada pre inf. a komunikačné technológie 

Centrum výpočtovej techniky 
Združenie EUNIS Slovensko 

usporiada 

pod záštitou Prof. Ing. Vladimíra Báleša CSc., rektora STU v Bratislave 

 

medzinárodnú konferenciu 

UNIVERZITNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 

UNINFOS ´04 

  

 

 

 

29. – 30. novembra 2004 
Bratislava 

SLOVENSKO 
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UNINFOS – 2005 
 
 
 
 
 
 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
UAKOM 

EUNIS Slovensko - združenie pre univerzitné informačné systémy 
Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu 

 

UNINFOS 2005 
 

Konferencia sa uskutoční pod záštitou 
doc.Ing. Milana Murgaša, CSc. 

rektora UMB 
 

v dňoch 7. - 9. septembra 2005 
v Banskej Bystrici 
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UNINFOS – 2006 
 

UNIVERZITA KOŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE  
a 

ZDRUŽENIE EUNIS SLOVENSKO 
 

UNINFOS 2006 
 

Univerzitné informačné systémy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nitra 
31. 5. - 2. 6. 2006 
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UNINFOS – 2007 

 
 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

a 

ZDRUŽENIE EUNIS SLOVENSKO 

UNINFOS 2007 

Univerzitné informačné systémy 
 

Bratislava 
 
 

13. - 15. 11. 2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNINFOS 2019            medzinárodná konferencia 
Nitra, 6. - 8. november 2019                                          Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221588 68 
 

 
UNINFOS – 2008 
 

ZZddrruužžeenniiee  EEUUNNIISS  SSlloovveennsskkoo  
aa  

SSlloovveennsskkáá  rreekkttoorrsskkáá  kkoonnffeerreenncciiaa  
  

Vás pozývajú 
na 

konferenciu  
 

Strategický význam IKT pri riadení vysokých škôl  

(UNINFOS 2008) 
 
 

 

 

 

 

                                                           EUNIS Slovensko 

 

JASNÁ 

29. -30. september 2008 
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UNINFOS – 2009 
 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Koordinačná rada pre informačné technológie SPU v Nitre 

a 
združenie EUNIS Slovensko  

 

UNINFOS 2009 
(Univerzitné informačné systémy) 

 

 

Konferencia sa koná pod záštitou 
ministra školstva SR prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc. 

a rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
Dr.h.c. prof. Ing. Mikuláša Látečku, PhD. 

 

25. - 27. november 2009 

NITRA 
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UNINFOS – 2010 
 

Trnavská univerzita v Trnave, Centrum informačných systémov 
a združenie EUNIS Slovensko 

zorganizovali medzinárodnú konferenciu  

  

 

U N I N F O S    2 0 1 0 
Univerzitné informačné systémy 

  
Konferencia sa konala pod záštitou rektora Trnavskej univerzity v Trnave 

doc. Ing. Martina Mišúta, CSc. 
ako podujatie k 375.výročiu založenia starobylej "Universitas Tyrnaviensis" 

3. - 4. november 2010 
TRNAVA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



UNINFOS 2019            medzinárodná konferencia 
Nitra, 6. - 8. november 2019                                          Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221588 71 
 

 
UNINFOS – 2011 
 

Prešovská univerzita v Prešove 
Centrum výpočtovej techniky PU 

a EUNIS Slovensko 
 

usporiadali medzinárodnú konferenciu 
 
 

UNINFOS 2011 
univerzitné informačné systémy 

 
konferencia sa uskutočnila pod záštitou 

Eugena Jurzycu, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  
prof. RNDr. René Matloviča, PhD., rektora PU 

 
 

7.9.2011 - 9.9.2011 
v Prešove 
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UNINFOS – 2012 
 

Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
 

Centrum informačných technológií TnUAD v Trenčíne 
a 

Združenie EUNIS Slovensko 
 

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu 

 

UNINFOS 2012 
univerzitné informačné systémy 

Konferencia sa koná 
pri príležitosti 15.výročia založenia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 pod záštitou 
Mgr. Richarda Rybníčka  primátora mesta Trenčína 

a 
prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc.  rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne 
 

26. - 27. júna 2012 v Trenčíne 
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UNINFOS – 2013 
 

Katolícka univerzita v Ružomberku 
Ústav Informačných a komunikačných technológií 

a 
združenie EUNIS Slovensko 

 
  

Vás pozývajú na 19.  medzinárodnú vedeckú konferenciu 
  

UNINFOS 2013  
(Univerzitné informačné systémy) 

  
 

Konferencia sa koná pod záštitou rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku 
 prof. Tadeusza Zasepu, PhD.  

 
 a  primátora mesta Ružomberok 

PaedDr. Jána Pavlíka 
 

 v dňoch 29.- 31.10.2013 v Ružomberku. 
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UNINFOS – 2014 
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a 

združenie EUNIS Slovensko 

 
Vás pozývajú 

na medzinárodnú konferenciu 
  

UNINFOS 2014 

(Univerzitné informačné systémy) 
 

Konferencia sa koná pod záštitou rektora UPJŠ 
prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. 

  

v Košiciach dňa 27. 10. – 29. 10. 2014 
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UNINFOS – 2015 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 

a 
EUNIS Slovensko 

 
 

UNINFOS 2015 
(Univerzitné informačné systémy) 

 
 
          
 
 
 
 
 

Banská Bystrica 
24. – 26. 11. 2015 
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UNINFOS – 2016 
 

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI  
a  

EUNIS Slovensko 

 
Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu 

 

UNINFOS 2016 
(Univerzitné informačné systémy) 

 

Konferencia sa bude konať pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky prof. Ing. Petra Plavčana, CSc.  

a rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  
doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. 

v Banskej Bystrici v dňoch 9. 11. 2016 – 11. 11. 2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrakt 
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UNINFOS – 2017  

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA  

V TRNAVE 

a EUNIS Slovensko 

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu  

UNINFOS 2017 

(Univerzitné informačné systémy) 

Konferencia sa bude konať pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky 

a rektora UCM Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof. 

 

pri príležitosti 20. výročia založenia univerzity Trnave 

v dňoch 25. 10. 2017 – 27. 10.  2017 
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UNINFOS – 2018 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

a 

EUNIS Slovensko 

Vás v spolupráci  

s Vysokou školou múzických umení  

a s Vysokou školou výtvarných umení 

pozývajú na 24. ročník konferencie 

 

UNINFOS 2018 
(Univerzitné informačné systémy) 

 
Konferencia sa bude konať pod záštitou  

podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR  
a rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., 

rektorky VŠMU doc. Márie Heinzovej, ArtD. 
 a rektora VŠVU prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. 

v Bratislave v dňoch 12. – 14. 12. 2018 
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UNINFOS – 2019 
 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
 Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre 

 Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre 
 a združenie EUNIS Slovensko 

 
 

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu 
 
 

UNINFOS 2019  
(Univerzitné informačné systémy) 

 
 

Hlavná téma: Univerzita budúcnosti 
 
 

Konferencia sa koná pod záštitou 
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej  

a rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.  
 
 

6. 11. – 8. 11. 2019  
v Kongresovom centre SPU v Nitre 
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Abstrakt 
Nie veľa konferencií sa môže pochváliť tak dlhou históriou, ako konferencia UNINFOS. 
Prvá konferencia, v tom čase ešte ako seminár, sa konala v roku 1995. V príspevku 
pripomenieme všetky doteraz konané konferencie, nakoľko každá z nich si zaslúži 
pozornosť. Na jej usporiadanie bolo vynaložené úsilie organizátorov a každá z nich bola 
svojím spôsobom jedinečná. 
 
Kľúčové slová 
konferencia UNINFOS, vysoké školy, história konferencií UNINFOS 

Zdroje 
Web stránky konferencií UNINFOS na vysokých školách a titulné stránky zborníkov 
jednotlivých ročníkov konferencií UNINFOS 
 
 
Kontakt 
Ing. Zuzana Korcová, Katedra informatiky FEM SPU v Nitre,  
E-mail: Zuzana.Korcova@uniag.sk 
RNDr. Darina Tóthová, PhD., Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre,   
E-mail: Darina.Tothova@uniag.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recenzent: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
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ROZVRHOVANIE ČINNOSTÍ V PROSTREDÍ UNIVERZITY 
SCHEDULING ACTIVITIES IN THE UNIVERSITY 
 
Peter MALACKÝ 
 
 
Abstract   
This paper deals with the issue of scheduling activities at the university. The problem is to 
build a weekly cyclic schedule of activities in combination with other cyclic schedules, or 
schedules defined by a specific date (even with re-allocation) in combination with variable 
block lengths. 
The aim is to minimize violations of specific requirements and other constraints within sets 
consisting of educators, students, subjects (workloads and other activities) and rooms. The 
process of scheduling entails the logic of dividing students into groups, or individual 
enrollment of students into subjects limited to meeting fixed or soft conditions that are 
important for the optimization algorithm. 
 
Keywords 
optimization, scheduling, algorithm 
 
Úvod 
Súčasný stav tvorby rozvrhu na UNIZA je taký, že sa vytvára viac rozvrhov (denné štúdium  
a pre fakulty samostatné  rozvrhy pre externé štúdium) a je možné vytvárať rozvrh pre 
detašované pracoviská. 
Tvorba rozvrhu UNIZA prebieha na báze client - server cez webové rozhranie. Tvorbe rozvrhu 
predchádza nastavenie, ktoré zohľadňuje rozličné nároky jednotlivých objektov.  
Základné nastavenie spočíva vo vytvorení podkladu (úväzkov) pre daný predmet na základe 
predpokladaného, alebo skutočného stavu zapísaných študentov na predmet, ktoré urobí 
zodpovedný pracovník (úväzkár) na pracovisku (katedre). 
Nosný objekt je študijná skupina, ktorá je viazaná na miesto, študijný program, fakultu a ročník. 
Študenti majú predmety zapísané a časový rozvrh musí zohľadňovať bezkonfliknosť pre 
študijnú skupinu, miestnosť a pedagóga pri dodržaní všetkých ďalších obmedzujúcich 
podmienok. 
Modul umožnuje úzku spoluprácu univerzitných a katedrových (aj iných) pracovísk a  je plne 
integrovaný do akademického informačného systému UNIZA. 
 
Rozvrhovanie 
Rozvrhovanie je postup, ktorý určí kedy, kde a na čom urobíme požadovanú úlohu (operáciu). 
 

• operácia - základný úkon, ktorý je nedeliteľný 
• úloha  - postupnosť operácií 
• stroj (procesor) - zariadenie, ktoré je schopné vykonať jednu, alebo niekoľko operácií 
• kritérium optimality - funkcia, ktorá číselne ohodnotí kvalitu každého možného riešenia 

 
α - množina strojov (učebne) 
β -  množina úloh (priradenie predmetov, učiteľov, študentov) 
γ - optimalizačné kritérium (minimalizovanie prekrývania predmetov, nadväznosť blokov 
(prednáška, cvičenie, ..)) 
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Typy problémov 
Rozvrhovanie študentov na študijné skupiny (student sectioning/student schedulinng) 
Každý študent je zapísaný v študijnej skupine. Cieľom je rozvrhovanie bez kolízii a prekrývania 
predmetov. 
Rozvrhovanie so zápismi študentov na predmety (enrollment-based timetabling) 
V tomto prípade študijná skupina ako nosný objekt vypadáva a váha sa prikladá na rozumné 
nastavenie kapacity (je daná počtom zapísaných študentov a rezervy (opakujúci študenti, veľký 
záujem o predmet, …)) resp. počet blokov výučby, ktorý môže byť daný obmedzením kapacity 
miestností, alebo iným kritériom. Cieľom je minimalizácia konfliktov, keď študent nemôže 
absolvovať predmet  z dôvodu prekrývania. 
 
Obmedzenia a účelová funkcia 
Pri rozvrhovaní sú dôležité tzv. obmedzujúce podmienky. Môžeme ich rozdeliť na tvrdé a  
mäkké. Dodržanie tvrdých podmienok je povinné, mäkké podmienky nemusia byť splnené, 
pokiaľ je to nutné. 
 
Pri tvorbe rozvrhu UNIZA môžu byť takéto obmedzenia: 
 
Tvrdé podmienky (obmedzenia) 

• dve prednášky sa nemôžu konať v rovnakej miestnosti v rovnakom časovom období 
• predmety v rovnakom učebnom pláne alebo predmety vyučované rovnakým učiteľom 

musia byť naplánované na rôzne časové úseky 
• žiadny študent sa nemôže zúčastniť viac ako jednej udalosti súčasne 
• do miestnosti nie je možné v žiadnom časovom úseku priradiť viac ako jednu udalosť 
• udalosť môže byť priradená iba k preferovanému časovému úseku. 
• ... 

 
Mäkké podmienky (obmedzenia) 

• dodržať kapacitu miestnosti 
• prednášky sa musia zaradiť napr. do dvoch dní 
• max. počet blokov na deň pre študentov resp. učiteľov 
• začiatok resp. koniec výučby – napr. od 8.00 a do 17.00 hod. 
• závislosti predmetov – prednáška a až potom cvičenie, alebo lab. cvičenie 
• parametre miestností – vybavenie, počet zariadení 
• ... 

 
Následne môžeme penalizovať nedodržanie mäkkých podmienok a potom minimalizujeme 
súčet týhto penalizácií (weighted CSP, WCSP) 
 
V prostredí univerzity môžeme definovať kritérium optimality ako problém spokojnosti 
s výstupom. Môže to byť: 

• minimalizácia prestojov učiteľov 
• minimalizácia prestojov študentov 
• maximálne využitie učební 
• minimalizácia nedodržania priraďovania časových blokov. 

 
Optimalizácia 
Optimalizačný algoritmus pracuje s týmito objektami: 

• úväzok  
• pedagóg 
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• miestnosť 
• študijná skupina (pri prihlasovaní na predmety vypadáva) 
• blok (objekt definovaný ako časová jednotka (začiatok a dĺžka bloku) pre daný deň 

v týždni – to platí pre dennú formu rozvrhu a pre externú formu sa definuje iba začiatok 
a dĺžka bloku) Pre dennú formu sa definuje časový úsek (5 dní po 13 hodinách) resp. 
dĺžka 13 týždnov. 

•  
Problém realizovateľnosti – nájdeme  inicializačné riešenie  a postupne hľadáme lepšie riešenie.  
Cieľom je násť prípustné riešenie a aplikovať optimalizačné kritériá na zlepšenie hodnoty 
účelovej funkcie.  
Pre optimalizačný algoritmus je dôležité definovať spôsob ukončenia. Môže to byť počet 
krokov, obmedzenie na čas vykonávania alebo počet porovnaní hodnoty účelovej funkcie. 
 
Záver 
Spokojnosť s výstupným rozvrhom nie je len hodnota účelovej funkcie, ale aj ďalšie možnosti 
práce s dátami rozvrhu (ďalšie úpravy ak sú potrebné, využitie webservices, uživateľské 
prostredie a možnosti ovládania – na UNIZA je to webovské rozhranie). 
 
Obr. 1 vyhľadávanie v rozvrhu UNIZA – vzdelavanie.uniza.sk 

  
 
 
Abstrakt 
Tento príspevok sa zaoberá problematikou rozvrhovania činností na univerzite. Problém 
spočíva v budovaní týždenného cyklického rozvrhu činností v kombinácii ďalších cyklických 
rozvrhov, alebo rozvrhov definovaných konkrétnym dátumom (aj s opakovaným 
prideľovaním) v kombinácii s premenlivou dĺžkou blokov.  
Cieľom je minimalizovať porušovanie špecifických požiadaviek a ďalších obmedzujúcich 
podmienok v rámci množín pozostávajúcich z pedagógov, študentov, predmetov (úväzkov a 
ďalších aktivít) a miestností.  Do procesu rozvrhovania vstupuje logika delenia študentov na 
skupiny resp. individuálne zápisy študentov na predmety s obmedzením na splnenie pevných 
resp. mäkkých podmienok, ktoré sú dôležité pre optimalizačný algoritmus. 
 
Kľúčové slová 
optimalizácia, rozvrhovanie, algoritmus 
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IBM ACADEMIC INITIATIVE 
Martin MARTINKOVIČ 
 
Abstract 
At IBM, we believe that the future belongs to all of us, not just to some of us. We continually 
strive to improve the community in which we operate, streamline access to new technologies, 
integrate disadvantaged groups, and promote diversity. We are always looking for new ways 
to help people in Slovakia and help them acquire new skills of the future and thus increase 
the competitiveness of Slovaks on the global market. We work with experts from the public, 
private and non-profit sectors on this. Our goal is to contribute to changes that have a broad 
and lasting impact. 
Key words 
IBM CLOUD, DATA SCIENCE, IBM WATSON 
 
Vzdelávacie aktivity pre stredoškolákov 
 
IBM Apprenticehsip (krátkodobé a dlhodobé stáže pre stredoškolských žiakov) 
Súťaže na podporu STEM (súťaž o robotickú sadu TJBot) 
IT kluby pre žiakov (aktuálne rozbiehame nový formát spolupráce so strednými školami, radi 
by sme priblížili nové technologické trendy, čo najširšej skupine mladých ľudí – 
programovanie, cloud, iot, robotika, etc.) 
 
Vzdelávacie aktivity pre vysokoškolákov 
 
IBM Internship (12 mesačná platená stáž) 
IBM Practical Training (akreditovaný predmet Prax v podniku) 
IBM Guest Lectures (spolupráca s viac ako 10 univerzitami, viac ako 50 seminárov na rôznych 
univerzitách po celom Slovensku) 
 
Vzdelávacie aktivity pre absolventov 
 
IBM Heroes v KC Dunaj (platforma, ktorá prezentuje úspešné pribehy mladých ľudí) 
IBM FEST (podujatie, ktoré verejnosti prezentuje technologické trendy a vytvára priestor pre 
stretnutie absolventov, profesionálov s IBM zamestnancami) 
 
Vzdelávacie aktivity pre učiteľov 
 
IBM Academic Day (podujatie pre učiteľov, profesorov stredných a vysokých škôl s cieľom 
informovať ich aktuálnych trendoch na trhu práce, technologických trendoch, platforma na 
vytváranie nových spoluprác) 
Pošli svojho učiteľa informatiky do IBM (podujatie pre stredoškolských učiteľov s cieľom 
sprístupniť im nové trendy, ktoré by mohli využiť vo vzdelávacom procese) 
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Abstrakt 
V spoločnosti IBM veríme, že budúcnosť patrí nám všetkým, nielen niektorým vybraným z nás. 
Neustále sa usilujeme o zlepšovanie komunity v ktorej pôsobíme, zefektívňujeme prístup 
k novým technológiám, začleňujeme znevýhodnené skupiny, snažíme sa podporovať diverzitu. 
Hľadáme stále nové cesty ako môžeme ľuďom na Slovensku a pomôcť získať nové  zručnosti 
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budúcnosti a zvýšiť tak konkurencieschopnosť Slovákov na globálnom trhu. Na tomto 
spolupracujeme s odborníkmi z verejného a súkromného a neziskového sektora Naším cieľom 
je prispieť k zmenám, ktoré majú široký a trvalý vplyv. 
 
Kľúčové slová 
IBM CLOUD, DATOVÁ VEDA, IBM WATSON 
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Martin MARTINKOVIČ, IBM International Services Centre s.r.o. 
Martin.Martinkovic@sk.ibm.com 
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SKÚŠACÍ INFORMAČNÝ SYSTÉM 
EXAMINATION INFORMATION SYSTÉM 
 
Michal KVET – Patrik NAĎ – Jozef STANKOVIČ – Samuel ŠKULTÉTY - 
Dominik Ján UHRÍN 
 
Abstract 
At present, there is a relatively wide range of tools and systems for managing both teaching 
materials and tests. One of the best known is Moodle. Although it provides a large number 
of parameters and characteristics, it does not fully cover the specific requirements of 
individual subjects, in our case, mostly covered by Database systems. The aim of this 
project is to create an information system with interactive management of teaching and 
testing not only theoretical IT knowledge. Implementation and deployment of the system is 
as a web portal for teaching subjects focusing on database systems, but with an emphasis 
on versatility. The system includes a module for interactive access to the Oracle database 
using the framework and ASP.NET entities, where students and teachers can test 
individual commands. The solution provides an interface for managing exercises, semestral 
works, tests in relation to defined criteria and subject conditions. 
 
Keywords 
E-learning, Database Systems, ASP.NET, Entity Framework, Web, C#, Oracle 
 
Úvod 
 
V modernom školstve sa testovanie prostredníctvom webov stáva čoraz zaužívanejšie. 
Vytvoriť web na testovanie prostredníctvom otázok s výberom možností alebo doplňovaním 
už nie je žiadny problém a dostupné sú už mnohé platformy. Na stredných a vysokých 
školách zameraných na informatické, ale aj technické znalosti, sú však predmety, pri ktorých 
sa od študenta očakáva aj často zložitejšia odpoveď. Môže mať podobu zdrojového kódu, 
databázového príkazu alebo skriptu. Možností je mnoho. Takáto odpoveď sa potom ťažko 
vyhodnocuje a študent v nej môže spraviť malú syntaktickú chybu, ktorá v lepšom prípade 
znamená, že sa kód nedá skompilovať, v tom horšom je to logická chyba. Pri oprave testu 
potom vzniká problém ako by mal učiteľ vyhodnotiť či je chyba kritická alebo nie. Mali by 
byť kvôli nej strhnuté body? A to ešte nehovoríme o čitateľnosti kódu. Ak ste niekedy 
opravovali alebo písali zdrojový kód v jednoduchom textovom editore alebo dokonca perom 
na papier, viete si predstaviť všetky možné komplikácie. Iste ste si už položili otázku, či by sa 
nemohli na webe použiť technológie pre uľahčenie života programátorov ako sú „intelisense“ 
alebo „highliting“ kľúčových slov. Nie je to iba možné, ale mnohé webové systémy to už 
dokážu. Pri štúdiu u nás na fakulte sme sa však stretli aj so spomenutým perom a papierom 
a aj vďaka tomu sme sa rozhodli zapojiť na projektovej výučbe k vývoju takéhoto systému. 

 
Predchádzajúce riešenie 
 
Na predmetoch zameraných na databázové systémy sme už podobný systém používali. 
Systém sa vyvíjal nejaký čas a obsahoval už niekoľko funkcionalít. Preto sme pri návrhu 
vychádzali z tohto systému. Niektoré základné funkcionality pôvodného systému: 

• prihlasovanie na rôzne termíny cvičení v prvom týždni semestra, 
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• písanie zápočtov v pomocou základných typov otázok (výber z viacerých možností, 
písanie odpovedí do jednoduchého poľa...), 

• priraďovanie semestrálnych prác skupinám študentov, 
• tvorba testov z vložených otázok, 
• evidenciu výsledkov testov. 

 
Niektoré funkcionality sa nevyužívali a nahradené boli napríklad manuálnym prístupom 
k databáze. Tiež sa paralelne s týmto systémom na organizáciu predmetu používal systém 
Moodle. 
 
Požiadavky na nový systém 
 
Keďže vedúci projektu sú vyučujúci predmetov, na ktoré sa mal nový systém nasadiť a my 
ako vývojári sme nedávno absolvovali predmet Databázové systémy, zber požiadaviek 
prebiehal veľmi jednoducho. My ako študenti sme vedeli, aké funkcionality bude potrebné 
pridať pre potreby študentov a vyučujúci zas vedeli, čo im chýba na administratívnej strane. 
Požiadavky na nový systém boli okrem funkcií nového systému tieto: 
 

• rozšírené typy otázok (pole pre písanie príkazov SQL s možnosťou spustenia 
na kontrolu syntaxe, highlighting kľúčových slov), 

• generovanie testov z vybratého rozsahu otázok, 
• generovanie čo najviac unikátneho testu pre každého študenta, 
• kontrola prítomnosti študentov vo vyhradenej miestnosti počas písania testu, 
• možnosť presúvať študentov medzi rôznymi termínmi skúšok či zápočtov bez 

zbytočných obštrukcií, 
• kontrola spôsobilosti študentov na jednotlivé testy. 

 
Medzi požiadavky tiež patrilo to, aby bol systém nasadený čo najskôr, pretože medzitým sa 
pôvodný systém prestal používať úplne. 
 
Návrh dátového modelu 
 
Základným aspektom systému je dátový model. Model sme museli prispôsobiť súčasnej 
štruktúre dát. Od vedúceho projektu sme dostali vzorky dát. Patrili sem hlavne otázky, ktoré 
sa vytvárali už po minulé roky a bolo ich potrebné použiť v novom systéme. Otázka vždy 
patrí do kategórie tzv. „témy“, ktorá popisuje, čoho sa dané otázky týkajú a na ktorom teste 
by mali byť použité. Témy sú rozdelené podľa učebných okruhov a ku každej téme je 
pridelený počet bodov, ktoré môže študent získať za každú obsiahnutú otázku. Do systému 
sme tiež potrebovali dostať údaje o študentoch. Všetky údaje už boli dostupné vo fakultnom 
LDAP systéme. Zoznam študentov sme dostali vo formáte CSV, z ktorého sme potom určili 
základnú štruktúru dát o študentoch. 
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Obrázok 1 - Ukážka štruktúry dát  o používateľoch 

 
Technológie 
 
Po hĺbkovej analýze sme rozhodli, že systém bude implementovaný v .NET frameworku. 
Podmienkou predmetu projektovej výučby bolo použitie Oracle databázového systému. 
Toto riešenie sa po dlhšej dobe neukázalo ako najlepšie. .NET framework sme použili kvôli 
tomu, že sa v našom okolí často skloňoval ako veľmi vhodný na tvorbu webov. V spolupráci 
s konkurenčnou technológiou ale aj veľmi sľubný systém spôsoboval problémy a celkové 
spomaľovanie systému. Tieto problémy sme eliminovali po mnohých konzultáciách 
s rôznymi kolegami z fakulty, ale aj z externých firiem ktoré tieto technológie používajú. 
Najväčšie problémy spôsoboval Entity Framework, ktorý slúži na mapovanie databázových 
objektov na objekty v jazyku C#. 
 
Autentifíkácia 
 
Pri implementácie autentifikácie sme museli byť kreatívni. Dostupné nám boli prihlasovacie 
mená študentov a vyučujúcich, no z bezpečnostných dôvodov neboli dostupné prihlasovacie 
heslá. Požiadavka však znela tak, že študent musí byť schopný prihlásiť sa do nášho systému 
s aktuálnymi údajmi. Takýto postup je pochopiteľný z hľadiska bezpečnosti a v budúcnosti 
bude možno vyžadovaný inštitúciami a preto sme prišli s nasledujúcim riešením. 
Prihlasovacie údaje ktoré študent zadá sa pošlú na vzdialený server, v súčasnom riešení 
fakultný LDAP, a overia sa voči nemu. Pokiaľ je prihlásenie na vzdialený server úspešné, je 
úspešné aj prihlásenie do nášho systému. Tento server je možné zadať v konfigurácii a odpadá 
tým potreba ukladať a spravovať heslá študentov v našom systéme. 
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Interaktívne testy 
 
Hlavným dôvodom, prečo sme sa projekt rozhodli robiť bolo, to aby sa eliminovali 
nepríjemnosti, ktoré vznikajú pri písaní testov na technických predmetoch. Jednou z nich je 
napríklad, že študent pri písaní urobí nejakú gramatickú chybu alebo zamení písmeno. To 
môže viesť napríklad k zámene mien dvoch podobne nazvaných entít, ktoré majú úplne 
odlišné vlastnosti. Takéto chyby sú vo väčšine prípadov zanedbateľné vzhľadom na náplň 
predmetu a v praxi ich často odhalí kompilátor a programátora na to upozorní pred 
odovzdaním zadania. Naším cieľom bolo poskytnúť takúto možnosť aj študentom na testoch. 
Keďže bol systém v pilotnej prevádzke určený pre predmety zamerané na databázy, rozhodli 
sme sa implementovať do systému jednoduchú SQL konzolu. Konzola sa zobrazí vždy, keď 
je vypĺňaná otázka, na ktorú je potrebné odpovedať SQL príkazom. Keď je príkaz napísaný, 
môže ho študent odoslať do databázy. Nevráti sa mu výstup príkazu, ale je informovaný, či je 
príkaz Select syntakticky správny, a keď nie je, vypíše sa výnimka s dôvodom. Takéto 
jednoduché riešenie vie veľmi pomôcť študentovi bez toho, aby mu prezrádzalo riešenie. Toto 
riešenie má ale zatiaľ jeden problém. 
 

 
    Obrázok 2 - Ukážka konzoly na písanie príkazov 

 
Problémy pri DDL a DML príkazoch 
 
V pilotnej prevádzke mal systém prístup iba k jednej databáze, kde sa nachádzali modely 
používané na cvičeniach a tak isto ako podklady k otázkam na testoch. Pri DQL (Data Query 
Language) nie je problém, keď viacerí užívatelia pristupujú k jednej tabuľke. Dáta sa nemenia 
a teda sa študenti na teste nejako neobmedzujú. Problém však nastáva, keď študent dostane 
úlohu napísať príkaz v DDL (Data Definition Language) alebo DML (Data Maniplation 
Language). Vtedy sa študenti pri rovnakom zadaní začnú ovplyvňovať. Napríklad, ak študent 
A dostane úlohu vytvoriť tabuľku T  ktorá v databáze neexistuje nie je to problém ale ak 
rovnakú úlohu dostane študent B, zobrazí sa mu chybové hlásenie, že daná tabuľka už 
existuje. V budúcnosti by sme tento problém chceli vyriešiť. Problém sa dá vyriešiť viacerými 
spôsobmi (vytváranie tabuliek na pozadí spolu s identifikátorom študenta, volanie príkazu 
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Rollback pri niektorých operáciách, vkladanie pomocných parametrov ...) a preto našou 
úlohou do budúcnosti bude aj to vybrať najvhodnejší spôsob. 
 
Generovanie testov 
 
Požiadavkou na systém bolo tiež umožniť generovať testy. Testy bolo treba generovať tak, 
aby každý študent mal test iný. To sa nie vždy dá splniť. Otázky si vytvárajú vyučujúci ručne 
a nie vždy ich je toľko, aby každý študent mal úplne všetky unikátne. Vyučujúci nám tiež dal 
podmienku, aby otázky ktoré sa použijú na teste v rámci jedného dňa nemohli použiť na teste 
v rámci testu počas iného dňa. Takáto podmienka mala zabezpečiť, aby úniky testov (študenti 
si dokážu uložiť obrazovku) nepomáhali ďalším študentom. To nám vnuklo nápad, či by 
nebolo dobré urobiť to aj v rámci jednotlivých cvičení. Nastal však rovnaký problém 
s počtom otázok. Rozhodli sme sa teda, že vyučujúci si vyberie na ktoré cvičenia, 
resp. termíny testov sa budú testy generovať a sám si vyberie množinu otázok, z ktorého budú 
daným termínom priradené. 
 

 
      Obrázok 3 - ukážka generátora testov 

 
Kontrola prítomnosti študentov 
 
Keďže sa študenti overujú voči serveru, na ktorý sa dá pripojiť aj mimo univerzitu, nastáva 
problém s overením či počas písania testu boli v miestnosti, kde sa test písal. Aby sme 
eliminovali aj možnosť, že študent je na univerzite ale je pripojený na WI-FI sieti niekde na 
chodbe, pridali sme možnosť obmedziť spustenie testov iba s vyhradených IP adries v rámci 
učebne. Tento mechanizmus nám v budúcnosti môže umožniť aj automatickú kontrolu 
študentov na cvičení. Keď sa študent prihlási na školskom počítači s IP adresou, ktorá je 
priradená aj v našej databáze v čase konania cvičenia, automaticky sa mu môže vyplniť 
dochádzka čo uľahčí život vyučujúcemu. 
 
Záver 
 
Pilotná prevádzka systému prebehla v letnom semestri minulého akademického roku. 
Pri nasadení sa vyskytli viaceré problémy, pri ktorých riešení sa vyskytli aj nové nápady 
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na rozšírenia. Jedným z nich je aplikácia na importovanie otázok. Toto je veľmi vhodné 
pre rôznych vyučujúcich, ktorí by systém potencionálne využívali a majú otázky v rôznych 
formách zálohované ( .csv súbor,  XML, databáza ...). Ďalej chceme systém vyvíjať pomocou 
aj viac populárnych webových technológiách, ako je Angular a tiež použiť na samotný web 
databázu MS SQL, ktorá bude s .NET frameworkom viac konzistentná ako Oracle. 
Posledným krokom by potom mala byť implementácia modulov pre kompilovanie rôznych 
programovacích jazykov. Do budúcnosti by potom mohli pribudnúť aj celkom nové typy 
úloh. Napríklad na niektoré technické predmety by bolo vhodné implementovať modul 
na jednoduché technické kreslenie, 3D modelovanie alebo dokonca virtuálny simulátor 
zapájania elektronických schém. Všetko ale záleží od záujmu ďalších inštitúcií ktoré by mali 
o systém záujem. 
 

Abstrakt 
V súčasnosti existuje pomerne široké spektrum nástrojov a systémov jednak na správu 
výučbových materiálov, ako i testov. Jedným z najznámejších je Moodle. Napriek tomu, 
že poskytuje veľké množstvo parametrov a charakteristík, nedokáže plne pokryť špecifické 
požiadavky predmetu. Cieľom tohto projektu je vytvoriť informačný systém s interaktívnou 
správou výučby a testovaním nie len teoretických IT vedomostí. Implementácia a nasadenie 
systému ako web portál pre výučbu predmetov so zameraním na databázové systémy, avšak 
s dôrazom na univerzálnosť. Web obsahuje modul na interaktívny prístup k databáze 
Oracle s použitím entity framework-u a ASP.NET, v ktorom si študent i vyučujúci môže 
otestovať jednotlivé príkazy. Riešenie zároveň poskytuje rozhranie pre správu cvičení, 
semestrálnych prác, testov vo väzbe na definované kritériá a podmienky predmetu. 
 
Kľúčové slová 
E-learning, Databázové Systémy, ASP.NET, Entity Framework, Web, C#, Oracle 
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UNIVERZITY A STRATÉGIA INFORMATIZÁCIE ŠKOLSTVA  
UNIVERSITIES AND INFORMATIZATION STRATEGY OF SLOVAK SCHOOL 
SYSTEM  
 
Daniel OLEJÁR - Peter KOPÁČ 
 
 
Abstract   
The Slovak Government has approved the proposal of the Digital Transformation Strategy 
of Slovakia 2030 in May 2019. In light of this Strategy defining the state policy and state 
priorities globaly,  the Slovak Ministry of Education is preparing its own Informatization 
strategy of Slovak school system for the next ten years going forward. Although the 
Informatization strategy of Slovak school system is not complete yet, the authors of this 
paper (who are participating in the preparation of this strategy) are presenting their views 
on selected problems, which the Informatization strategy of Slovak school system ought to 
deal with: the role of universities in the process of society informatization and in the 
resulting information society; life-long university education; and the preparation of 
information security/cybersecurity professionals. 
 
Keywords  
universities, informatization, life-long education, cybersecurity/information security, 
informatization strategy of Slovak school system   
 
Úvod 
Prebiehajúca informatizácia spoločnosti a nastupujúca 4. priemyselná revolúcia otvárajú 
otázky o tom, ako bude spoločnosť o niekoľko rokov vyzerať, aké znalosti a zručnosti budú 
ľudia potrebovať a kto by ich na prácu a život v nových podmienkach mal pripraviť. Vláda 
SR v máji 2019 schválila návrh Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030 [7], 
definujúcu rámcovo vládnu politiku a priority štátu. Ministerstvo školstva na základe vládnej 
stratégie pripravuje vlastnú Stratégiu informatizácie školstva na nadchádzjúcich 10 rokov. 
Hoci v čase písania príspevku ešte neexistovala ani pracovná verzia ministerskej stratégie, 
v pracovných skupinách odzneli viaceré zaujímavé názory na to, čo by stratégia 
informatizácie školstva mala riešiť. V tomto príspevku uvedieme náš názor na úlohu 
vysokých škôl v informačnej spoločnosti, na celoživotné vysokoškolské vzdelávanie a na 
informačnú/kybernetickú bezpečnosť1.  
 
Úloha vysokých škôl v informačnej spoločnosti 
Informatizácia (zmeny procesov v dôsledku zavádzania digitálnych IKT) má globálny 
charakter a zasahuje všetky oblasti ľudskej činnosti. Okrem iných dopadov sa  v jej dôsledku 
mení charakter práce, zanikajú tradičné profesie a objavujú sa nové. Predpokladá sa, že 
rutinnú fyzickú prácu by mali v nie príliš vzdialenej budúcnosti namiesto ľudí vykonávať 
roboty a umelá inteligencia by sa mala uplatniť aj vo sférach vyžadujúcich si duševnú prácu 
a komunikáciu s ľuďmi. Potenciál na to nové technológie majú, otázne je, ako rýchlo 
a v akom rozsahu budú nahrádzať ľudí v doprave, výrobe, službách, administratíve a inde, ale 
najmä, čo bude potom s ľuďmi, ktorí kvôli tomu prídu o prácu?  Riešením by mal byť pružný 
vzdelávací systém, ktorý bude ľudí v dostatočnom predstihu pripravovať na budúce profesie 
a tých, ktorých pracovné miesta budú zanikať, bude včas rekvalifikovať. Už v súčasnosti, keď 
ešte tempo zmien nie je také vysoké, ako sa očakáva v budúcnosti, je školstvo a najmä vysoké 
                                                 
1 Toto sú tri oblasti ktoré by mali byť rozpracované v Stratégii informatizácie školstva 
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školy terčom kritiky. Zamestnávatelia vyčítajú vysokým školám, že nepripravujú dostatočné 
počty potrebných odborníkov a že ani absolventi vysokých škôl požadovaného zamerania nie 
sú dostatočne pripravení pre prax.  
Prvá výhrada je oprávnená len čiastočne. Vysoké školy ponúkajú množstvo študijných 
programov v odboroch, ktoré spoločenské prax požaduje. Problém je v tom, že záujem 
absolventov stredných škôl o technické a prírodovedné odbory (STEM) je nízky, mnoho 
vynikajúcich absolventov stredných škôl2 odchádza študovať do zahraničia a náročnosť štúdia 
týchto odborov a zrejme aj slabšia príprava študentov zo stredných škôl spôsobuje, že štúdium 
úspešne ukončí len malá časť tých, ktorí tieto odbory začali študovať.  
Okrem absolventov existujúcich odborov spoločenskej praxi chýbajú špecialisti zatiaľ 
neexistujúcich odborov, ktoré sú pre chod informačnej spoločnosti nevyhnutné. Toto je vážny 
problém, ktorý sa za súčasného stavu vysokých škôl nedá dobre riešiť. V prvom rade ide 
o nedostatok (často absolútny) odborníkov na samotných vysokých školách, ktorí by nové 
študijné odbory mali pripravovať. V minulosti bol nutnou podmienkou akreditácie nového 
študijného programu garant - profesor v danom alebo príbuznom odbore a dostatočný počet 
kvalifikovaných odborníkov schopných zabezpečovať študijný program. Pre nové odbory sa 
nedala očakávať existencia ľudí spĺňajúcich požadované scientometrické kritériá a tak jedinou 
schodnou cestou bolo využitie odborníkov z príbuzných odborov. Tým sa síce vyriešilo 
zabezpečenie nového študijného programu, ale ohrozili existujúce programy, ktorým garanti 
a vyučujúci chýbali. Uvidíme, či tento problém vyrieši inštitucionálna akreditácia. Keby sa 
však aj podarilo odstrániť administratívne prekážky spojené so vznikom nového odboru 
a akreditáciou študijných programov v ňom, ostáva prirodzený problém časovej náročnosti. 
Ak je nový študijný program naozaj nový a odlišuje sa od existujúcich aspoň v polovici 
predmetov, na jeho spustenie je potrebné pripraviť (a bolo by dobré, aby sa nielen pripravili, 
ale aj odskúšali) desať- dvadsať nových predmetov. To je práca na niekoľko rokov a tak od 
okamihu, keď sa objaví spoločenská potreba nového (magisterského) študijného programu, po 
promócie prvých absolventov uplynie 7-10 rokov. Táto doba sa samozrejme dá skrátiť, ak sa 
študijný program vyskladá z predmetov ponúkaných v iných študijných programoch a budú 
naň prijímať absolventi príbuzných programov bakalárskeho štúdia, ale v najlepšom prípade 
bude príprava prvých absolventov3 zaostávať za sformulovaním spoločenskej požiadavky o 4-
5 rokov.  
Požiadavka, aby boli absolventi hneď po skončení vysokej školy pripravení pracovať 
s najmodernejšími technológiami, je nereálna hneď z dvoch dôvodov. Vysoké školy nemajú 
najmodernejšie technológie k dispozícii a nemajú ani odborníkov, ktorí by boli schopní učiť 
študentov s týmito technológiami pracovať. A keby aj, sú tu kapacitné obmedzenia – toho, čo 
prax požaduje je toľko a požiadavky praxe sa menia tak rýchle, že v obmedzenom čase, ktorý 
má vysoká škola k dispozícii, nemôže študenta naučiť všetko, čo by potenciálne potreboval 
v praxi. 
Čo teda vysoká škola môže reálne spraviť, aby pomohla spoločenskej praxi? Úlohou 
vysokých škôl je v prvom rade pripravovať pre spoločnosť vysokokvalifikovaných 
odborníkov, ktorí sú schopní zabezpečiť jej fungovanie a riešiť jej problémy. Nejde pritom 
len o problémy, ktoré boli v čase prípravy študentov známe, ale aj tie budúce, ktoré 
spoločnosť čakajú v budúcnosti. Preto vysoké školy potrebujú rozvíjať vedecký výskum, aby 
dali absolventom nielen súbor hotových riešení, ale naučili ich aj metódam skúmania 
neznámych/budúcich problémov. Navyše, zvládnutie aktuálnych technológií na vyššej ako 
používateľskej úrovni si vyžaduje hlbšie poznanie základov odboru. Hoci je množstvo 
informácií dostupných na webe, zostavenie rozumného študijného plánu je mimoriadne ťažká 
úloha (z informatického hľadiska to dokonca je NP-úplný problém - knapsack problem), 
                                                 
2 s ktorými, mimochodom, roky systematicky vysoké školy pracujú (olympiády, súťaže, krúžky) 
3 Príprava dostatočných počtov potrebných absolventov potrvá samozrejme dlhšie 
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a preto je riadené vzdelávanie, ktoré poskytujú vysoké školy vo všeobecnosti rádovo 
efektívnejšie ako samoštúdium. Vysokoškolské štúdium obsahovo spravidla pozostáva zo 
základov odboru a zo špecializácie4. Prirodzeným miestom, kde by škola v študijnom 
programe mohla reagovať na požiadavky praxe je časť venovaná špecializácii. Ale 
spoločenské zmeny vyvolané informatizáciou si budú vyžadovať aj prehodnotenie základu.  
Podľa úloh, ktoré budú absolventi vysokých škôl plniť v praxi, rozlišujeme5 päť skupín 
odborov, ktorých sa informatizácia spoločnosti dotkne nasledovne: 

1. Neinformatické odbory slabo zasiahnuté informatizáciou. V týchto odboroch nie je 
potrebné zavedenie povinných predmetov (aplikačného) informatického zamerania, 
ale stačí, ak sa digitálne IKT budú využívať vo výučbe. Aby to bolo možné, bude 
potrebné mať primerané technické a softvérové vybavenie, školiť vysokoškolských 
učiteľov a podporovať e-learning, či skôr blended learning. 

2. Neinformatické odbory výrazne zasiahnuté informatizáciou sú študijné odbory, pre 
ktoré digitálne IKT nie sú predmetom štúdia, ale v ktorých sa intenzívne využívajú 
a u absolventov sa predpokladá, že s nimi budú vedieť pracovať. Tieto odbory budú 
oproti prvej skupine potrebovať navyše učiteľov špecialistov, povinné predmety na 
získanie špeciálnych digitálnych kompetencií a primerané technické (sw a hw) 
vybavenie. 

3. Nové odbory vznikajúce v súvislosti s informatizáciou (napr. data scientist, digital 
steward, bezpečnostný manažér, forenzný analytik, vyšetrovateľ počítačovej 
kriminality, špecialista na riešenie bezpečnostných incidentov,...). Bude potrebné v 
dostatočnom predstihu identifikovať spoločenskú potrebu, definovať nové odbory, 
pripraviť študijné programy, učiteľov, učebné materiály. Nutným predpokladom 
úspechu je podpora zo strany štátu a vysokej školy (identifikácia potrieb, vytváranie, 
implementácia, otvorenie programov, propagácia a získavanie študentov, podpora 
učiteľov pripravujúcich a zabezpečujúcich nový program, píšucich učebnice, 
spolupráca rôznych fakúlt, zahraničné pobyty, angažovanie domácich a zahraničných 
expertov a tiež primerané technické a softvérové vybavenie). 

4. Informatické odbory (študijné odbory, ktorých predmetom štúdia je informatika a jej 
aplikácie). Pre tieto odbory bude kľúčové 

• v prvom rade udržať existujúcu úroveň výučby informatiky (najmä udržať 
súčasných učiteľov, pripravovať dostatok nových učiteľov a získavať 
externých učiteľov z praxe, prípadne zahraničia), 

• identifikovať kľúčové smery vývoja informatiky, 
• inventarizácia zdrojov a sústredenie sa na prioritné smery, ktoré musia byť 

podporené zo strany štátu a súkromného sektora a to nielen deklaratívne, 
• skúmať spoločenské problémy súvisiace s informatizáciou a definovať priority 

v informatike (čo štát potrebuje a je ochotný podporiť?). 
 

5. Medziodborové štúdium6. Bude potrebné identifikovať, ktoré profesie, ktoré si 
vyžadujú aspoň základy informatiky (právnici – počítačová kriminalita, počítačové 
právo, žurnalisti zameriavajúci sa na počítače, informatiku, umelú inteligenciu, 
knihovníci, archivári, prírodovedci využívajúci počítačové modelovanie a simuláciu, 
technici – priemysel 4.0, digitálne  modelovanie a optimalizácia výrobných procesov) 

                                                 
4 V niektorých odboroch je základ taký široký, že špecializácia je možná až v postgraduálnom vzdelávani 
(lekári) 
5 delenie je len orientačné a skupiny nie sú disjunktné 
6 toto je trochu umelá skupina, pretože ak je rozsah doplnených informatických predmetov malý, je 
podmnožinou druhej skupiny, ak je veľký, ide o nový študijný program. Ale medziodborové štúdium už existuje 
a môže sa využiť ako prvý krok pred vytváraním nových študijných programov  
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Medziodborové štúdium je z obsahového a organizačného hľadiska možné 
poskytovať buď  

• tak, že špecialista v neinformatickej oblasti absolvuje vybrané kurzy z 
informatického študijného programu; pričom kurzy nie sú prispôsobené jeho 
znalostiam, alebo  

• tak, že experti z neinformatického odboru a informatiky stanovia, aké 
vedomosti a zručnosti by absolvent medziodborového štúdia mal mať, 
navrhnú študijný program s upravenými/novými predmetmi. Ak sa toto 
riešenie nezostaví z predmetov existujúcich študijných programov, bude 
časovo náročné (úprava existujúcich, resp. príprava nových predmetov) a pri 
malom počte študentov sa vynaložená námaha nemusí vyplatiť. 

Nemáme (Slovensko, školstvo ani vysoké školy) dostatočné kapacity na to, aby sme sa 
zaoberali všetkými, ani tými najzávažnejšími problémami spojenými s informatizáciou a 
nemá zmysel hľadať riešenie problémov, ktoré už niekto uspokojivo vyriešil. Našťastie, 
informatizácia má podobné dopady na spoločnosť aj v rozvinutejších krajinách ako je 
Slovensko a tak sa môžeme poučiť z ich skúseností (a neopakovať ich chyby). EÚ má veľké 
očakávania a vkladá do informatizácie veľké peniaze; ale z rôznych dôvodov sa Slovensko a 
vysoké školy do („informatizačných“) európskych projektov zapájajú len v malej miere. 
Okrem neinformovanosti, administratívnej náročnosti, nedostatku prostriedkov na spoluúčasť 
je najväčšou prekážkou nedostatok odborných kapacít, schopných obstáť v medzinárodnej 
konkurencii. 

Veľké nádeje (a investície) sa vkladajú do vyučovania podporovaného digitálnymi IKT. 
Učenie je však fyziologický proces a hoci digitálne IKT umožňujú prezentáciu informácií, 
sprístupňujú vyučujúcim aj študentom informačné zdroje, uľahčujú učiteľom komunikáciu so 
študentmi a administratívu; nie sú univerzálnym nástrojom na automatizované vytváranie 
poznatkov. Bude potrebné skúmať, na čo sa ktoré e-learningové nástroje hodia, pripravovať 
a overovať metodiky a učebné materiály a kriticky vyhodnocovať účinnosť využívania 
digitálnych IKT vo výučbe. 

Informatizácia spoločnosti má závažné (negatívne) spoločenské aspekty (strata zamestnania, 
znevýhodnenie digitálnych analfabetov, starších ľudí, chudobných) vplýva na spoločenský 
život mladých ľudí (počítačové hry, sociálne siete), kultúru (čítanie kníh), hodnotový systém 
(nezáujem o vzdelávanie, náročnú prácu, o reálne medziľudské vzťahy), vzdelávanie 
(vyhľadávanie hotových riešení na webe namiesto učenia a samostatného myslenia) politiku 
(ovplyvňovanie verejnosti nátlakovými skupinami), ohrozenie súkromia, rýchly rast 
počítačovej kriminality a iné. Tieto javy je potrebné skúmať a hľadať riešenia, ktoré by mohli 
zmenšiť ich dopady. Vysoké školy a najmä univerzity, na ktorých pôsobia informatici, 
právnici, psychológovia, sociológovia, lekári a odborníci iných zameraní majú v porovnaní 
so inými, viac špecializovanými inštitúciami možnosť skúmať tieto komplexné problémy 
z viacerých hľadísk a možno sa aj dopracovať k efektívnejším riešeniam.  

Informatizácia prináša množstvo z vedeckého hľadiska zaujímavých problémov, ale vedecký 
výskum sa automaticky nesústredí na riešenie tých, ktoré sú z hľadiska spoločnosti kľúčové. 
Ak má vedecký výskum prinášať odpovede na zásadné otázky, bude (pri zachovaní 
existujúcich grantových agentúr a zdrojov na vedu7) potrebné prehodnotiť zameranie 

                                                 
7nezaoberáme sa hodnotením úrovne vedeckého výskumu, ani posudzovaním toho, či sú zdroje na vedu a spôsob 
ich rozdeľovania primerané; ale tým, že hľadanie riešenia problémov, ktoré sme spomenuli,  si vyžaduje iné 
zdroje, kapacity, organizáciu aj spôsob financovania než aké sú v súčasnosti bežné  
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výskumu, zdroje, organizáciu, spôsob financovania a hodnotenia dosiahnutých výsledkov.  
Z tohto hľadiska je poučná správa Kráľovskej spoločnosti [6], zaoberajúca sa prioritami 
výskumu v informačnej bezpečnosti. 

Vysoké školy môžu síce analyzovať zložité problémy a prísť s dobrými riešeniami, ale 
nemajú možnosť tieto riešenia aj reálne presadiť, najmä v spoločenskej oblasti8. Aby mal 
výskum tak technických, ako aj spoločenských aspektov informatizácie širší zmysel, malo by 
dôjsť k posilneniu komunikácie medzi štátnymi orgánmi a akademickou sférou (vysoké školy 
a SAV) aby sa relevantné výsledky využili pre tvorbu štátnych koncepcií, zákonov, 
štandardov, prípadne praktických riešení aktuálnych problémov. 

Celoživotné vzdelávanie  
Požiadavky praxe na neustálu aktualizáciu obsahu vysokoškolského štúdia, rekvalifikáciu 
vysokoškolsky vzdelaných ľudí nie je možné splniť v štandardnom vysokoškolskom štúdiu 
bez redukcie jeho obsahu, alebo úrovne. Priestor pre takéto vzdelávanie poskytuje celoživotné 
vzdelávanie organizované vysokými školami, alebo špecializovanými vzdelávacími 
inštitúciami, schopnými dlhodobo garantovať odbornú úroveň zodpovedajúcu 
vysokoškolskému štúdiu. Existujú však isté obmedzenia pre celoživotné vzdelávanie tohto 
druhu:  

• je určené dospelým ľuďom, ktorí už majú vysokoškolské vzdelanie, 
• účastníci vzdelávania sú zamestnaní a nemôžu sa zúčastňovať v plnom rozsahu 

prezenčných foriem výučby, 
• záujemcovia o celoživotné vzdelávanie nemajú čas na štúdium všeobecných 

predmetov, ale potrebujú získať špecifické zručnosti a znalosti v nejakom odbore, 
• môžu ale nemusia potrebovať osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. 

Identifikovali sme päť základných skupín ľudí, ktorí sú potenciálnymi účastníkmi celoživot-
ného vzdelávania na vysokoškolskej úrovni: 

1. absolventi odboru, ktorí si po rokoch potrebujú doplniť a aktualizovať vedomosti 
odboru, ktorý vyštudovali, 

2. ľudia, ktorí vyštudovali iný odbor, než je ten, v ktorom pracujú a potrebujú si doplniť 
systematické vzdelanie v odbore, 

3. ľudia, ktorí pracujú v odbore, ktorý vyštudovali, potrebujú si doplniť vybrané 
poznatky väčšieho rozsahu z iného odboru, 

4. ľudia, ktorí nemajú šancu uplatniť sa v odbore, ktorý vyštudovali a potrebujú sa 
rekvalifikovať, 

5. ľudí potrebujúcich špecifické kompetencie napr. v dôsledku zmeny legislatívy, ktorá 
im ukladá povinnosti, na plnenie ktorých nemajú potrebné vedomosti (GDPR, zákon 
o kybernetickej bezpečnosti, zákon o e-Governmente, eIDAS). 

Zoznam potenciálnych záujemcov o celoživotné vzdelávanie na vysokoškolskej úrovni nie je 
samozrejme úplný. Ak by sa podarilo vytvoriť fungujúci systém celoživotného vzdelávania 
s dostatočnými kapacitami, bolo by možné rozšíriť jeho klientelu o ďalšie skupiny. Z hľadiska 
spoločenských potrieb bude určite potrebné pripravovať lektorov schopných zabezpečiť 
vzdelávanie veľkých skupín ľudí s rozličným odborným základom a rozdielnymi potrebami, 
resp. popri riadenom vzdelávaní (podľa študijných plánov) otvoriť kurzy aj verejnosti. (Pri 
tomto prístupe však nebude možné garantovať naplnenie nejakého odborného profilu a je 
vysoké riziko, že úspešnosť štúdia ad-hoc vybraných kurzov bude nízka.) 
Väčšina ľudí bude zrejme potrebovať znalosti a zručnosti potrebné pre výkon profesie na 
bežnej úrovni, t.j. postačujúcej na riešenie bežných odborných problémov. Po obsahovej 

                                                 
8 o inovatívne technické riešenia majú záujem firmy 
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stránke sa takáto výučba dá riešiť úpravou štandardnej výučby posilnením praktických 
cvičení. Keďže účastníci vzdelávania sa pravdepodobne nebudú môcť zúčastňovať riadnej 
výučby prebiehajúcej na vysokých školách9, bude pre nich potrebné (v najlepšom prípade) 
organizovať výučbu v inom čase. Vzhľadom na obmedzené ľudské kapacity vysokých škôl 
a časové možnosti pracujúcich záujemcov o štúdium to určite nebude stačiť a bude potrebné 
kombinovať prezenčné vzdelávanie s dištančnými formami vzdelávania (blended learning).  
e-learning nie je všeliekom. Na jednej strane umožňuje (pri prednáškach) podstatne zvýšiť 
počet poslucháčov, ale otvára viacero otázok najmä ohľadne študijných materiálov, 
praktických cvičení a overovania znalostí účastníkov vzdelávania. Vysoké školy môžu – aj na 
podporu pregraduálneho vzdelávania – poskytovať technickú a metodickú podporu e-
learningu, ale konkrétny obsah, jeho spracovanie, komunikácia s účastníkmi vzdelávania 
a skúšanie10 v konečnom dôsledku ostáva na učiteľovi.  
Systematické vzdelávanie, či už v prezenčnej alebo dištančnej forme predstavuje veľkú 
časovú záťaž, ktorá je prekážkou pre širšie zapojenie externých odborníkov do celoživotného 
vzdelávania. Tí často majú znalosti, ktoré vysokým školám chýbajú a sú ich ochotní 
jednorazovo odprezentovať, ale sotva budú mať čas na prípravu a vedenie dlhodobých kurzov 
a na plnenie povinnosti, ktoré sú s tým spojené11. To znamená, že podstatnú časť 
celoživotného vzdelávania budú musieť zabezpečovať vysoké školy. 
Nedotkli sme sa právnej, organizačnej a finančnej stránky celoživotného vzdelávania. 
Vzdelávanie veľkého počtu ľudí môže byť nad sily vysokých škôl; požiadavka na získanie 
kvalifikácie otvára právne otázky a príprava, organizácia a samotná realizácia celoživotného 
vzdelávania si bude vyžadovať množstvo kvalifikovanej práce, ktorú bude potrebné zaplatiť. 
Vysoké školy môžu za súčasného stavu poskytnúť kvalitné celoživotné vzdelávanie v malom 
počte odborov a pre relatívne malú skupinu ľudí; spoločenské potreby budú v krátkom čase 
však rádovo väčšie a ich naplnenie si bude vyžadovať systematické riešenie minimálne na 
úrovni ministerstva, resp. skôr štátu, na ktorom sa vysoké školy budú musieť podieľať. 
 
Informačná/kybernetická bezpečnosť 
Digitálne IKT sa stali kritickou infraštruktúrou spoločnosti, pretože sa pomocou nich 
spracováva väčšina údajov12, ktoré spoločnosť potrebuje na zabezpečenie svojho normálneho 
fungovania. Keďže existuje množstvo faktorov, ktoré môžu narušiť digitálne IKT a údaje, 
ktoré sa v nich spracovávajú, je potrebné digitálne IKT a spracovávané údaje systematicky 
chrániť. Vznikla nová multidisciplinárna oblasť, informačná bezpečnosť, ktorej predmetom 
skúmania sú hrozby voči IKT a informácii13 a metódy, ako naplneniu týchto hrozieb zabrániť. 
Pojem informačná bezpečnosť sa používa v dvoch ďalších významoch, ako ideálny stav 
systému (organizácie) v ktorom je systém (organizácia) odolný voči nepriaznivým činiteľom 
a spracovanie údajov (informácií) prebieha bez narušenia. Tretí význam pojmu informačná 
bezpečnosť označuje činnosť zameranú na priblíženie sa k tomuto ideálnemu stavu. Pojem 
kybernetická bezpečnosť bol definovaný ako informačná bezpečnosť kybernetického 
priestoru, ale vzhľadom na nejednoznačnosť pojmu kybernetický priestor je rozumné chápať 
pojmy kybernetická a informačná bezpečnosť ako synonymá. (Základné pojmy kybernetickej 
                                                 
9 nerátajúc kapacitné problémy najmä na cvičeniach, praktikách a seminároch, ktoré sú organizované v menších 
skupinách 
10 ak nerátame automaticky vyhodnocovateľné zaškrtávacie testy 
11 nerátajúc organizačné a administratívne povinnosti, zostáva príprava študijných materiálov, konzultácie, 
skúšanie 
12 v skutočnosti spoločnosť využíva informácie, ktoré sú však zaznamenané v podobe (väčšinou digitálne 
kódovaných) údajov. Informácia je obsahom údajov a údaje sú formou zápisu informácie. 
13 informačná bezpečnosť sa nezaoberá len ochranou digitálnych IKT, ale akýchkoľvek IKT, pretože napr. dopad 
narušenia dôvernosti informácie je rovnaký, bez ohľadu na to, či informácia bola zaznamenaná v listinnej forme, 
alebo v podobe digitálnych údajov. 
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bezpečnosti definuje Zákon o kybernetickej bezpečnosti [8], podrobnú analýzu zákona 
a krátky výkladový slovník základných pojmov možno nájsť v komentári k zákonu [2]). 
Každý človek, ktorý má prístup k informačným systémom14 (organizácie) môže úmyselne 
alebo neúmyselne narušiť ich bezpečnosť. Preto nestačí, aby organizácia mala odborníkov-
špecialistov na informačnú/kybernetickú bezpečnosť, ale je potrebné, aby každý – primerane 
tomu, ako využíva d-IKT vo svojej práci – vedel čo má robiť, ako to má robiť, čo nesmie 
robiť a čo má robiť v prípade, keď zistil, že došlo k narušeniu informačných systémov a/alebo 
informácie v organizácii.  
Informatizácia spoločnosti má okrem nesporných pozitívnych dôsledkov aj negatívne dopady 
na spoločnosť a ľudí – zmeny životného štýlu, hodnotovej orientácie, obmedzenie  
spoločenských stykov na sociálne siete, zneužívanie d-IKT (šikana, počítačová kriminalita, 
ohrozenie súkromia a i.) Preto spoločnosť potrebuje už dnes  

• skúmať negatívne dopady informatizácie spoločnosti na ľudí a hľadať spôsoby ako 
tieto dopady zmierniť alebo v lepšom prípade eliminovať, 

• naučiť ľudí, ako sa správať vo virtuálnom priestore, aby sami neutrpeli ujmu a svojím 
konaním nespôsobovali ujmu iným ľuďom, 

• vytvoriť pravidlá upravujúce fungovanie virtuálneho priestoru (zákony, normy, etiku) 
a mechanizmy na ich uplatňovanie, 

• chrániť digitálne IKT a informácie, ktoré sa v nich spracovávajú. 
Toto sú však úlohy presahujúce pôsobnosť školstva a vyžadujúce si spoluprácu štátnych 
inštitúcií, súkromného sektora, akademickej sféry a verejnosti.  
Napriek tomu školstvo15 môže výrazne prispieť k zvyšovaniu bezpečnostného povedomia, 
kompetencií a príprave odborníkov v informačnej/kybernetickej bezpečnosti: 
a) Školstvo vzdeláva predovšetkým mladú generáciu (6-19, resp. 6-23 ročných). Zaradením 

informačnej/kybernetickej bezpečnosti do študijných osnov na základných a stredných 
školách školstvo môže priebežne vytvárať základné bezpečnostné povedomie mladej 
generácie. 

b) Školstvo pripravuje učiteľov a pedagogických pracovníkov. Hoci sa nebudú špecializovať 
na informačnú/kybernetickú bezpečnosť, zaradením informačnej bezpečnosti do ich 
študijných programov by bolo možné vytvoriť širokú skupinu ľudí s rozvinutým 
bezpečnostným povedomím, ktorá môže dlhodobo pôsobiť na svoje okolie a zvyšovať v 
ňom úroveň bezpečnostného povedomia. 

c) Školstvo zabezpečuje celoživotné vzdelávanie učiteľov. Je možné pripraviť modul 
informačná/kybernetická bezpečnosť, metodické materiály, vyškoliť lektorov a zaradiť 
tento modul do ponuky celoživotného vzdelávania učiteľov. 

d) Vysoké školstvo pripravuje budúcich špecialistov v informatike, práve, spoločenských 
vedách. Doplnením ich študijných programov môžu títo získať potrebné znalosti 
z informačnej/kybernetickej bezpečnosti, dostatočné na to, aby vedeli presadzovať 
opatrenia na ochranu virtuálneho priestoru v oblasti svojho pôsobenia.  

e) Vysoké školstvo pripravuje priamo špecialistov v informačnej/kybernetickej 
bezpečnosti16. 

f) Časť špecialistov v informačnej/kybernetickej bezpečnosti plní úlohy, ktoré si nevyžadujú 
vysokoškolské vzdelanie (operátori, správcovia, systémov, sietí). Školstvo môže vytvoriť 

                                                 
14 rozumie sa technické vybavenie, programové vybavenie, aplikácie, údaje ale aj periférne zariadenie a v širšom 
zmysle aj prostredie v ktorom informačný systém pôsobí 
15 do zoznamu sme zaradili aj úlohy, ktoré sa týkajú stredných a základných škôl, pretože vysoké školy 
pripravujú učiteľov, ktorí učia na základných a stredných školách  
16 Informačná/kybernetiká bezpečnosť vypadla z novej špecifikácie odborov 
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(za pomoci odborníkov z praxe a vysokých škôl) stredoškolské študijné programy 
zamerané na prípravu stredoškolsky vzdelaných odborníkov na informačnú bezpečnosť, 
pomaturitné špecializačné štúdium resp. iné formy vzdelávania. Vysoké školy môžu 
participovať na príprave študijných programov, metodiky výučby a príprave 
stredoškolských učiteľov, ktorí budú výučbu zabezpečovať. 

g) Informačná/kybernetická17 bezpečnosť sa dynamicky vyvíja a najmä konkrétne poznatky 
rýchle zastarávajú. Preto je na udržanie potrebnej odbornej úrovne špecialistov 
v informačnej/kybernetickej bezpečnosti potrebné kontinuálne štúdium. Navyše, 
odborníkov na informačnú/kybernetickú bezpečnosť je nedostatok a na ich miestach sú 
ľudia bez potrebnej kvalifikácie, ktorí však nemajú čas nadobudnúť ju napr. 
vysokoškolským štúdiom. Školy (vysoké aj stredné) by mali v rámci celoživotného 
vzdelávania ponúkať kurzy umožňujúce získať a rozvíjať odbornosť (na rozličných 
úrovniach) v informačnej/kybernetickej bezpečnosti 

h) Školstvo má z prirodzených dôvodov veľkú zotrvačnosť (identifikácia potrieb, príprava 
študijných plánov, spracovanie problematiky, odskúšanie metodiky, formálne schválenie 
programu) – v takej oblasti ako je informačná/kybernetická bezpečnosť je toto 
oneskorenie (od identifikácie potrieb po prípravu absolventa) neprípustné. Preto musí 
školstvo vytvoriť podmienky pre rýchle spracovanie potrebného know-how a jeho plošné 
rozšírenie a pružnú adaptáciu požiadaviek na absolventa (úpravy znalostných štandardov). 

i) Nestačí len preberať cudzie know-how a mechanicky preberať cudzie riešenia, Slovensko 
potrebuje vlastný výskum v informačnej bezpečnosti, aby dokázalo riešiť svoje 
špecifické problémy (príklad občianske preukazy) a zapojiť sa do medzinárodnej 
spolupráce. Oblasť informačnej/kybernetickej bezpečnosti má v tomto smere špecifiká 
(pozri Správu kráľovskej spoločnosti [6]), ktoré si vyžadujú zvláštny prístup k 
financovaniu aj organizácii výskumu. Keďže nemáme dostatok potrebných špecialistov, 
bude potrebné stimulovať vedcov v príbuzných oblastiach, aby prešli do oblasti 
informačnej/kybernetickej bezpečnosti, resp. organizovať interdisciplinárny výskum, 
podporiť výskum v nových oblastiach (počítačová kriminalita) 

j) Domáca a medzinárodná spolupráca. Školstvo by malo zohľadňovať potreby 
spoločnosti (vrátane súkromného sektora) a preto zapojiť odborníkov zo súkromného 
sektora do vzdelávania (tvorba obsahu, výučba, testovanie účastníkov). Podobne  
v medzinárodnom meradle – slovenské školstvo nemá šancu vlastnými silami vyriešiť 
všetky problémy súvisiace so vzdelávaním v informačnej/kybernetickej bezpečnosti a je 
preň nevyhnutné zapojiť sa do medzinárodnej spolupráce, aby mohlo využívať overené 
riešenia a zapájať sa aktívne do medzinárodných projektov.  Je potrebné sledovať 
medzinárodné aktivity a vytvoriť podmienky (najmä technické, organizačné, 
administratívne a finančné) na to, aby sa do nich slovenské školy a vzdelávacie inštitúcie 
mohli zapojiť.  

k) Spoločenské dopady informatizácie. Zavádzanie digitálnych IKT, počítačové hry, 
mobilné telefóny, Internet, sociálne siete výrazne ovplyvňujú život a správanie ľudí, 
najmä však mladšej generácie. To má dopady aj na život a budúci vývoj spoločnosti. 
Vplyv digitálnych IKT na človeka a spoločnosť je potrebné systematicky skúmať a hľadať 
spôsoby, ako zmierniť negatívne dopady. 

l) Verejnosť. Školstvo môže pomôcť pripraviť sa na požiadavky a negatívne dopady 
informatizácie ľuďom, ktorý prechádzajú cez vzdelávací systém (žiaci, študenti, účastníci 
celoživotného vzdelávania) alebo sú jeho súčasťou (učitelia). Značná časť obyvateľstva 

                                                 
17 ako multidisciplinárna oblasť 
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ostáva nepokrytá. Čiastočne môže pomôcť osveta prostredníctvom 
masovokomunikačných prostriedkov, sociálnych sietí. Školstvo môže pripraviť obsah, 
lektorov, ale nemôže byť zodpovedné za budovanie povedomia obyvateľstva, na ktoré 
nemá priamy dopad. 

m) Ochrana vlastných systémov rezortu. Školstvo pracuje s informáciami, šíri znalosti, 
kultúru, vychováva, vzdeláva, rozvíja vedu. Pri všetkých týchto činnostiach potrebuje 
fungujúce informačné systémy, tak na centrálnej úrovni, ako aj na školách, ústavoch a 
iných inštitúciách spadajúcich do rezortu. Ochrana informačných systémov je klasická 
úloha informačnej bezpečnosti (ako praktickej činnosti). Okrem ochrany technických 
prostriedkov je potrebné chrániť údaje nielen v elektronickej ale aj papierovej a inej 
podobe, okolie digitálnych IKT, podpornú infraštruktúru, zabezpečiť fyzickú ochranu 
digitálnych IKT pred negatívnymi vplyvmi prostredia, školiť používateľov, vytvoriť 
primerané legislatívne prostredie, zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov a vyčleniť na 
ochranu aktív dostatočné zdroje. 

 
Plnenie vyššie uvedených úloh si vyžaduje vytvorenie podrobnejšej koncepcie, organizačných 
štruktúr, možno aj legislatívne úpravy, finančné zdroje a čas. Súčasťou Stratégie 
informatizácie školstva by mal byť Akčný plán a ráta sa s tým, že kľúčové úlohy budú 
v nasledujúcom období detailnejšie rozpracované. Aby neostalo len pri analýze problémov 
a návrhu ich riešení, Ministerstvo školstva si bude musieť osvojiť agendu 
informačnej/kybernetickej bezpečnosti a vytvoriť na plnenie úloh primerané podmienky.  
Bude potrebné rozšíriť kompetencie18 Ministerstva školstva o informačnú/kybernetickú 
bezpečnosť, vytvoriť organizačný útvar19, ktorý bude koordinovať aktivity školstva v oblasti 
informačnej/kybernetickej bezpečnosti, zabezpečovať ich financovanie a zaisťovať ochranu 
informačných systémov rezortu. Zákon o kybernetickej bezpečnosti [8] a Akčný plán [1] 
ukladajú Ministerstvu, resp. školstvu úlohy, ktoré odbornosťou a rozsahom presahujú 
možnosti navrhovaného útvaru Ministerstva školstva. Ide o vzdelávanie a výskum 
v informačnej/kybernetickej bezpečnosti, čo by (logicky) mali zabezpečovať  najmä vysoké 
školy.  
V minulosti sa niekoľkokrát podarilo na riešenie akútneho problému štátu vytvoriť ad-hoc 
pracovnú skupinu, ktorej jadro tvorili experti z Univerzity Komenského a Slovenskej 
technickej univerzity (Zákon o elektronickom podpise, Národná stratégia informačnej 
bezpečnosti, Systém vzdelávania v informačnej bezpečnosti, Výkladový slovník termínov 
informačnej bezpečnosti, CSIRT, analýza Informačného systému NBS, projekt MF SR 
vzdelávania pracovníkov verejnej správy a i.), ale na zaistenie dlhodobej systematickej 
činnosti bolo potrebné vytvoriť samostatné odborné pracovisko, ktoré by popri vedeckom 
výskume, vytváralo učebné texty, metodiky, vzdelávacie štandardy, terminológiu a na 
projektovej báze organizovalo výskumnú a vzdelávaciu činnosť v informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti na vysokých školách. Táto úloha sa v redukovane podobe (centrum sa 
obmedzovalo len na vzdelávanie) dostala aj do Akčného plánu20  [1]. Niekoľko pokusov 
o vytvorenie tohto pracoviska skončilo neúspešne, napokon vzniklo spoločné pracovisko 
Esetu, STU a UK, ktoré však plní odlišné úlohy. 

                                                 
18 Ministerstvo školstva má viacero úloh v kybernetickej bezpečnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona 
o kybernetickej bezpečnosti [8] a Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti [1] 
19 do roku 2015 tieto úlohy plnil Odbor legislatívy, metodiky, štandardov a bezpečnosti informačných systémov 
verejnej správy, Sekcie informatizácie spoločnosti Ministerstva financií SR 
20 Úloha 4.4. Vytvoriť Národné centrum vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zodpovedné MŠVVaŠ 
SR, termín 06/2017 
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Ochrana digitálnych IKT na vysokých školách si vyžaduje zdroje, ktoré vysoké školy nemajú. 
Ďalšou veľkou úlohou vyplývajúcou zo Stratégie by malo byť vytvorenie akademického 
CSIRT-u (v prvej fáze niekoľkých ISOC – Information security operations centre). Na tomto 
projekte už spolu s Ministerstvom pracujeme. 
V roku 2018 Univerzita Komenského podala návrh rozvojového projektu Vzdelávanie pre 
informačnú spoločnosť. Projekt, ktorý bol schválený ešte minulý rok a v súčasnosti prebieha 
jeho realizácia, sa o.i. zameriava  

• na vytvorenie systému celoživotného vzdelávania na UK v duchu princípov opísaných  
v predchádzajúcej časti, 

• analýzu a úpravu nástrojov a vytvorenie podpory pre prípravu e-learningových 
materiálov, 

• vytvorenie nových študijných programov v oblasti data science, informačnej 
bezpečnosti, vrátane učebných textov, 

• prípravu prednášok zameraných na dopady informatizácie a informačnú bezpečnosť 
pre právnikov, 

• prípravu systému celoživotného vzdelávania v informačnej bezpečnosti (znalostné 
štandardy, metodika, učebnica). 

Výstupy projektu budú podľa požiadavky Ministerstva voľne dostupné. 
Riešenie ďalších úloh bude závisieť jednak od kapacít, ktoré na to vysoké školy (a školstvo vo 
všeobecnosti) majú a od toho, či na to budú vytvorené primerané podmienky. 
 
Záver 
Hoci nie je jasné, ako bude napokon vyzerať Stratégia informatizácie školstva a či sa úlohy, 
ktoré stanoví, budú aj plniť; zmeny, ktoré prináša prebiehajúca informatizácia či nastupujúca 
priemyselná revolúcia sú reálne a majú na spoločnosť a jej členov veľký dopad. Vysoké školy 
si nemôžu dovoliť čakať na pokyny „zhora“, ale musia sa na prichádzajúce zmeny cieľavedo-
me  pripravovať. Pôjde najmä o  

a) prehodnotenie existujúcich vysokoškolských študijných programov, vzhľadom na 
zmeny spôsobené informatizáciou, 

b) vytvorenie nových študijných programov, pripravujúcich študentov na budúce 
profesie, 

c) vytvorenie systému celoživotného vysokoškolského vzdelávania, schopného 
odborným zameraním a kapacitou pokryť potreby spoločnosti, 

d) vzdelávanie učiteľov stredných a základných škôl a lektorov pre laickú verejnosť, 
e) zvyšovanie bezpečnostného povedomia a prípravu odborníkov v informačnej/kyberne-

tickej bezpečnosti. 
Tento zoznam určite nie je úplný.  
 
Abstrakt  
Vláda SR v máji 2019 schválila návrh Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030., 
Keďže Stratégia definuje vládnu politiku a priority štátu len rámcovo, Ministerstvo školstva 
na základe vládnej stratégie pripravuje vlastnú Stratégiu informatizácie školstva na 
najbližších 10 rokov. Hoci sa práce na Stratégii informatizácie školstva ešte neskončili, 
autori príspevku, (ktorí podieľajú na vypracovaní tejto stratégie) v príspevku prezentujú 
svoje názory na vybrané problémy, ktorými by Stratégia informatizácie školstva mala 
zaoberať – úloha vysokých škôl v procese informatizácie spoločnosti a v budúcej 
informačnej spoločnosti, celoživotné vysokoškolské vzdelávanie a príprava odborníkov v 
informačnej/kybernetickej bezpečnosti. 
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VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV POMOCOU VIRTUÁLNEJ REALITY 
EMPLOYEE TRAINING WITH THE SUPPORT OF VIRTUAL REALITY 
 
Dávid ONDRUŠ - Marek MOLNÁR 
 
 
Abstract 
There is no need to bring to mind the contribution of visual technologies in the machine 
industry. The applications can be found in the controlling operations, analysis solutions or 
training systems. 
The use of appropriate visual learning techniques lead to effective way of knowledge sharing 
as well as to reliable aplication of gained knowledge at the moment when needed the most.   
The article describes experience and lessons learned from the VR project preparation and 
implementation for the staff education at the specific production unit in the petrochemical 
industry. 
 
Keywords 
virtual reality, augmented reality, visualization, simulation, training, testing 
 
Úvod 
 
Východisková situácia 
Spoločnosť Slovnaft, a.s., tak ako mnoho iných výrobných podnikov vo svete, čelila nedávno 
situácii, kedy vekový priemer zamestnancov rástol a bolo potrebné danú situáciu riešiť. 
Vytvorilo sa viacero podporných programov pre mladých absolventov a pre novo prijatých 
zamestnancov, vekový priemer začal klesať. Generačná výmena vohnala do plachiet v radoch 
zamestnancov nový svieži vietor. Otázkou však stále zostávalo, ako efektívne a v čo najkratšom 
čase odovzdať čo najväčšie množstvo rokmi nadobudnutých informácií.  
V rafinérii Slovnaft, a.s. sa ročne spracuje približne 6 000 000 ton ropy a na takéto množstvo 
ropy je potrebné kvantum technológie, desiatky tisíc zariadení, stovky kilometrov potrubí 
a MW energie. Niektoré zariadenia a technológie sú jednoduché a ich obsluhu zvládne takmer 
ktokoľvek, avšak existujú zariadenia, ktorých nábeh a odstavenie je popísaný v manuáloch  na 
deviatich papieroch A4 (viď obr.1). Viete si predstaviť, čo dá obsluhe zariadenia zabrať, ak je 
takýchto zariadení na prevádzke viacero a všetko musia nosiť v hlave.  
 
Niektorí zamestnanci sú na danej výrobnej jednotke od jej prvopočiatku desiatky rokov 
a poznajú každé zariadenie takmer naspamäť. Čo však, ak daný zamestnanec nie je práve 
v práci a treba vykonať odborný zásah/manipuláciu a na študovane manuálov nie je čas? Ide 
o minúty a každý neodborný zásah môže viesť k výpadku technológie, poruche zariadenia 
a v mnohých prípadoch i k zraneniu či ohrozeniu života samotného zamestnanca. Pre takéto 
kritické zariadenia sme sa rozhodli pripraviť pilotný tréningový a testovací model vo virtuálnej 
realite.    
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  Obr.1: Jedna strana z manuálu nábehu čerpadla 
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Prečo práve VR?  
Štúdie ukázali, že sa spoliehame na naše zmysly pri spracovaní informácií a učení a zapájaním 
viac než jedného zmyslu napomáha pri spracovaní informácií. Použitie viacerých zmyslov 
umožňuje vytvoriť viac kognitívnych spojení a asociácií s koncepciou. To znamená, že je ľahšie 
prístupný pre toho kto sa učí, pretože existuje viac spôsobov, ako môžu byť informácie 
spúšťané a získavané zo svojho centra kognitívneho učenia. Všetci máme rôzne štýly učenia, 
no vo všeobecnosti platí zásada: čím viac zmyslov pri učení zapojíme, tým skôr si danú 
problematiku dokážeme osvojiť.  
 Učiaca pyramída (viď obr.2) ukazuje percentuálne rozloženie nadobudnutých 
informácií v závislosti na tom, ktoré zmysly v procese učenia zapojíme.    
  

 
Obr.2: Učiaca pyramída, množstvo informácií, ktoré si dokážeme zapamätať v závislosti na 
zapojení konkrétnych zmyslov 
 
Je evidentné, že samotné ploché čítanie textu (tak ako to býva zvykom pri študovaní manuálov) 
je naozaj zdrojom chabých 10% želaného obsahu a sami poznáme ten pocit, keď si niečo 
musíme prečítať viac krát, prípadne si veci zapísať alebo nahlas zopakovať. 
Práve toto bolo hnacou silou pre kritické zariadenia v spoločnosti Slovnaft, a.s. pripraviť niečo, 
čo by posunulo efektivitu učenia o viacero stupňov. Virtuálna realita a riešenie ponúknuté 
spoločnosťou sféra, a.s. sa javilo ako naozaj vhodné riešenie.  
 
Výsledné riešenie 
Pre pilotný projekt sme sa rozhodli zmapovať, skresliť, namodelovať, rozhýbať a otestovať 
technológiu nástrekových čerpadiel suroviny na výrobnej jednotke „Hydrokrak ťažkých 
zvyškov - RHC“. Jedná sa o funkčnú pozíciu P104ABC. Teda 3 zariadenia, kedy dve z troch 
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musia byť vždy v chode. Pozícia A je čerpadlo hnané parnou turbínou, zvyšné pozície B a C sú 
hnané elektromotormi. Tieto čerpadlá sú kritické stroje, ktoré nastrekujú surovinu do reaktorov 
a pri ich výpadku dochádza k odstaveniu celej výrobnej jednotky a nadväzujúcej technológie 
na iných VJ v rámci rafinérie. Priame straty sa počítajú v miliónoch eur denne, nepriame straty 
spôsobujú nemalé problémy na logistike, skladovaní, predaji a celkovo takmer vo všetkých 
oblastiach.  
Samotné školenie obsluhy čerpadiel spočíva v kontrole a príprave zariadení pred ich spustením 
a zo samotného spustenia a uistení sa, že všetko je tak, ako má byť. Tak ako je vidno na obr.1, 
manuál samotnej kontroly technologických parametrov (teploty, tlaky, prietoky a i.) sa 
nachádza na 6 (šiestich) stranách A4 a pre človeka, ktorý sa nepohybuje dennodenne medzi 
danými zariadeniami je takmer nemožné určiť, kde sa dané snímače v prevádzke nachádzajú.  
Nezabúdajme na všadeprítomný rušivý element – hluk a počasie. Čerpadlá s takýmto výkonom 
a spomínanou funkciou sú pochopiteľne v chode 24/7 a prejsť si spolu so školiteľom  
technológiu s patričným odborným výkladom kedykoľvek v kľude je takmer nemožné. I tento 
element je vďaka školeniu vo VR odstránený. Počasie už nie je problém, či je zima a mrzne 
alebo je vonku 38°C v tieni, technológiu si viete prejsť v pohodlí školiacej miestnosti za 
prítomnosti školiteľa a „ošahať“ si veci štýlom pokus-omyl, ktoré by ste si inak v živej 
prevádzke nemohli dovoliť.   
Samotná aplikácia má 2 funkčné moduly. Je to školiaci modul a testovací modul. V oboch 
moduloch sa nachádza interaktívna tabuľa, na ktorej si zamestnanec môže prečítať čo má 
vykonať, v akých rozmedziach je odporúčaná hodnota, čo je potrebné urobiť ako nasledujúci 
krok, atď. (viď obr.3). Táto tabuľa je niečo ako manuál, alebo ak chcete pomôcka, pre tých, 
ktorý neovládajú postup na 100%. V školiacom režime je každý krok vysvietený v prevádzke 
zelenou farbou a navádza zamestnanca na správne miesto v scéne a následne pri kontrole 
parametrov systém ponúka infografiku s odporúčaným rozsahom hodnôt pre bezpečné 
odstavenie/nábeh zariadenia. V testovacom režime takáto farebná nápoveda chýba 
a zamestnanec musí vedieť, kde sa daný budík/vypínač, spínač, ventil nachádza a aký je 
doporučený rozsah pre bezpečné prevádzkovanie. Pri spustení testovacieho režimu je možnosť 
zapnúť funkcionalitu pre počítane prejdenej vzdialenosti a teda nastaviť zamestnancovi 
optimálnu trasu a skrátenie času prepínania pozícií; je možné aplikovať meranie času alebo 
počítanie chybných krokov. Možnosti sa medze nekladú.  
 

Obr.3: Interaktívna tabuľa pre školenie vo VR aplikácii 
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Neposlednou výhodou VR riešenia pre školenie zamestnancov je implementácia náhodnej 
chyby do procesu školenia. Zamestnanec sa už nepohybuje po scéne len ako zombie 
a „neodklikáva“ zelené budíky so správnymi hodnotami. Systém mu generuje náhodne zvolené 
chyby a tak si zamestnanec (takmer) naživo otestuje reakciu na neštandardný stav a v reálnej 
situácii dokáže zachovať chladnú hlavu z titulu nadobudnutej empirickej skúsenosti. Niekedy 
sa jedná o zvýšený tlak, ktorý vie vnútorný operátor z velínu po telefóne znížiť, inokedy sa 
jedná o nesprávny tlak oleja na bariére, ktorý musí zamestnanec doladiť skrutkou priamo na 
mieste (vo VR). 
     

 
Obr.4: Časť výrobnej jednotky zachytená vo VR 
 
Prínosy VR pre nasadenie v petrochemickom priemysle 
- Virtuálna prehliadka neprístupných zariadení s možnosťou prezentácie dodávateľom 

údržby za účelom tvorby cenových ponúk, projektových riešení a i.  
- Simulovanie neobvyklých havarijných situácií pokrytých dosiaľ iba teoretickým školiacim 

materiálom a následné odprezentovanie havarijnej situácie priamo zamestnancom – 
nadobudnutie skúsenosti, intenzívnejší zážitok. 

- Redukcia tzv. paperless office v reálnej praxi, keďže administratíva ktorá je nevyhnutná pri 
písaní manuálov k obsluhe výrobných zariadení a ktorá je doprevádzaná obrázkami s 
popisom daných úkonov-pracovných postupov. 

- Tréning technológie ešte pred jej inštaláciou do prevádzky a v momente inštalácie už 
vyškolený personál.  

- Investičné projekty a simulácia novej technológie do prevádzky. 
 
Výroba a Technické detaily: 
Na samotné vyhotovenie takéhoto modelu sa využívajú technické 3D CAD výkresy, ktoré je 
potrebné optimalizovať pre rozhranie VR.  V prípade že zákazník nemá k dispozícii CAD 
výkresy, podkladové dáta sú tvorené 360-stupňovým videozáznamom a detaily dopĺňané 
fotografickými snímkami. 
Takto kreovaný model pre tvorbu VR možno využiť ako parciálny technický podklad riešeného  
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prvku, prípadne využívať ho ako digitálnu formu prezentácie technológie. Pre realistickejšie 
vizualizovanie modelovaného objektu je model dotváraný textúrami a materiálovými  
referenciami. V rámci rozhrania VR je možnosť prostredie dotvoriť aj o zvukové záznamy, 
ktoré dotvárajú technické a pracovné postupy nahrané v interaktívnom školiacom postupe. 

Obr.5: Level detailov vo VR aplikácii je na vysokej úrovni 
 
Využiteľnosť horeuvedených dát pre potreby VR je možné modifikovať aj pre výstup do 
foriem: RT- Real Time, kde je umožnené absolvovanie školenia bez potreby špeciálnych 
periférií. Výhodou školenia v RT je možnosť tímového školenia na viacerých počítačoch 
simultánne (ideálne riešenie pre školy, atď.)  
Ďalšou formou výstupu je AR – rozšírená realita, ktorej pridanou hodnotou je použiteľnosť 
priamo v pracovnom prostredí. 
Dĺžka výroby závisí od kompletnosti podkladových dát a počtu modelovaných elementov.    
Spravidla tvorba jednej scény trvá približne 2 mesiace, ktoré sú potrené na prípravu obsahov, 
testovanie obsahov vo VR a  vizualizovanie. Následne 1 mesiac je potrebný na prípravu logiky 
teda prípravy postupov a interakcie s prostredím. 
 
Abstrakt 
Prínos vizuálnych technológií v priemysle nie je potrebne nijak zdôrazňovať. Uplatnenie 
nachádzajú priamo v spôsobe ovládania, analytických riešeniach až po tréningové systémy.  
Využitie správnej technológie a postupov pri školení zamestnancov vedie k efektívnemu 
spôsobu nadobúdania znalostí a spoľahlivosti ich aplikovania vo chvíli, keď to je naozaj 
potrebné.  
Obsahom článku je predstavenie skúseností a poznatkov získaných počas prípravy 
a zavádzaní virtuálnej reality pre školenie zamestnancov na vybranej výrobnej jednotke v 
petrochemickom priemysle. 
 
Kľúčové slová 
virtuálna realita, rozšírená realita, vizualizácia, simulácia, školenie, testovanie 
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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 
 
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 
ktorých sa bude rozvíjať kreativita, kritické a vedecké myslenie, zlepšovať komunikácia 
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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). 
 
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. 
Hlavnou témou príspevku 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 zistiť minimálne 
náklady na výrobu (minimalizácia nákladov), atď. Uvedené 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 
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). 
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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. 
 
 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 
 
 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. Z výsledkov vyplýva, že 
testovacie kritérium (t Stat) neprekročilo kritickú hodnotu (t Critical two-tail) na hladine 
významnosti .05,0=α  Teda v oboch prípadoch nemôžeme zamietnuť nulovú hypotézu, ktorá 
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hovorí, že študenti dosahujú rovnaké bodové hodnotenie v čiastkových úlohách v seminárnej 
práci, ako aj v písomnom matematickom teste. 
 

 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 
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 
 
Záver 
Študenti na stredných a vysokých školách považujú digitálne prostredie a nástroje virtuálneho 
sveta za súčasť života, v ktorej sú ponorení aj niekoľko hodín denne. 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. 
Výskumný 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 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 texty aj vo forme grafov, tabuliek a diagramov. 
Matematické predmety poskytujú priestor na zaraďovanie takýchto úloh do vzdelávania.  

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 
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 
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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  
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ELEKTRONICKÁ ARCHIVÁCIA HISTORICKÝCH ÚDAJOV O ŠTUDENTOCH 
VYSOKÝCH ŠKÔL 
A NATIONWIDE FORMAT FOR ARCHIVING STUDY DATA 
 
Ján PETRÍK 

 
Abstract 
Since the 1980s, in addition to the standard paper form, the study agenda has also been 
processed by computer technology. A satisfactory system of such records has been in place 
since the 1990s. Universities in the Slovak Republic using these information systems usually 
had their own system to support the study agenda. Access to electronic information from this 
period seems to be impossible in a number of cases, but there are systems from which the 
data can still be read and processed. The aim of a possible project would be to propose a 
format and structure for storing historical data that could become standard as well as to 
design and implement access to such data, for example for viewing and processing the data. 
In particular, such data would serve universities as a parallel source of information on 
former students for paper-based archiving, printing of information on the course of study 
and study results, and for statistical calculations over these data. 
  
Keywords 
historical data, storing, processing, Comenius University 
 
 
Údaje o študentoch a absolventoch vysokých škôl sú vysokými školami archivované v zmysle 
legislatívy (Vysokoškolský zákon, Zákon o archívnictve, GDPR). V prípade požiadavky na 
zistenie informácií o konkrétnom študentovi, sú tieto poskytnuté na základe príslušných 
dokumentov v archíve. 

Už v osemdesiatych rokoch minulého storočia sa začala študijná agenda (popri štandardnej 
papierovej forme) spracovávať aj informačnými technológiami. Uspokojivé výsledky takejto 
evidencie boli dosiahnuté až systémami, ktoré boli vyvíjané a nasadzované do prevádzky v 90-
rokoch. Vysoké školy v SR, ktoré takéto študijné informačné systémy používali, si ich spravidla 
vyvíjali vo vlastnej réžii, komerčné systémy neboli v tom čase dostupné. Alternatívou bolo 
nasadenie systému inej vysokej školy. 

Prístup k elektronickým informáciám z tohto obdobia môže byť v súčasnosti už nemožný 
z rôznych dôvodov: 

• neexistujú nosiče s údajmi 
• je problém s čítaním nosičov (magnetické pásky, pevné disky, disketové médiá) 
• nie je známy formát, štruktúra, kódovanie údajov 
• nie je možné spustiť databázové prostredie (dBase, FoxBase, Informix)  

Ak však vyššie menované problémy ešte nenastali, existuje možnosť pokúsiť sa takéto údaje 
zachrániť a „vrátiť ich do života“. Toto je cieľom aj predkladaného projektu. 
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Pri hrubom pohľade môžeme tento projekt rozdeliť na tri časti: 

1. získanie, prečítanie archívnych údajov a porozumenie im, 
2. návrh formátu a technológie ukladania údajov takým spôsobom, ktorý bude zaručovať 

ich dlhodobú životnosť, 
3. navrhnúť a realizovať prístup k týmto údajom (zobrazovanie, tlač, alebo iný spôsob 

výstupu). 
 

 

A. Údaje (návrh metodiky elektronickej archivácie) 

1. Analýza datasetu študenta/absolventa (identifikácia konkrétnych údajov, ich prezentácia) 
o Údaje o absolventoch budú korešpondovať s dokumentmi, ktoré vysoké školy 

vydali a archivujú ich v ich odpisoch (Vysvedčenie o štátnej skúške, Diplom, 
Dodatok k diplomu) 

o Vybrané údaje o všetkých študentoch (Dekrét o prijatí na štúdium, Dekrét 
o vylúčení zo štúdia, Dekrét o prerušení štúdia, Informácie o mobilite študenta), 
ktoré poskytujú školy napr. Sociálnej poisťovni pre zápočet rokov štúdia 

o Vytipovanie ďalších údajov, ktoré by si mohli nájsť miesto v legislatíve (napr. mená 
oponentov záverečných prác) 

2. Návrh štandardu archivácie: 
o formát údajov (zrejme pôjde o formát nezávislý na rôznych technológiách, napr. 

CSV, XML) 
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o kódovanie údajov (zrejme sa nepoužije obmedzenie na slovenský jazyk, ale bude 
snaha pokryť čo najväčšia množinu jazykov), napr. UTF-8 

o spôsob ukladania údajov (fakultné úložisko, úložisko vysokej školy, 
rezortné/celoštátne úložisko), organizácia súborov údajov, ... 

o ochrana a bezpečnosť archivovaných údajov, GDPR, premyslieť možnosť 
uzamknutia súborov pred možnosťou vykonania neoprávnených zmien, ... 

B. Práca s údajmi (návrh prehliadača) 

Prístup k údajom bude zrejme na dvoch/troch úrovniach: 
1. Komplexná verzia prehliadača určená pre poverené osoby (archív, študijné 

oddelenia ap.). 
2. Verzia určená pre dotknuté osoby (bývalých študentov), ktoré si budú vedieť 

pozrieť svoje vlastné údaje. 
3. Treba zvážiť a ošetriť aj prípad, ak by bolo potrebné archívne údaje editovať 

z nejakej objektívnej príčiny. Mohlo by sa teda jednať o verziu pre univerzitného 
administrátora systému. 

Komplexná verzia prehliadača by mala mať nasledujúce funkcie: 

• Vyhľadávanie (na základe rôznych atribútov) 
• Prehliadanie (najmä informácie konkrétnej osoby) 
• Tlač (opakované vytlačenie archivovaných odpisov dokumentov: Dodatok 

k diplomu, Diplom a Vysvedčenie o štátnej skúške na základe uchovaných šablón 
dokumentov prislúchajúcich konkrétnym akademickým rokom) 

• Exporty (bližšie nešpecifikované), bude potrebné individuálne/externé spracovanie 
(napr. možnosť historického pohľadu na údaje pri výročí školy) 

• Export údajov do databázy absolventov (alumni) v požadovanom formáte 
C. Konkrétna realizácia archivácie údajov z akademického informačného systému 

Táto časť je silne individuálna a budú si ju musieť zabezpečiť jednotlivé školy, resp. ju 
zabezpečia dodávatelia systémov, ak takí ešte existujú. 

V prípade Univerzity Komenského, ktorá mala v prevádzke systém ŠTUDENT, tento evidoval 
a podporoval študijnú agendu jej fakúlt v rokoch 1990 až 2009, v kratšom období aj na ďalších 
siedmich vysokých školách. Všetky údaje sú archivované v DBF3 súboroch, kódované 
v systéme Kamenický, prístup k nim je možný buď v nepodporovanom systéme Windows XP, 
v 16-bitovej verzii Windows 7, alebo na napr. základe emulátora vDOS v systéme 
Windows 10. 

Predpokladá sa, že s údajmi bude potrebné spraviť nasledujúce činnosti:  

• revízia údajov, návrh metodiky overenia identity údajov s papierovým archívom a ich 
overenie 

• testovanie a konsolidácia údajov v zmysle navrhnutej metodiky v časti A.1. 
• export údajov v zmysle navrhnutého štandardu v časti A.2. 

 
 
Abstrakt 
Približne od osemdesiatych rokov minulého storočia bola študijná agenda (popri štandardnej 
papierovej forme) spracovávaná aj výpočtovou technikou. Uspokojivý systém takého 
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spracovania a evidencie je od 90-rokov. Vysoké školy v SR, ktoré tieto informačné systémy 
používali, mali na podporu študijnej agendy spravidla svoj vlastný systém, komerčné systémy 
neboli dostupné. Prístup k elektronickým informáciám z tohto obdobia je vo viacerých 
prípadoch už nemožný, existujú však systémy, z ktorých je údaje možné ešte čítať a ich 
spracovávať. Cieľom tohoto projektu by bolo navrhnúť formát a štruktúru ukladania 
historických údajov, ktoré by mohli mať štandardizovaný formát, ako aj navrhnúť a 
realizovať univerzálny prístup k týmto údajom t. j. k ich prehliadaniu a spracovaniu. Takéto 
údaje by slúžili vysokým školám najmä ako paralelný zdroj informácií o ich študentoch a 
absolventoch k papierovej forme archivácie, tlač informácií o priebehu ich štúdia a ich 
študijných výsledkov a na rôzne (napr. štatistické) spracovanie týchto údajov. 
 
Kľúčové slová: historické údaje, ukladanie, spracovanie, Univerzita Komenského 
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ROZVOJ ELEARNINGU NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO  
E-LEARNING DEVELOPMENT AT COMENIUS UNIVERSITY 
 
Katarína PIŠÚTOVÁ 
 
 
Abstract   
In similarity to situation to many other institutions, Elearning server at the Comenius 
University has been used more for distribution of materials, tests and collecting of 
assignments from students and less as a teaching tool. Within the development project 
Education for Information Society 002UK-2-1/2018 we are trying to change this. This 
article explains the process, preparation and activities connected with this effort.  
 
Keywords 
Elearning, Comenius University  
 
Úvod 
V protiklade k vývoju v súkromnom sektore, na štátnych univerzitách na Slovensku nebol 
rozvoj v oblasti online vzdelávania veľmi rýchly. Kontinuálne problémy s nedostatkom 
financií, nedostatkom kvalifikovaných učiteľov a následne aj s kvalitou výučby predstavujú 
dlhodobú překážku v inováciách. Vedenia univerzít zápasia s inými problémami a väčšinou  
sa nezameriavajú na budovanie podporných štruktúr pre online vzdelávanie [10]. Ak sa 
rozvoju elearningu vôbec venovali, vedenia univerzít mali tendenciu považovať elearning za 
technický problem a “riešili” ho zabezpečením infraštruktúry a zavedením systému na 
manažovanie kurzov (Learning Management System – LMS), avšak bez akejkoľvek ďalšej 
podpory – či už vo forme metodiky, školení, či motivácie [10], [1], [7], [8], [4], [9]. 
 
Výnimkou je súkromná Vysoká škola manažmentu, založená s pomocou City University of 
Seattle v USA. Táto škola ponúka široký výber online a kombinovaných kurzov, podobne ako 
ich partnerská univerzita v USA [6]. 
 
Univerzita Komenského (UK) vytvorila prvú expertnú skupinu za účelom rozbehnutia e 
learningu už v roku 2003. Skupina sa primárne zaoberala výberom vhodného systému pre 
manažovanie e-learningu a po krátkej skúsenosti so softvérom českej firmy Trask s.r.o. prešla 
aj Univerzita Komenského na systém Moodle. Moodle je spravovaný a ponúkaný ako 
celouniverzitná služba Centrom informačných technológií (CIT) od roku 2006. Počet 
užívateľov Moodle postupne narastal. V roku 2012 bola podpora Moodle na UK využívaná v 
186 predmetoch [3]. Od roku 2013 CIT začal využívanie elearningu viac propagovať a 
ponúkať aj metodicky zamerané školenia. Od roku 2015 sa zaškolenie nových zamestnancov 
a doktorandov o ochrane osobných údajov začalo robiť formou elearningu. V roku 2019 bola 
elearningová podpora využívaná v 822 kurzoch.  
 
Súčasný stav elearningu na UK 
Ako rámcový program pre e-learning sa na UK využíva LMS Moodle. Moodle má prepojenie 
na Akademický informačný systém (AIS), ale iba v tom, že pri prvom prihlásení užívateľa do 
Moodle sa automaticky v Moodle vytvorí konto s rovnakým užívateľským menom a heslom, 
menom, priezviskom a email adresou ako v AIS. Užívatelia existujúci v AIS, ktorí sa nikdy 
neprihlásili do Moodle na UK, v ňom kontá vytvorené nemajú. Dáta sa teda prenášajú iba 
jedným smerom (Z AIS do Moodle) a ide oba o údaje o kontách. 
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Údaje o kurzoch sa z AIS do Moodle nedostanú (kurzy v Moodle otvárajú manuálne 
pracovníci CIT) a údaje o známkach z kurzov sa neprenášajú do AIS (bez ohľadu na to, či 
učiteľ oznámkoval alebo neoznámkoval prácu študentov v Moodle, musí manuálne vyplniť 
známky v AIS). Na UK tiež existuje systém pre administráciu prezenčných školení pre 
zamestnancov UK, ktorý nemá na Moodle vôbec žiadne prepojenie. 
 
Je možné manuálne vytvoriť užívateľské kontá v Moodle, pre užívateľov, ktorí nemajú kontá 
v AIS. Takáto možnosť sa využíva v prípade, ak ide o kurzy vytvárané v spolupráci s inými 
univerzitami, resp. ak v kurzoch participujú užívatelia, ktorí nie sú zamestnancami alebo 
študentami UK (napríklad študenti Farmaceutickej fakulty chodia na letné praxe do lekární 
a je potrebné, aby lekárnici mohli o študentoch odovzdávať prostredníctvom Moodle 
priebežné správy). 
 
Kvalifikovaná technická podpora pre Moodle a metodická podpora pre e-learning je 
poskytovaná v rámci CIT. Každý rok v lete pracovníci CIT robia upgrade Moodle, novú 
verziu pre ďalší školský rok, pričom všetky kurzy existujúce v Moodle v predchádzajúcom 
školskom roku sú očistené od študentských dát a poskytnuté učiteľom pre výučbu v novom 
školskom roku s novými študentami. Staré verzie Moodle z predchádzajúcich školských 
rokov ostávajú minimálne 5 rokov.  
 
Školenia v oblasti elearningu ponúkané CIT: 

• Úvod do e-learningu (prezenčné školenie v dĺžke cca 90 minút zamerané na to ako 
všelijako by sa dal a mohol e-learning používať. Obsahuje príklady rozumného 
využitia v zahraničí aj na Slovensku) 

• Úvod do Moodle (prezenčné hands-on školenie v dĺžke cca 90 minút zamerané na 
základy práce s Moodle. Nadväzuje na školenie Úvod do e-learningu, je pre ľudí, ktorí 
už majú základnú predstavu o tom, ako a na čo by chceli Moodle využívať) 

• Ako si uľahčiť život (prezenčné školenie v dĺžke cca 120 minút zamerané na praktické 
aspekty využitia Moodle na podporu prezenčného vyučovania. Pre učiteľov, ktorí 
nemajú záujem o vytváranie e-learningových kurzov, ale chcú sa naučiť ako 
jednoducho využiť to, čo je dispozícií pre podporu prezenčnej výučby. Spojené 
s praktickým nácvikom nahrávania súborov a základnej kontroly Moodle.) 

• Plánovanie a príprava e-learningových kurzov (čiastočne online - kombinácia online 
práce a osobných stretnutí kurz v dĺžke 6 týždňov zameraný na metodiku prípravy, 
plánovania a vyýčby online kurzov) 

 
V ostatných rokoch využitie Moodle na UK značne vzrástlo. Ako je uvedené vyššie, v roku 
2012 bol Moodle využívaný na podporu výučby v 186 predmetoch. V januári 2019 bol na 
Univerzite Komenského Moodle využívaný na podporu výučby v 822 predmetoch. 
 
Najrozsiahlejšie využitie je na: 

1. Filozofickej fakulte  (227 predmetov) 
2. Pedagogickej fakulte (149 predmetov) 
3. Prírodovedeckej fakulte (114 predmetov) 
4. Fakulte sociálnych a ekonomických vied (111 predmetov) 

V minulosti najiniciatívnejšia Fakulta matematiky, fyziky a informatiky využíva Moodle na 
podporu výučby v 58 predmetoch, nasleduje Právnická fakulta  a Jeseniova lekárska fakulta v 
Martine, ktoré obe využívajú Moodle na podporu v 55 predmetoch. 
dostupné užívateľom, ak by sa chceli dostať k starším študentským dátam. 
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Možnosti organizácie elearningu v rámci univerzity 
Literatúra uvádza viaceré prístupy k organizácii prípravy online kurzov. Nasledujúce 
rozdelenie je založené na knihe autorov Bates a Poole [2] a doplnené o novšie články. 
 
1. Prístup “Osamelého jazdca” Prístup, kde si učiteľ sám, rovnako ako by si sám pripravoval 
materiály na prezenčný kurz, pripravuje aj online kurz. Toto je najbežnejší prístup k tvorbe 
online kurzov a materiálov. Je najprirodzenejší, nakoľko kopíruje model prípravy 
prezenčných kurzov. Niektoré univerzity motivujú učiteľov k tvorbe online materiálov 
ponukou malých grantov. Problematické pri tomto prístupe sú kvalita vzniknutých materiálov 
a prílišná zaneprázdnenosť učiteľa. Učiteľ býva spravidla expert na  obsah svojho kurzu a 
nemá profesionálne vedomosti o tom, ako metodicky pristupovať k online výučbe, či ako 
technicky zvládnuť tvorbu online materiálov. A pri vyťaženosti učiteľov (učitelia na 
vysokých školách musia okrem výučby zvládať aj vedeckú činnosť) je nereálna očakávať, že 
sa pre tvorbu svojich online kurzov učitelia budú snažiť vyššie uvedené vedomosti 
nadobudnúť. 
 
2. „Butikový“ prístup. Tento prístup popisujú Hartman a Truman-Davis [5]. Univerzita zriadi 
centrálne oddelenie pre podporu elearningu, kde sú zamestnaní metodici a programátori, s 
tým, že učitelia ich môžu individuálne osloviť so žiadosťou o podporu pri tvorbe 
elearningových materiálov a kurzov. Metodik, či programátor potom s nimi individuálne 
pracuje, pomáha pri tvorbe materiálov pre konkrétny kurz. Tento model funguje veľmi dobre 
pri nižšom počte kurzov a teda požiadaviek na elearningové centrum. Pri vysokom počte 
kurzov však môžu nastať problémy. Bez toho, aby mali bližšie informácie je ťažké sa pre 
pracovníkov elearningového oddelenia rozhodnúť, ktorej žiadosti o pomoc dať prednosť, či 
vopred vedieť, koľko a akej práce bude potrebné investovať do toho-ktorého kurzu. 
 
3. Spoločná tvorba materiálov. Veľmi často sa stáva, že predmety vyučované v rovnakom, či 
podobnom odbore majú obsahové prekrytie. Môžu sa teda viacerí vyučujúci dohodnúť na 
vytvorení spoločných elearningových materiálov, ktoré využijú viacerí. Môže ísť o malé 
skupinky učiteľov, či veľké online komunity. Dnes celosvetový depozitár otvorených 
vzdelávacích materiálov Merlot (http://merlot.org) pôvodne vznikol ako iniciatíva 
Kalifornskej štátnej univerzity pre zdieľanie materiálov s ostatnými verejnými univerzitami v 
rámci Kalifornie [11]. 
 
4. Projektový manažment Systematický prístup k tvorbe online kurzov a materiálov, kde sa 
vopred robí plán, z ktorého je jasné, čo presne a v akom časovom horizonte je potrebné 
pripraviť, je stanovený realizačný tím (ktorého súčasťou bude učiteľ, metodik a technický 
pracovník) a manažér projektu, ktorý je zodpovedný za realizáciu a dodržanie plánu 
(manažérom často býva metodik, alebo administratívny pracovník univerzity). Tento prístup 
sa dá aplikovať rôznymi spôsobmi, funguje veľmi dobre, ak sa naraz pracuje na väčších 
počtoch kurzov. Pri nižších počtoch môže vytvárať zbytočnú adminstratívu. 
 
Prieskum potrieb elearningu na UK 
Predtým, ako sme začali s návrhmi na vylepšenie elearningu, považovali sme za potrebné 
zistiť názory užívateľov. Prieskum bol robený pomocou online dotazníka, ktorý bol 
distribuovaný na začiaktu mája 2019, k dispozícii na vyplnenie počas obdobia dvoch týždňov. 
Linka na dotazník bola cielene poslaná zamestnancom univerzity, ktorí sú aktívni v Moodle, 
tiež na dekanáty fakúlt so žiadosťou o ďalšiu distribúciu. Z prírodovedeckej fakulty poskytli 
informáciu o tom, že linku distribuujú medzi zamestnancov fakulty. Z iných fakúlt nie sú 
informácie o ďalšej distribúcii. Dotazník má 18 otázok, mnohé z nich sú otvorené otázky, 
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vyžadujúce dlhšiu a premyslenú odpoveď, vyplniť dotazník vyžadovalo 15 a viac minút, 
vysoké počty odpovedí sa ani nedali očakávať. 
 
Prieskumu sa zúčastnilo 37 zamestnancov a študentov UK z deviatich rôznych fakúlt – 
Filozofická fakulta (5), Farmaceutická fakulta (1), Prírodovedecká fakulta (11), Lekárska 
fakulta (4), Lekárska fakulta v Martine (1), Fakulta sociálnych a ekonomických vied (4), 
Pedagogická fakulta (8), Právnická fakulta (2), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (1). 
 
Respondenti využívajú univerzitný Moodle na: 
• Zdieľanie materiálov so študentami (34 respondentov) 
• Umožnenie študentom nahrávať úlohy/zadania (27 respondentov) 
• Testy pre študentov (19 respondentov) 
• Diskusné fóra (8 respondentov) 
• Chat (3 respondenti) 
• Iné Moodle aktivity (4 respondenti) 
 
Respondenti na Moodle oceňujú najmä možnosť zdieľať materiály so študentami (17), fakt, 
že sa vyučovanie stáva prehľadnejším, keďže je v Moodle všetko súvisiace s daným kurzom 
na jednom mieste (13), možnosť zadávať a automaticky opravovať testy pre študentov (9), 
možnosť poskytovať študentom rýchlu a prehľadnú spätnú väzbu (10), rýchlu komunikáciu so 
študentami (6) a dostupnosť online, t.j. zo všadiaľ (8). 
Iba traja z respondentov absolvovali a pozitívne hodnotili školenie v súčasnosti ponúkané v 
rámci CIT. Väčšina však vyslovila predstavy o tom, aké školenia v oblasti elearningu by 
podľa ich názoru CIT mohol poskytovať. 
 
Najčastejšie uvádzané boli návrhy na: 

• Vytvorenie krátkych tutoriálov s obrázkami (prípadne aj ako video-návody) ako robiť 
bežné úkony, ktoré sa učitelia v Moodle potrebujú naučiť ovládať. Toto by čaistočne 
mohlo narhadiť niektoré zo školení a učitelia by si cih mohli prehrávať online podša 
potreby, bolo by to pohodlnejšie (7 respondenti) 

• Ponúkanie krátkych školení k jednotlivým aplikáciam, či črtám Moodle, aby si učitelia 
mohli vyselektovať iba tie časti školení, ktoré momentálne k svojej práci potrebujú (6 
respondenti) 

• Školenia na vyššej úrovni pre pokročilých užívateľov, zamerané na aplikácie, ktoré 
majú vela možností a vyžaduje sa vyššia úroveň znalostí ako napríklad tvorba 
a hodnotenie testov a vytváranie učebných materiálov v Moodle (4 respondenti) 

 
CIT v súčasnosti poskytuje podporu pre elearning formou osobných, telefonických a email 
konzultácií. Na otázku ohľadom technickej a metodickej podpory pre elearning, väčšina 
respondentov (25) vyjadrila spokojnosť s rýchlosťou a flexibilitou takto poskytovanej 
podpory. Na otázku o tom, ako by podľa nich mala technická a metodická podpora pre 
elearning na UK vyzerať, mnohí navrhli osobné konzultácie (8) a konzultácie 
prostredníctvom emailu (8). 
 
Až tri otvorené otázky v dotazníku sa týkali potrieb, predstáv a požiadaviek respondentov 
ohľadom vylepšenia systému Moodle. Odpovede na tieto otázky sa obsahovo prelínali, je 
prehľadnejšie uvádzať odpovede respondentov na tieto tri otázky spolu. 
Najčastejšie zmieňované oblasti, v ktorých je potrebné urobiť zmeny/zlepšenia v rámci 
Moodle boli: 
1. Estetický vzhľad Moodle stránky, neprehľadnosť 
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2. Prepojenie s AIS, zapisovanie študentov do kurzov, známkovanie 
3. Software pre plagiarizmus 
4. Video/audio záznamy a konferencie 
 
Závery 
Vzhľadom na to, že sa prieskumu zúčastnilo iba 37 respondentov, nie je jeho výsledok 
štatisticky významný. Avšak výsledky prieskumu predstavujú názory malej časti učiteľov 
univerzity, ktorí Moodle pravidelne využívajú. Toto sú ľudia, ktorí majú skúsenosti a teda aj 
vyjasnené názory na to, ktoré veci je potrebné zmeniť.  
 
Problémy, ktoré sa vo výsledkoch prieskumu najviac opakujú sú:  

• Nezaujímavý, ba až odpudivý vzhľad prednej stránky Moodle 
• Nedostatok multimediálnych tutoriálov, materiálov pre naučenie sa využívania 

Moodle 
• Pomoc pri vytváraní vlastných multimediálnych materiálov 
• Potreba software pre kontrolu plagiarizmu 

 
Pokiaľ ide o organizáciu elearningu na UK, jednoznačne sa n našej univerzite aplikuje systém 
„Osamelého jazdca“. Záujem učiteľov o elearning je zatiaľ stále obmedzený – toto 
dosvedčuje aj fakt, že napriek širokej distribúcii dotazníka, iba 37 respondentov ho vyplnilo. 
Je bezpečné predpokladať, že vzostup záujmu bude naďalej postupný a žiadostí o pomoc s 
kurzami nebude veľké množstvo, takže ďalším logickým krokom bude zavedenie štruktúry 
„Butikového prístupu“. 
 
V rámci CIT sa vytvára organizačná jednotka pre elearning s metodikom a grafikom, ktorí 
môžu ponúknuť učiteľom pomoc na požiadanie. 
Pracujeme tiež na vynovení prednej stránky Moodle (od leta 2020) ako aj na nových 
materiáloch a tutoriáloch pre učiteľov. 
 
Abstrakt  
Rovnako ako na mnohých iných inštitúciách, elearning server na Univerzite Komenského 
bol prevažne používaný na distribúciu materiálov, testy, či zbieranie zadaní od študentov, 
nie ako nástroj na učenie. V rámci rozvojového projektu Vzdelávanie pre informačnú 
spoločnosť 002UK-2-1/2018 sa toto pokúšame zmeniť. Príspevok priblíži postup, prípravy a 
aktivity na UK spojené s touto snahou. 
 
Kľúčové slová   
Elearning, Univerzita Komenského  
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Byť o krok vpred vďaka viacvrstvovej ochrane  
BEING ONE STEP AHEAD WITH MULTI-LAYERED PROTECTION 
 
Július SELECKÝ 

 
 
Abstract   
Users themselves significantly influence not only their own security but also the security of 
their immediate surroundings. The focus of this paper is to highlight a positive perception of 
software updates and the resulting benefits. These benefits are also supported quantitatively, 
thanks to several analyses by renowned companies that predict the need for spending 
financial resources on IT security in the near future. Of course, there are also such impacts 
whose quantification cannot be precise if we are talking about assets such as reputational 
damage or loss of business opportunities. Another effective way to reduce the likelihood of 
threat fulfillment is to use a multi-layered endpoint security model. The concept is based on 
proactive and intelligent technologies that can detect threats faster than the previous 
generations of antivirus products. 
 
Keywords  
IT, malware, threat, cyber crime, update, multi-layer, ESET 
 
Úvod 
Správanie nás používateľov v online svete je pod neustálym drobnohľadom útočníkov, ktorí 
intenzívne hľadajú nové cesty ako využiť slabiny v našom systéme či správaní. V súčasnosti 
nie je v našej kapacite bez použitia komplexného riešenia viacvrstvovej ochrany a technológií 
strojového učenia, chrániť sa pred týmito sofistikovanými hrozbami len vďaka opatrnému 
správaniu sa na internete. Jedným zo spôsobov ako byť o krok vpred, je udržovať systém 
neustále aktualizovaný a snažiť sa používať najnovšie verzie bezpečnostných produktov 
a samotného operačného systému. 
 
Návratnosť investície do zabezpečenia IT  
Je predpoklad, že škody spôsobené počítačovou kriminalitou vo svete budú stáť do roku 2021 
viac ako 6 biliónov dolárov. Toto číslo je o to prekvapivejšie, že v roku 2015 to boli 3 bilióny 
dolárov. Vďaka chýbajúcim prostriedkom sa riskujú stimuly pre inovácie a investície. 
Kybernetická kriminalita je významnou hrozbou pre každú spoločnosť vo svete a podľa 
zverejnených čísel je ziskovejšia ako obchod so všetkými hlavnými nezákonnými drogami. 
Náklady voči ochrane pred kybernetickou kriminalitou zahŕňajú poškodenie a zničenie údajov, 
ukradnuté peniaze, stratenú produktivitu, krádež duševného vlastníctva, krádež osobných a 
finančných údajov, spreneveru, podvod, narušenie bežného podnikania po útoku, forenzné 
vyšetrovanie, obnovenie zmazaných dát či poškodenie dobrého mena. (1) Kybernetické útoky 
sú nie len sofistikované ale aj extrémne rýchlo rastúce. Celkovo sa očakáva rast na trhu 
s kybernetickou bezpečnosťou do roku 2021 o 12 až 15 percent. Očakáva sa aj rast pracovných 
miest v oblasti kybernetickej kriminality na 3,5 milióna neobsadených pozícií, čo predstavuje 
trojnásobný nárast.  (Morgan, 2017) 
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Aktualizácie ako nutné minimum 
Dnešné operačné systémy a bezpečnostné produkty sú navrhované takým spôsobom, aby sa ich 
aktualizácia stala čo najjednoduchšou. Tých foriem je viacero asi jedna z najčastejších je vo 
forme tzv. vyskakovacieho okna, ktoré pripomína nutnosť aktualizovať programové vybavenie. 
Viacerých používateľov môže lákať vybrať možnosť „Pripomenúť neskôr“. Aktualizácie 
bezpečnosti by sme na dlho odkladať nemali. Lebo ak už budeme postihnutí nejakou hrozbou 
tak je to väčšinou práve hrozba, ktorá je nová a pravdepodobne náš systém nie je voči nej 
chránený. Aktualizácie majú nesporne veľa výhod vo forme opravy objavených 
bezpečnostných dier, oprave alebo odstránení softvérových nedokonalostí. Častokrát (čo si veľa 
používateľov neuvedomuje) prinášajú nové funkcie, vďaka ktorým sme lepšie chránení.  
Kybernetickí zločinci obľubujú bezpečnostné chyby softvéru. Tieto slabiny vedia využiť 
vo svoj prospech tak, že napíšu škodlivý kód zameraný na túto zraniteľnosť. Tento tzv. exploit 
môže infikovať Váš počítač bez fyzického prístupu inej osoby k počítaču len vďaka prezeraniu 
konkrétnej webovej stránky, otvoreniu kompromitovanej správy či spusteniu multimediálneho 
obsahu. Malvér môže následne ukradnúť citlivé údaje alebo umožniť útočníkovi získať 
kontrolu nad počítačom. 
Kybernetická bezpečnosť nie je len o jednotlivých používateľoch, ale aj o našom okolí. Váš 
infikovaný počítač ľahko kompromituje aj ostatné počítače v sieti, ľudí uložených v osobných 
adresároch či obchodných partnerov. Dôveryhodné bezpečnostné riešenie pomôže zabezpečiť 
aj zariadenia vo Vašom okolí, s ktorými komunikujete online. Dnes, v čase sofistikovaných 
útokov, jednoduchá antivírusová ochrana nestačí, na ochranu zariadení je nutné použiť 
sofistikovanejšie riešenie s viacvrstvovou ochranou. 
 
Viacvrstvový model bezpečnosti 
Viacvrstvový model bezpečnosti koncových bodov sa v súčasnosti javí ako ten 
najkomplexnejší voči hrozbám, ktoré pôsobia na pracovné stanice. Tento prístup zvolilo viacero 
TOP hráčov na poli bezpečnosti IT. Jedno z takýchto riešení ponúka aj spoločnosť ESET. Doba 
kedy stačila jedna ochranná vrstva proti neustále sa vyvíjajúcim hrozbám je preč. Všetky ESET 
riešenia na ochranu koncových zariadení majú schopnosť detekcie malvéru pred spustením, 
počas spustenia aj po spustení. Tým, že sa spoločnosť nezameriava len na jednu špecifickú časť 
životného cyklu malvéru, dokáže poskytovať najvyššiu možnú úroveň ochrany. (ESET, 2019) 
 
V žiadnom prípade by používatelia či firmy nemali podceňovať svoju vlastnú bezpečnosť iba 
vďaka argumentácií, že je ich spoločnosť primalá alebo ako používatelia sú nezaujímaví. 
Žiaden kyberzločinec sa z tohto dôvodu nevzdá svojho útoku, keďže v ich náture je využiť 
každú príležitosť, ktorá môže priniesť zisk. Nemusia pritom cieliť konkrétne na vašu firmu, no 
ak ste akýmkoľvek spôsobom pripojení na internet, môžu si vás nájsť. Ak sieť, servery, 
aplikácie, údaje, stolné počítače, prenosné počítače a mobilné zariadenia v rámci firmy nie sú 
správne chránené, môže dôjsť k ich napadnutiu a úniku údajov. Hoci sa pre takýto únik údajov 
firma nemusí dostať do hlavných správ na BBC alebo CNN ako v prípade spoločností Bupa, 
CEX, Clarkson, Equifax, Target, Uber alebo Yahoo!, určite bude čeliť vážnym následkom – 
možno takým, že firma bude nútená ukončiť podnikanie. Bezpečnosť sa stáva čoraz silnejším 
predajným argumentom. (Lawrence Miller, 2019) 
 
 



UNINFOS 2019 medzinárodná konferencia 
Nitra, 6. - 8. november 2019  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221588 131 
 

 
Obrázok 1 - Viacvrstvový model ochrany ESET1 
 
Viacvrstvový prístup a jeho efektívnosť (Jakub Debski, 2017) 
Jednoduchá detekcia malvéru na základe statických signatúr, ktorá podľa nových dodávateľov 
ohrozuje efektívnosť uznávaných riešení proti malvéru, predstavuje však nanajvýš iba malú 
zložku celej batérie technológií, ktoré moderný bezpečnostný produkt používa proti súčasným 
hrozbám. Hrozby nie sú statické a ich vývoj sa nezastavil na začiatku tohto storočia. S dnešnými 
hrozbami nie je možné účinne bojovať iba pomocou technológií z 90. rokov minulého storočia. 
Boj proti modernému malvéru je hra na mačku a myš, v ktorej čelíme tímom zručných a 
(finančne) motivovaných záškodníkov. Spoločnosti poskytujúce zabezpečenie teda potrebujú 
svoje produkty reaktívne i proaktívne neustále zdokonaľovať a poskytovať efektívne riešenia s 
rôznymi pridanými vrstvami na detekciu a blokovanie moderného malvéru. Jediný ochranný 
bod či jeden spôsob ochrany jednoducho nestačí. 
 
UEFI scanner 
ESET UEFI Scanner kontroluje a vynucuje zabezpečenie prostredia pred štartom, ktoré je v 
súlade so špecifikáciou rozhrania UEFI. Je určený na monitorovanie integrity firmvéru a v 
prípade zistenia zmeny informuje používateľa. 
 
 
Network Attack Protection 
Ide o rozšírenie technológie brány firewall a zlepšenie detekcií známych zraniteľných miest na 
úrovni siete. Vďaka zavedeniu detekcie bežných zraniteľných miest v široko používaných 
protokoloch, ako sú napríklad SMB, RPC a RDP, predstavuje ďalšiu dôležitú vrstvu ochrany 
proti šíriacemu sa malvéru, sieťovým útokom a zneužívaniu zraniteľných miest, na ktoré sa ešte 
nevydala alebo nenasadila záplata. 
 
Reputation & Cache 
Pri kontrole objektu, ako je napríklad súbor alebo URL adresa, produkty ešte pred samotným 
vykonaním kontroly skontrolujú výskyt známych škodlivých alebo povolených neškodných 

                                                 
1 Produktová prezentácia ESET 
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objektov v lokálnej vyrovnávacej pamäti (a zdieľanej lokálnej pamäti ESET v prípade ESET 
Endpoint Security). Tým sa výkon kontroly zlepšuje. Potom sa do reputačného systému ESET 
LiveGrid® odošle dopyt na reputáciu objektu (t. j. či sa už objekt objavil aj inde a bol 
klasifikovaný ako škodlivý alebo inak). Zlepšuje sa tak presnosť kontroly a informácie o 
malvéri sa dajú rýchlejšie sprístupniť zákazníkom. 
 
In-product Sandbox 
ESET delí DNA detekciu na dve časti. Pomáha to pochopiť celý proces. Prišlo sa s tým v roku 
1995, keď bol v produkte použitý náš prvý emulátor. V tomto emulátore bolo možné spustiť 
známu hru Doom. Týmto spôsobom je možné extrahovať behaviorálne metadáta, ktoré sa 
používajú v DNA detekciách. Malvér sa maskuje a snaží sa uniknúť detekcii a je snaha zistiť, 
ako sa správa pod maskou, aby sa bolo možné zamerať na skutočné správanie tohto malvéru. 
Aj tu sa používajú binárne preklady, takže počítač sa nespomalí. 
 
Exploit blocker 
Exploit Blocker monitoruje často zneužívané aplikácie (prehliadače, čítačky dokumentov, e-
mailové klienty, Flash, Java a ďalšie) a namiesto zameriavania sa na konkrétne identifikátory 
CVE sleduje techniky útokov. Každé zneužitie je anomáliou vo vykonávaní procesu a preto sa 
hľadajú anomálie, ktoré naznačujú existenciu techník zneužívania. Táto technológia sa neustále 
vyvíja a pridávajú sa do nej nové spôsoby detekcie, ktoré pokrývajú nové techniky zneužitia 
systémov. Po aktivovaní sa analyzuje správanie procesu a v prípade, že ho vyhodnotí systém 
ako podozrivé, okamžite zablokuje hrozbu v počítači, pričom ďalšie metadáta súvisiace s 
útokom odošle do cloudového systému ESET LiveGrid. Tieto informácie sú ďalej spracované 
a korelované, čo umožňuje odhaliť predtým neznáme hrozby a tzv. útoky zero-day. ESET 
laboratóriám tak poskytuje cenné informácie o hrozbách. 
 
Ransomware Shield 
ESET Ransomware Shield, čiže ochrana pred ransomware, je ďalšia vrstva, ktorá chráni 
používateľov pred hrozbou známou tiež ako vydieračský malvér. Táto technológia monitoruje 
a vyhodnocuje všetky vykonávané aplikácie pomocou behaviorálnej a reputačnej heuristiky. 
Kedykoľvek sa identifikuje správanie pripomínajúce ransomware alebo sa potenciálny malvér 
pokúsi vykonať neželané zmeny existujúcich súborov (t. j. zašifrovať ich), funkcia to oznámi 
používateľovi, ktorý môže túto aktivitu zablokovať. 
 
Advanced Memory Scanner 
Pokročilá kontrola pamäte je jedinečná technológia ESET, ktorá efektívne rieši vážny problém 
s moderným malvérom – komplikované maskovanie a šifrovanie. Táto taktika ochrany 
malvéru, ktorá sa často používa v rámci runtime archívov a protektorov, spôsobuje problémy 
detekčným postupom, ktoré využívajú techniky rozbaľovania, ako je emulácia alebo použitie 
izolovaného priestoru. Navyše, aj keď sa kontrola vykoná pomocou emulátora alebo 
virtuálneho/fyzického izolovaného priestoru, neexistuje žiadna záruka, že malvér pri analýze 
zobrazí škodlivé správanie, ktoré ho umožní ako taký klasifikovať. Malvér môže byť 
zamaskovaný tak, že nie je možné analyzovať všetky cesty vykonávania. Môže obsahovať 
podmienené alebo časové spúšťače kódu a veľmi často dokáže počas životnosti sťahovať nové 
komponenty. V rámci riešenia týchto problémov pokročilá kontrola pamäte monitoruje 
správanie škodlivého procesu a skontroluje ho ihneď po odhalení v pamäti. 
 
Cloud Malware Protection System 
Produkty ESET obsahujú technológie založené na cloudovom systéme pod názvom ESET 
LiveGrid. Neznáme, potenciálne škodlivé aplikácie a ďalšie možné hrozby sa monitorujú a 
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odosielajú do cloudu ESET pomocou systému spätnej väzby ESET LiveGrid. Zozbierané 
vzorky sa podrobia automatickej karanténnej a behaviorálnej analýze, po ktorej sa vytvoria 
automatizované detekcie, ak sa potvrdia škodlivé vlastnosti. Klienti spoločnosti ESET sa o 
týchto automatizovaných detekciách dozvedia prostredníctvom reputačného systému ESET 
LiveGrid bez nutnosti čakať na ďalšiu aktualizáciu detekčného jadra. Doba zmeny tohto 
mechanizmu je zvyčajne menej ako 20 minút, čo umožňuje efektívnu detekciu nových hrozieb 
ešte predtým, ako sa do počítačov používateľov doručia pravidelné detekcie. 
 
Botnet Protection 
Jeden prvok malvéru, ktorého zmena je pre jeho autorov príliš drahá záležitosť, je komunikácia 
s C&C servermi. Ochrana pred botnetmi od spoločnosti ESET úspešne zisťuje škodlivú 
komunikáciu používanú botnetmi a zároveň identifikuje príslušné škodlivé procesy. Sieťové 
detekcie ESET rozširujú technológiu ochrany pred botnetmi na riešenie všeobecných 
problémov spojených s analýzou sieťového prenosu. Umožňujú rýchlejšiu a flexibilnejšiu 
detekciu škodlivého prenosu. Signatúry, ako Snort alebo Bro, ktoré sú štandardom v danom 
odvetví, umožňujú detekciu mnohých útokov. Sieťové detekcie ESET sú však špeciálne 
navrhnuté tak, aby sa zacielili najmä na slabé miesta siete, kity slúžiace na zneužitie a 
komunikáciu pokročilého malvéru. Schopnosť vykonať analýzu sieťového prenosu na 
koncových bodoch prináša ďalšie výhody. Umožňuje presne určiť, ktorý proces alebo modul je 
zodpovedný za škodlivú komunikáciu. Umožňuje tak vykonať opatrenia proti 
identifikovanému objektu a niekedy umožňuje aj obísť šifrovanie komunikácie 
 
Záver 
Byť krok pred útočníkmi by mal byť cieľ každého používateľa počítača. Okrem sledovania 
diania v tejto oblasti, vhodného správania sa v online svete je nutné používať vhodné 
bezpečnostné riešenie. Tradičný prístup antivírusových produktov už dnes nestačí voči 
dynamickým a cieleným útokom. Jednou z odpovedí je aj použitie viacvrstvového modelu 
bezpečnostného produktu.  
ESET je jedným z mála poskytovateľov bezpečnostných riešení, ktorí dokážu poskytnúť 
vysokú úroveň ochrany na základe viac ako 30-ročného výskumu. To umožňuje udržať si pred 
malvérom náskok, ako aj neustále vyvíjať technológie za hranicami štandardných statických 
signatúr. (Jakub Debski, 2017) 
Ani vysoko sofistikované bezpečnostné riešenie nestačí pokiaľ je nezaplátané z hľadiska 
nových zraniteľností či funkcionalít. Implementácia dôležitých aktualizácií by mala byť alfou 
a omegou bezpečného systému. Podniky si nemôžu dovoliť prístup „ak to funguje, tak sa toho 
nechytaj“. Práve kybernetická kriminalita rastie aj vďaka takému nezodpovednému správaniu. 
Väčšina významných kybernetických útokov má jeden spoločný atribút a tým je zameranie sa 
na známe zraniteľné miesta v systémoch. Týmto prípadom sa dalo predísť, keďže aktualizácie 
a opravy boli vydané pred útokmi. (WannaCry) Kybernetická bezpečnosť je tak dobrá ako jej 
najslabší článok.  
 
Abstrakt  
Samotní používatelia významnou mierou ovplyvňujú nie len vlastnú bezpečnosť ale aj 
bezpečnosť svojho bezprostredného okolia. Záujem príspevku sa sústreďuje na vyzdvihnutie 
pozitívneho vnímania softvérových aktualizácií a z toho prameniacich výhod. Tieto výhody 
sú podporované aj kvantitatívne, vďaka viacerým analýzam renomovaných spoločností, ktoré 
predikujú potrebné vynaloženie finančných prostriedkov v najbližšom čase na IT 
bezpečnosť. Samozrejme sú aj také dopady, ktorých kvantifikácia nie je exaktná, v prípade, 
že hovoríme o aktívach ako sú poškodenie dobrého mena či strata obchodných príležitostí. 
Ďalšie z efektívnych riešení ako znižovať pravdepodobnosť naplnenia hrozieb je využitie 
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viacvrstvového modelu bezpečnosti koncových bodov. Tento koncept je založený na 
proaktívnych a inteligentných technológiách, ktoré dokážu odhaľovať hrozby rýchlejšie 
v porovnaní s minulou generáciou antivírových produktov. 
 
Kľúčové slová   
IT, malvér, bezpečnosť, hrozba, zraniteľnosť, kybernetická kriminalita, aktualizácia, 
viacvrstvový model, ESET 
 
 
Literatúra  
 
ESET, spol. s.r.o. 2019. Windows security. Firemná IT bezpečnosť. [Online] ESET, 11. 11 
2019. [Citace: 11. 11 2019.] https://www.eset.com/sk/firemna-it-bezpecnost/ochrana-
endpoint-zariadeni/windows-security/. 
Jakub Debski, Juraj Malcho, Peter Stančík. 2017. ESET technológie Viacúrovňový prístup 
a jeho efektívnosť. [e-book] Bratislava : ESET, spol. s.r.o., 2017. 
Lawrence Miller. 2019. Ochrana údajov pre malé a stredné firmy. [e-book] Bratislava : 
ESET, spol. s.r.o., 2019. ISBN 978-80-570-1006-7. 
Morgan, Steve. 2017. 2017 Cybercrime Report. Toronto : Cybersecurity Ventures, 2017. 
 
 
 
Kontakt 
Mgr. Július Selecký, PhD., Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov/ ESET 
Senior Technical Pre-Sales Representative, E-mail adresa: Julius.Selecky@fm.uniba.sk  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



UNINFOS 2019            medzinárodná konferencia 
Nitra,, 6. - 8. november 2019                                          Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221588 135 
 

SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ FEDERÁCIA IDENTÍT – AKTUÁLNY STAV  
SLOVAK aCADEMIC IDENTITY FEDERATION – CURRENT STATE 
 
Jozef SILÁČI – Peter KOPÁČ – Martin STANISLAV 
 
Abstract 
Electronization of education process and services, together with the need for increasingly 
intensive cooperation not only within one organization but also at national and 
international level, has shown the need for a mechanism to ensure a secure and 
transparent process of user authentication, including the transfer of user attributes. The 
paper presents the current state of implementation of the safeID project, which will enable 
science and education organizations as well as commercial entities to take advantage of 
federated identity and the steps still to be taken to enable the Slovak Academic Identity 
Federation to become part of the global eduGAIN service. 
  
Keywords 
identity management, federated identity, eduGAIN   

 
Kam sme sa za rok posunuli 
 Webová stránka federácie 

 Základné informácie o federácii. 
 Inštrukcie pre pripojenie do federácie. 

 Podrobné návody 
 Inštalácia IdP. 
 Inštalácia SP. 

 Technologické demo 
 Federácia je funkčná na národnej úrovni. 
 Do federácie je možné pripájať SP a IdP. 

 
Praktická ukážka SP - Moodle 
 Rozšírený e-learningový nástroj. 
 Široké možnosti využitia. 
 Jednoduchá konfigurácia (podpora priamo v aplikácii). 
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Čo nás ešte čaká 
 
 Vypracovať politiky, pravidlá členstva, určiť skupiny IdP atď. Tieto politiky musia byť 

priebežne aktualizované aby odrážali aktuálne potreby. 
 Webový portál projektu. 
 Vytvorenie IdP v podobe manažovanej IT služby SaaS (tzv. „hosťovské IdP“) pre 

inštitúcie, ktoré zatiaľ nemajú funkčný identity manažment alebo nie sú momentálne 
schopné prevádzkovať svoje IdP.  

 Pripraviť IdP RIS aby bolo možné služby federácie sprístupňovať aj žiakom a učiteľom zo 
ZŠ a SŠ. 

 Platforma pre podporu prevádzkovateľov IdP a SP. 
 Sprístupniť ďalšie SP aby mali organizácie motiváciu sa pripájať. 

 Napríklad sprístupňovanie elektronických zdrojov v spolupráci s CVTI. 
 
 
Aktuálny stav pripojenia do eduGAIN 
Aktuálny stav registrácie je možné sledovať na stránke https://technical.edugain.org/status 
 

 
 
 
Abstrakt 
Postupná digitalizácia procesov a poskytovania služieb v oblasti vzdelávania  spolu 
s potrebou čoraz intenzívnejšej spolupráce nielen v rámci jednej organizácie ale aj na 
národnej a medzinárodnej úrovni ukázala potrebu mechanizmu, ktorý zabezpečí   bezpečný 
a transparentný proces autentifikácie používateľov vrátane prenosu atribútov, ktoré sa 
týchto osôb týkajú. Príspevok hovorí o aktuálnom stave implementácie projektu safeID, 
ktorý umožní organizáciám z oblasti vedy a vzdelávania ako aj subjektom z komerčného 

https://technical.edugain.org/status
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prostredie využívať výhody federovanej identity a o krokoch, ktoré je ešte potrebné vykonať 
aby sa Slovenská akademická federácia identít mohla stať súčasťou celosvetovej siete 
eduGAIN.  
 
Kľúčové slová 
správa identít, federovaná identita, eduGAIN   
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SKÚSENOSTI S VYUŽÍVANÍM TENKÝCH KLIENTOV NA UNIVERZITE 
EXPERIENCE WITH USING THIN CLIENTS ON THE UNIVERSITY 
 
JOZEF Siláči – MARTIN Miklík – MIROSLAV Randlisek 
 
 
Abstract 
This paper deals with the issue of using thin clients in the university environment, the 
history of their deployment and problems in the design of solution architecture, advantages 
and disadvantages of thin clients compared to conventional workstations. It discusses the 
need for a different approach to deployment in classrooms, compared to replacing 
employees’ workstations. In addition, the paper deals with the search for a new solution 
where the priority factor is keeping low operating costs and easy scalability. 
  
Keywords 
thin client, management of thin clients, ICT sustainability 
 
 
Ako to celé začalo 
Projekt z roku 2011 
• 270 tenkých klientov. 
• Technológia Sun Ray od firmy Sun Microsystems. 
• Každý tenký klient sa pripájal na svoj virtuálny stroj, ktorý sa klonoval „na požiadanie“. 
• Technológia bola nasadená v učebniach na Ekonomickej a Právnickej fakulte + niekoľko 

kioskov na chodbách. 
 
 
Prvé problémy 
• Riešenie malo vysoké hardvérové nároky. 
• Optimalizácia operačného systému VM (vtedy ešte Windows XP) nepomáhali. 
• Sťažnosti zo strany vyučujúcich a študentov. 
• Nákup ďalšieho serverového hardvéru neprichádzal do úvahy. 
• Firma Sun prešla do vlastníctva Oracle a ten vývoj technológie zastavil. 
 
 
Riešenie 
• Virtuálne stroje sme nahradili terminálovým serverom (RDS). 
• Výrazne nižšie nároky na hardvér na strane serverov. 
• Nutnosť vytvoriť AD pre študentov. 

− V tej dobe už prebiehalo nasadzovanie IdM, takže AD bolo pomerne ľahko 
realizovateľné a udržiavateľné. 

• Systém sa stal použiteľným a vo výučbe sa využíva dodnes.  
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Serverový hardvér 

 
 
Výhody riešenia 
• Centrálna správa aplikácií 

− Výrazne šetrí čas správcov IKT. 
− Všetci študenti majú jednotné verzie aplikácií a prostredia. 
− Učitelia si môžu výučby pripravovať v rovnakom prostredí ako bude prebiehať 

samotná výučba. 
• Softvér nie je viazaný na konkrétnu učebňu. 

− Jednoduché zmeny učební po začatí semestra. 
• Nízke obstarávacie náklady na koncové stanice. 
• Jednoduchá údržba koncových staníc (výmena). 
• Zvýšenie bezpečnosti dát. 

− Dáta sa nenachádzajú v pracovnej stanici používateľa. 
− Dáta sú zálohované na dennej báze. 

 
Nevýhody 
• Nutná kvalitná sieťová infraštruktúra. 
• Nie je možné využívať niektoré typy aplikácií. 

− Aplikácie vyžadujúce vysoký výkon HW alebo GPU (strih videa, 3D modelovanie ...). 
• Pokiaľ dôjde k poruche terminálového servera bude výpadok vo všetkých učebniach. 
• Nároky na odbornú úroveň správcu terminálových serverov a infraštruktúry. 
 
Budúcnosť 
• Model využívania tenkých klientov ako náhradu za PC sa osvedčil. 
• V súčasnosti testujeme používanie tenkých klientov aj ako náhradu pracovných staníc pre 

zamestnancov. 
− Testovanie prebieha už viac ako rok s pozitívnou odozvou. 

• Riešenie od firmy Sun je už niekoľko rokov mŕtve preto bolo nutné nájsť alternatívu.  
• Univerzita má na riešenie špecifické požiadavky, ktoré vyplývajú z modelu jej 

fungovania. 
• Po zvážaní a otestovaní niekoľkých komplexných riešení od dodávateľov ich plusov a 

mínusov pre použitie v našom prostredí sme sa rozhodli vytvoriť vlastné riešenie. 
• Priority 
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− Jednoduchá správa systému – systém funguje transparentne čo uľahčuje odhaľovanie 
a riešenie problémov. 

− Nezávislosť na proprietárnych riešeniach – nie sú obmedzované možnosti ďalšieho 
rozvoja a výmeny komponentov. 

− Možnosť využívania heterogénneho hardvéru v role tenkých klientov. 
− Minimalizácia „jedného bodu zlyhania“ – systém dokáže fungovať aj pri výpadku 

centrálneho manažmentu a čiastočne aj pri výpadku niektorých terminálových 
serverov. 

− Minimálne prevádzkové náklady vo forme licenčných poplatkov. 
 
Vlastné riešenie 
• V role tenkých klientov sú použité cenovo dostupné mini PC (80 – 170 €), na ktorých beží 

pre tento účel upravené Linuxová distribúcia. 
• Internetové kiosky Rapsberry PI. 
• Konverzia starých PC na učebniach na tenkých klientov. 

− Možnosť testovať tento model prevádzky pre používateľov, ktorí zvažujú prechod bez 
nutnosti vynaloženia akýchkoľvek nákladov. 

− „Revitalizácia“ učební so zastaraným hardvérom s minimálnou investíciou (RDS 
licencie). 

• Centrálna správa klientov je zabezpečovaná aplikáciou pre manažment s webovým 
rozhraním. 
− Terminály sa manažmentu aktívne hlásia a žiadajú si od neho konfiguráciu pri každom 

spustení. 
− Aplikácie umožňuje meniť režimy správania tenkého klienta: 
 Výber RDS používateľom (vhodné pre učebne). 
 Jeden predvolený RDS (vhodné pre zamestnancov) – možnosť pripojiť viac 

monitorov. 
 Webový klient (vhodné pre internetové kiosky na chodbách alebo knižnicu). 

 
Abstrakt 
Tento príspevok sa venuje problematike využívania tenkých klientov v univerzitnom 
prostredí, histórii ich nasadenia, problémom pri návrhu architektúry riešenia ako aj 
výhodám a nevýhodám tenkých klientov oproti klasickým pracovným staniciam. Pojednáva 
o potrebe rozdielneho prístupu pri nasadení tejto technológie v učebniach oproti jej použitiu 
pri nahrádzaní pracovných staníc zamestnancov. Okrem toho sa príspevok venuje 
hľadaniu nového riešenia pri ktorom je prioritný faktor udržanie nízkych prevádzkových 
nákladov a jednoduchá rozšíriteľnosť. 
 
Kľúčové slová 
tenký klient, správa tenkých klientov, udržateľnosť IKT 
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EXTRAPOLÁCIE – HISTÓRIA A BUDÚCNOSŤ IT NA SLOVENSKU 
EXTRAPOLÁCIE – HISTORY AND FUTURE IT ON SLOVAKIA 
 
Milan ŠUJANSKÝ 
 

Abstract 
Contribution in first sections oneself describes creation already traditionary stocks 
“Extrapolacie” and her objects. Cardinal undertaking is realization exposition in the 
technical museum in Kosice by over names: "Extrapolacie 2019 – history and future IT on 
Slovakia", who is devoted center of gravity contribution. Besides classic exposition be along 
too demonstration part. Here finds demonstration calculation on analogue computer, are 
here demonstration from areas of virtual reality and is here in operation device on 
development and tuning microprograms developed on Department of computers and 
informatics. Ending contribution is devoted some look into the future. 
 
Keywords 
Extrapolacie, expositions IT, history IT, future IT 
 

1. Čo to je „Extrapolácie – história a budúcnosť IT na Slovensku“ 
Z iniciatívy Ing. Štefana Kohúta a pochopenia vedenia SAV vznikol v roku 2001 „zárodok„ 
dnešnej „Stálej výstavy výpočtovej techniky“ SAV v Bratislave. Výstava je do toho času prvou 
stálou expozíciou výpočtovej techniky na Slovensku, podrobnejšie na WWW stránke 
http://www.vystava.sav.sk/, úvodná stránka je na obr.1. K aktivitám Ing. Kohúta sa pridal Ing. 
Július Ormis s firmou REPRINT spol. s r.o. z Banskej Bystrice, akademik Plander, predseda 
Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI), Ing. Roman Kazička 
a za prispenia Slovenského technického múzea v Košiciach (STM) vzniklo v 2015 roku dnes 
už každoročné podujatie „Extrapolácie – história a budúcnosť IT na Slovensku“. Ťažisko 
podujatia sa po 5. rokoch znovu presunulo do Košíc, kde hlavným podujatím je dočasná výstava 
výpočtovej techniky v STM, podrobnejšie na WWW stránke http://www.extrapolacie.sk/. 
Predmetom tohto príspevku je podrobnejšie uviesť práve toto podujatie. 
 

Cieľom podujatia „Extrapolácie – 
história a budúcnosť IT na Slovensku“ 
v Košiciach bolo:  
 prezentovať históriu slovenskej 
výpočtovej techniky,  
 predstaviť súčasný stav,  výskumu, 
štúdia a produkcie v informatike a IT, 
 hovoriť o víziách v blízkej  
budúcnosti,  
 motivovať mladých ľudí k štúdiu 
a práci v oblasti IT,  
 rozvíjať diskusie o informatike vo 
všetkých jej dimenziách a vplyvoch na  
spoločnosť.  
Hlavným garantom podujatí 

„Extrapolácie – história a budúcnosť IT na Slovensku“ je Ing. Ivana Budinská, PhD., Ústav 
informatiky SAV Bratislava. 

Obr. 1 Úvodná stránka  http://www.vystava.sav.sk 

http://www.vystava.sav.sk/
http://www.extrapolacie.sk/
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2. Extrapolácie 2019 – história a budúcnosť IT na Slovensku – hlavná akcia 
výstava v STM 

Hlavným garantom podujatí „Extrapolácie – história a budúcnosť IT na Slovensku“ je: 
Ing. Ivana Budinská, PhD., Ústav informatiky SAV Bratislava. 

Záštitu nad podujatím v roku 2019 za Košice prevzali: 
rektor Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.,  
rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., 
generálny riaditeľ Slovenského technického múzea Ing. Eugen Labanič. 

Odbornými garantmi podujatia sú: 
garant: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor Technickej univerzity 
v Košiciach, 
koordinátor: doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., Technická univerzita v Košiciach, 
kurátor výstavy: Ing. Peter Drozd, Slovenské technické múzeum. 

„Extrapolácie 2019 – história a budúcnosť IT na Slovensku –  výstava“ je hlavným podujatím 
v STM v dňoch 26. 9. 2019 až 15. 1. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pôdoryse výstavnej miestnosti na obr. 2 je znázornené celkové rozloženie expozície v STM, 
ktorá sa skladá z dvoch častí: 
 výstavného priestoru,  
 predvádzajúceho priestoru. 

Obr. 2 Hlavný poster výstavy podávajúci základné informácie o výstave 



UNINFOS 2019            medzinárodná konferencia 
Nitra, 6. - 8. november 2019                                          Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221588 143 

Výstavný priestor 
Celkový pohľad na výstavný priestor je na 
obr. 3. Vybavenie pre uloženie exponátov:  
24. vitrín, v ktorých je tiež 14 posterov; 5 
pultoviek,  
2 nástenné panely,  
6 stolov,  
2 vlastné podstavce. 
2 nástenné panely. 
Ťažisko exponátov bolo z STM, ďalej do 
zbierky prispeli: Technická univerzita 
v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika, Stála výstava výpočtovej 

techniky SAV v Bratislave, REPRINT spol. s.r.o. B. Bystrica, Ing. Matúš Pališin. 
Výstavná časť je rozdelená do 6. kategórií: 

Kategória 1. Predhistória informačných a komunikačných technológií (IKT) 
V tejto časti sú exponáty z obdobia počiatkov záznamu 
textových, zvukových a obrazových informácií. Je 
potrebné upozorniť na špecifický typ informácií, kde prvý 
krát boli použité dierne štítky v 1801 (vynálezca Joseph 
Jacquard) pre riadenie farebného vzoru vyrábanej látky na 
tkáčskom stave. Jedná sa v dnešnej terminológií 
o digitálnu informáciu, kde základným elementom je 1 bit 
(je diera na danom mieste alebo nie je), čo je základom 
dnešnej výpočtovej techniky. Ďalším významným 
pokrokom bol vznik prenosu textových informácií po 
telefónnych vedeniach prostredníctvom ďalekopisov. Je 
tu vystavených niekoľko exponátov tohto druhu z rôznych 
vývojových období. Vznikol tu štandardizovaný CCITT 5 
bitový kód. Použitie digitálnych kódov pre záznam 
textových informácií znamenal ďalší základ pre 

spracovanie informácií na číslicovom počítači. V súčasnosti sa najčastejšie používajú štandardy 
s využitím 8. bitov na jeden znak.  

Kategória 2. História vývoja technických prvkov  počítača 
Exponáty v tejto kategórii predstavujú vývoj technických prvkov použitých pre číslicovú 
výpočtovú techniku. Podľa použitých prvkov sú definované tzv. generácie počítačov: Počítače 
nultej generácie majú základný prvok elektromagnetické relé. Počítače prvej generácie majú 
základný prvok vákuovú elektrónku, John von Neumann navrhol, aby sa program i dáta ukladali 
do rovnakej pamäte, čo sa vo väčšine prípadov používa dodnes (prvý počítač EDVAC). 
Počítače druhej generácie – skriňové počítače majú základný prvok tranzistor. Počítače tretej 
generácie majú základný prvok v integrovaných obvodoch, kde sa integruje do jednej súčiastky 
veľké množstvo tranzistorov. Počítače štvrtej generácie (osobné počítače, servre, 
superpočítače, mobily) majú základný prvok v integrovaných obvodoch o vysokej a veľmi 
vysokej integrácii. Ďalej je tu dokumentovaný vývoj operačných pamätí: napr. bubnové, 
feritové, tranzistorové.  
 

Obr. 3 Pohľad na výstavný priestor 

Obr. 4 Vľavo sú zavesené dierne 
štítky pre riadenie tkáčskeho stavu 

https://sk.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
https://sk.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
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Kategória 3. Záznam a prenos informácií, počítačové siete 
Exponáty predstavujú vývoj v týchto oblastiach hlavne v súvislosti s výpočtovou technikou. 
Ide o uloženie informácií mimo vlastnej výpočtovej techniky (dierne štítky a pásky, magnetické 
nosiče, tranzistorové nosiče, CD disky). Požiadavky na prenos informácií na diaľku podnietil 
vznik počítačových sietí. Na tomto mieste je potrebné poukázať na poster č. 26, kde je zmienka 
o inštalácii počítača SM52/12 na Technickej univerzite v Košiciach, kde prostredníctvom 
dvoch komutovaných telefónnych liniek bolo uskutočnené napojenie na sieť EUNET, a tým 
boli sprístupnené Internetové služby v tom čase, elektronická pošta na úrovni alfanumerickej 

kombinácie. V rámci dobrej 
spolupráce košických vysokých škôl 
a SAV v Košiciach vo forme 
združených investícií došlo 
k vytvoreniu Košickej metropo-litnej 
optickej počítačovej siete - 
Casoviensis Academic Network 
(CANET)  v 1993 roku, čo spočívalo 
v realizácii prepojenia jednotlivých 
objektov členov združenia optikou. 
Toto bolo prvé riešenie 
v univerzitných mestách na 
Slovensku. pričom spojenie na 
Internet už bolo realizované v rámci 
vzniknutej siete SANET – poster č. 
30, obr.5. 

 
Kategória 4. Komunikácia človeka s počítačom 

Exponáty tejto kategórie postihujú prehľad od 
počiatočných aplikácií až po súčasný stav. 
U druhogeneračnej a v počiatkoch trojgeneračnej 
výpočtovej techniky boli používané snímače a dierovače 
diernych štítkov, resp. diernej pásky a ďalekopisy (viď 
obr. 6), resp. elektrické písacie stroje, ktoré umožňovali 
obojsmernú komunikáciu človeka s počítačom. Použité 
napr. u počítačov MINSK22, RPP16. Sú tu tiež exponáty 
nadväzujúce na virtuálnu realitu a hry. 

Kategória 5. Československé počítače 
V rámci tejto kategórie exponátov bolo cieľom poukázať 
na vývoj počítačovej techniky a rozsiahlu výrobu 
výpočtovej techniky včítane jej komponentov a periférií 
v Československu.  
V roku 1950 začal doc. Ing. Antonín Svoboda (neskôr 
prof.) budovať v Prahe Oddelenie matematických strojov 

v rámci Ústředního ústavu matematického, z ktorého v 1955 roku vznikol Výskumný ústavu 
matematických strojov v Prahe (zanikol po 1990 roku). Doc. Antonín Svoboda vytvoril 
kolektív, ktorý skonštruoval počítač SAPO (použité elektromagnetické relé, neskôr počítač 
EPOS (použité elektrónky) a EPOS 2 v 1962 (použité tranzistory). Tiež tu bola venovaná 
pozornosť analógovej výpočtovej technike. Výrobu realizovali firmy Aritma a ZPA, ktorá 

Obr.6 Ďalekopis T100 z posledných 
typov umožňujúci vstup a výstup na 
diernu pásku. Výrobca Zbrojovka 

Brno 

Obr. 5 Topológia Košickej metropolitnej optickej 
počítačovej siete CANET z roku 2004 
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v danej dobe zodpovedala svetovej úrovni. Neskôr výhody analógovej a číslicovej techniky sa 
spájali do tzv. hybridných výpočtových systémov. Na tejto výstave je tiež vystavený aj 
fungujúci analógový iteračný počítač MEDA s ďalšími dokumentami. V súčasnosti túto 
techniku výkonnosť číslicovej výpočtovej techniky s náročným softvérovým vybavením  plne 
nahradila. Raritou bola realizácia analógového počítača pracujúceho na mechanickom princípe 
počiatkom 60. rokov, kde boli použité mechanické prvky z protileteckých zameriavačov z 
druhej svetovej vojny. A. Svoboda v 1964 emigroval do USA. 

Na Slovensku iniciátorom rozvoja výpočtovej techniky sa 
stal Ing. Ivan Plander (neskôr Akademik Dr.h.c. mult. prof. 
Ing. Ivan Plander, DrSc.), obr. 7, ktorý pracoval a neskôr bol 
riaditeľom Ústavu technickej kybernetiky SAV v Bratislave 
(ÚTK). Významným krokom bolo riešenie štátnej 
výskumnej úlohy zameranej na vývoj univerzálneho 
riadiaceho počítača tretej generácie - RPP-16, ktorej 
výsledkom bola realizácia funkčného vzoru. Podarilo sa 
presadenie výsledkov výskumu do výroby na Slovensku v 
podniku TESLA Námestovo (neskôr ZVT). V Žiline vznikol 
Výskumný ústav výpočtovej techniky (v špičke zamestnával 
cez tisíc zamestnancov, zanikol po 1990 roku), ktorý 

zabezpečoval ďalší vývoj hardvéru a softvéru 
včítane tvorby výrobnej dokumentácie pre 
výrobné podniky. V danom čase bol počítač 
RPP16 najrozšírenejším, mal mnoho aplikácií 
(napr. dlho ním bola riadená Vážská kaskáda 
vodných elektrární). V rámci školstva najväčšia 
konfigurácia bola realizovaná na Vysokej škole 
technickej v Košiciach vo forme dvoch 
hybridných systémov, viď obr. 8. Po 
štandardizácii výroby počítačov v rámci RVHP 
(Rada vzájomnej hospodárskej pomoci) výroba 
radu SMEP bola umiestnená na Slovensko. V 
rámci programu SMEPu sa rozšírila výroba 
počítačov a periférií do ZVT B.Bystrica, ZPA 
Prešov, VUKOV Prešov atď. Na Slovensku bola 
tiež  realizovaná výroba počítačov na báze 8 
bitových procesorov PMD 85 atď. zásluhou Ing. 
Romana Kišša, ktorému je venovaný poster č. 29. 

Kategória 6. Zahraničné počítače používané 
na Slovensku 
V tejto kategórii exponátov je urobený prehľad 
počítačov, ktoré sa používali v Československu. 
Vzhľadom na to, že zo sálových počítačov sa 
kompletné počítače nezachovali, sú tu 

prezentované z nich aspoň niektoré fragmenty. Z osobných počítačov sú tu prezentované aj 
niektoré kompletné zostavy 
 
 
 

Obr. 7 Akademik Dr.h.c. mult. 
prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. 

Obr. 8 Terminálová učebňa a dva hybridné 
systémy na báze počítačov RPP16 a RPP16M 
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Predvádzací priestor 
V predvádzacom priestore sú inštalované exponáty, 
ktoré sú v „živej prevádzke“. Sú tu ukážky z aplikácie 
virtuálnej reality vo forme vytvoreného 
kolaboratívneho virtuálneho prostredia LIRKS G-
CVE a ukážka prepojenia mobilu a výpočtovej 
techniky použitého na vytvorenej počítačovej hre. 
V obidvoch prípadoch ovládanie je prístupné 
návštevníkom výstavy. V ďalšom je tu ukážka 
reálneho výpočtu na funkčnom analógovom počítači 
MEDA, obr.9.  Špecifickým exponátom je vývojový 
systém pre návrh a odlaďovanie mikroprogramov – 
NOM, ktorý bol vyvinutý v rámci spolupráce 
pre Výskumný ústav výpočtovej techniky v Žiline. 

Expozícia bola realizovaná Katedrou počítačov a informatiky Technickej univerzity 
v Košiciach. 
 

3. História a budúcnosť IT na Slovensku 
Poznatky z výstavy možno zhrnúť do niekoľkých oblastí: 
Návštevník výstavy z mladšej generácie tu má prezentovanú prácu našich predkov, ktorí  sa 
zaslúžili o rozvoj IT technológií u nás a o vytvorenie ľudského kapitálu v tejto oblasti.  
Výstava prezentuje IT technológie hlavne z pohľadu hardvéru, pričom mnohé zariadenia 
s historickou hodnotou sa nezachovali. Softvér z historického hľadiska zatiaľ nie je sledovaný 
– nemá historickú hodnotu, pričom počítač bez aplikačného softvéru nie je použiteľný.  
IT technológie sú novým technickým odborom. Hlavne tvorba softvéru je vlastne novou 
atypickou inžinierskou činnosťou. Pri tvorbe softvéru je ešte mnoho „bielych miest“, napr. 
použitie návrhových programových systémov pri jeho tvorbe, oblasť bezpečnosti, pojmový 
aparát, štandardizácia a pod. 

Abstrakt 
Príspevok sa v prvej časti zaoberá vznikom už tradičnej akcie „Extrapolácie“ a jej cieľmi. 
V ďalšom sa venuje ročníku 2019, kde hlavné podujatia sa realizujú v Košiciach. 
Najdôležitejším podujatím je realizácia výstavy v Technickom múzeu v Košiciach s názvom: 
„Extrapolácie 2019 - história a budúcnosť IT na Slovensku“, ktorej je venované ťažisko 
príspevku. Okrem klasickej výstavnej časti je tu aj predvádzacia časť. Tu sa nachádza ukážka 
výpočtu na analógovom počítači, sú tu ukážky z oblasti virtuálnej reality a je tu v prevádzke 
zariadenie na vývoj a ladenie mikroprogramov vyvinuté na katedre počítačov a informatiky. 
Záver príspevku je venovaný niektorým pohľadom do budúcnosti. 
 
Kľúčové slová 
Extrapolácie, výstava IT, história IT, budúcnosť IT 
 
Kontakt 
doc. Ing. Milan Šujanský, Katedra počítačov a informatiky Technická univerzita v Košiciach, 
Milan.Sujansky@tuke.sk 
 
Recenzent: doc. Ing. Hennyeyová Klára, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Obr.9 Analógový počítač MEDA 
v reálnej ukážke výpočtu 
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25 ROKOV VÝMENY POZNATKOV Z OBLASTI IKT 
25 YEARS OF ICT KNOWLEDGE EXCHANGE 
 
Darina TÓTHOVÁ 
 
Abstract 
This year we have commemorated many IT-related anniversaries, but also directly unrelated, 
just to mention a few - the 10th anniversary of the Minecraft 3D sandbox, the 30th 
anniversary of the World Wide Web, it has been 35 years since Steve Jobs showed the world 
the legendary Apple Macintosh, 45 years since the release of the first Czechoslovak computer 
of the third generation RPP-16, 50th anniversary of man's landing on the Moon, 50th 
anniversary of Samsung corporation, I cannot forget the 60th anniversary of the Faculty of 
Economics and Management of Slovak University of Agriculture in Nitra, 65 years passed 
from the first operating systems sharing time and meanwhile many important and less 
significant anniversaries. 
Certainly each of us can remember a significant anniversary. We are now commemorating 
joint meetings among university employees who have a different inclination towards ICT, 
their meetings with companies that have something to say about ICT at universities, meetings 
with government officials, university management, friends and colleagues. And we 
commemorate again by this meeting - meeting at the 25th UNINFOS conference - 25 years 
of ICT knowledge exchange.  
 
Keywords 
UNINFOS, ICT, universities, EUNIS-SK 
 
Úvod 

Pred 57 rokmi začal v SAV pracovať prvý číslicový počítač ZRA-1. Do ostrej prevádzky ho 
spustili dňa 12. júla 1962. Týmto dňom sa na Slovensku začala éra vedecko-technických 
výpočtov na číslicových počítačoch. O niekoľko rokov neskôr, dňa 16. 9. 1977 bol 
v Počítačovom laboratóriu Ústavu technickej kybernetiky inštalovaný počítač RPP 16 
z TESLY Námestovo. Počítač postupne rozšírený o magnetické disky a pásky a grafický displej 
vyvinutý v VÚVT Žilina (Výskumný ústav výpočtovej techniky) už slúžil na ladenie 
aplikačných programov pre riadenie výroby a najmä pre záverečnú oponentúru úlohy 
aplikovaného výskumu Aplikačné programové vybavenie riadiaceho počítača RPP 16 (Kohút, 
2017). A čo rok 1995, kedy sa uskutočnil prvý ročník konferencie UNINFOS? Boli už aj 
notebooky a mali 8 MB RAM, hard disk 1GB, OS Windows ’95. Softvér: MS Office 95, AVG 
(Smetana, 2008). V týchto spomínaných rokoch sa chodilo na veľtrh medzinárodného významu 
– Invex – do Brna, ktorý bol doslova kronikou nástupu "veku informačných technológií". Medzi 
najmodernejšie technológie patrili v roku 1995, v roku konania prvej konferencie UNINFOS, 
notebooky značky Toshiba, v roku 1996 bolo "cédéčko" celkovou novinkou. 

V roku 2000 už zaznela veta: "Neustále vzrastajúcu obľubu zaznamenáva aj internet, ktorý už 
dávno prestal byť záležitosťou uzavretých komunít a stal sa otvorený širokým masám."  

A softvér? Operačný systém bol vo verzii Windows ‘95 (rok 1995), resp. odpútanie sa od DOSu 
nastalo vo Windows 98 (1998). Operačný systém sa stal stabilnejším až po prerobení celého 
jadra Windows NT vo verzii Windows 2000, predchodcu XP. V systéme Windows NT, ktorý 
bol pôvodné určený pre firemné sieťové prostredie (prvá verzia vyšla v roku 1993), boli údajne 



UNINFOS 2019 medzinárodná konferencia 
Nitra, 6. - 8. november 2019 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221588 148 
 

v jadre použité časti kódu, ktorý pôvodne písali ešte pre IBM a pre OS/2 (Líška, 2011). A tak 
sme sa pomaly prepracovali k Windows 10, ktorý používame teraz, v roku 2019. 

 

Z histórie konferencií UNINFOS 

Organizácia konferencie UNINFOS je prestížna záležitosť vysokej školy, ktorá je členom 
združenia EUNIS-SK. Konferencia UNINFOS je totiž každý rok výročnou konferenciou 
združenia EUNIS-SK. Organizujúca vysoká škola sa prezentuje svojimi priestormi, záštitou 
a účasťou členov vedenia vysokej školy a jej fakúlt, gesciou a príhovorom rektora vysokej 
školy, záujmom a účasťou svojich zamestnancov. Organizačne ju zabezpečujú informatici, 
väčšinou z centra IKT na vysokej škole, resp. fakúlt. Na organizácii sa podieľa aj Predsedníctvo 
združenia EUNIS-SK (väčšinou radami, ale aj účasťou v programovom výbore konferencie, 
moderovaní sekcií, resp. častí konferencie), ale i iní zástupcovia vysokých škôl v združení 
vykonávaním potrebných činností na základe požiadaviek organizačného výboru. Súčasťou 
konferencie je zasadnutie Výkonného výboru združenia, ktoré sa väčšinou koná v predvečer 
konferencie a Valné zhromaždenie združenia, ktoré je väčšinou organizované v prvý deň 
rokovania. Rokovanie konferencie prebieha v dvoch alebo troch dňoch v sekciách rozdelených 
podľa hlavných tém konferencie. Prvý deň niektoré vysoké školy riešili ako predkonferenčný 
deň, aby mohli dať väčší priestor podporujúcim členom združenia na konanie workshopov, 
resp. aj väčší priestor na sprievodné akcie, ktoré väčšinou slúžia na prehliadku vysokej školy, 
mesta, kde sa konferencia koná alebo prehliadku múzeí, galérií, hradu a podobne. 
Charakteristickou udalosťou je spoločenský večer, ktorý slúži najmä na osobnú výmenu 
skúseností, stretnutia s priateľmi, kolegami z iných vysokých škôl. 

Prehľad konferencií UNINFOS, miest konania a hlavných koordinátorov konferencií: 

Rok Mesto Vysoká škola Hlavný organizátor (koordinátor, 
spravidla predseda 
Organizačného výboru) 

1995 Nitra Vysoká škola 
poľnohospodárska v Nitre 
(SPU) 

RNDr. Darina Tóthová, PhD. 

1996 Nitra Vysoká škola 
poľnohospodárska v Nitre 
(SPU) 

RNDr. Darina Tóthová, PhD. 

1997 Košice Technická univerzita 
v Košiciach 

Ing. Ján Šandrej 

1998 Nitra Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

RNDr. Darina Tóthová, PhD. 

1999 Bratislava Univerzita Komenského 
v Bratislave 

Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. 

2000 Nitra Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

RNDr. Darina Tóthová, PhD. 

2001 Zvolen Technická univerzita vo 
Zvolene 

Ing. Ján Valka 

2002 Žilina Žilinská univerzita v Žiline doc. Ing. Karol Matiaško, CSc. 
2003 Nitra Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre 
RNDr. Darina Tóthová, PhD. 
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V apríli  roku 1995 sa  v Nitre na Vysokej školy poľnohospodárskej uskutočnil  prvý ročník 
seminára UNINFOS  - univerzitné  informačné systémy.  Bol to jednodňový seminár, ktorý 
vznikol preto, lebo na vysokých školách bolo veľmi veľa problémov, ktoré boli takmer rovnaké 
na všetkých vysokých školách. Veľa problémov, o ktorých bolo potrebné hovoriť a hľadať 
spoločné riešenia. Svojím obsahom  i účasťou (160 účastníkov,  z toho 133  účastníkov zo 14  
vysokých škôl) vyvolal živý ohlas. Jedným zo základných záverov  seminára bolo 
konštatovanie, že organizovanie seminárov  tohto druhu je veľmi potrebné, nakoľko ide 
o oblasť s výrazným rozvojom v poslednom období, ktorý má dopad tak na vzdelávací 
a výskumný proces  (otvorená  výmena informácii),  ako aj na proces zefektívňovania riadenia 
univerzít a vysokých škôl. 
 
Seminár UNINFOS '96 sa uskutočnil tiež na Vysokej škole poľnohospodárskej v dňoch 17. -
19. apríla 1996. Zúčastnilo sa ho 168 účastníkov, z toho 135 zástupcov z 15 vysokých škôl 
Slovenska, ďalej 4 zástupcovia UIPŠ, 7 účastníkov zo stredných škôl a 2 zahraniční účastníci. 
Seminára sa taktiež zúčastnilo 14 zástupcov z 8 popredných firiem zaoberajúcich sa 
informačnými technológiami a 5 účastníkov z iných organizácii. 
Uvedieme podrobnejší obsah tohto druhého ročníka seminára, z ktorého sa neskôr stali 
konferencie, a to ako vzor, že podobným štýlom každoročne prebiehali rokovania konferencií, 

2004 Bratislava Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 

prof. Ing. Pavol Horváth, CSc. 

2005 Banská 
Bystrica 

Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici 

Ing. Stanislav Slačka 

2006 Nitra Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre 

Prof. RNDr. Libor Vozár, PhD. 

2007 Bratislava Ekonomická univerzita 
v Bratislave 

Ing. Anton Zdarilek 

2008 Jasná Výkonný výbor EUNIS-SK + 
SPU v Nitre 

RNDr. Darina Tóthová, PhD. 

2009 Nitra Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

RNDr. Darina Tóthová, PhD. 

2010 Trnava Trnavská univerzita v Trnave Ing. Jozef Koricina 
2011 Prešov Prešovská univerzita 

v Prešove 
Ing. Vladimír Pisarský 

2012 Trenčín Trenčianska univerzita A. 
Dubčeka v Trenčíne 

Ing. Emil Golian 

2013 Ružomberok Katolícka univerzita 
v Ružomberku 

Ing. Roman Krakovský, PhD. 

2014 Košice Univerzita P. J. Šafárika 
v Košiciach 

Ing. Jozef Jantošovič 

2015 Banská 
Bystrica 

Slovenská zdravotnícka 
univerzita v Bratislave, 
Zdravotnícka fakulta so 
sídlom v Banskej Bystrici 

Radoslav Suchár 

2016 Banská 
Bystrica 

Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici 

Ing. Jozef Siláči 

2017 Trnava Univerzita  sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave 

Ing. Jozef Kšiňan 

2018 Bratislava Univerzita Komenského 
v Bratislave 

Mgr. Peter Kopáč 
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ale i z dôvodu prvých informácií o združení EUNIS, ktoré odzneli práve v roku 1996 na tomto 
seminári. 
Cieľom seminára UNINFOS '96 bolo predstavenie súčasných vrcholových vývojových 
prostriedkov v prostredí počítačových sietí, zhodnotenie súčasného stavu a výmena skúsenosti 
v budovaní informačných systémov na vysokých školách Slovenskej republiky a prezentácia 
moderných technológii vo výučbe prostredníctvom počítačových sietí a Internetu. 
Hlavne témy seminára boli:  
− Vývojové prostredie pre tvorbu informačného systému vysokej školy 
− Architektúra klient/server, distribuované spracovanie údajov  
− Databankové systémy v prostredí počítačovej siete s operačným systémom UNIX 
− Nové prvky vo výučbe: využívanie možností a služieb počítačových sietí, tak lokálnych, 

ako i globálnych, použitie hypertextových dokumentov vo výučbe, najmä použitím 
Internetu, virtuálne vzdelávacie systémy, databankové systémy v prostredí počítačových 
sietí, grafické vývojové prostredie. 

Seminár prebiehal v troch obsahových celkoch: V prvý deň seminára v 8 prednáškach mali 
vystúpenia zástupcovia firiem k problematike najnovších trendov vo vývoji výpočtovej 
techniky, nástrojov na budovanie informačných systémov a informačnej infraštruktúry. 
Súčasťou tohto dňa bola aj prezentácia zúčastnených firiem na výstavných plochách. 
Hlavný cieľ prvého dňa bol: Získať lepšiu orientáciu v ponuke trhu, najmä v oblasti vývojových 
prostredí a získať informácie o akademických programoch firiem z hľadiska licenčnej a cenovej 
politiky. 
Účastníci seminára sa vyjadrili, že tento cieľ síce bol splnený, ale určiť produkt, ktorý by bol 
najvhodnejší pre riešenie IS školy sa jednoznačne nepodarilo vzhľadom na rôzne finančné 
možnosti škôl ako i rôzny stupeň rozpracovanosti IS na jednotlivých školách. 
Druhý deň seminára jednotliví zástupcovia vysokých škôl informovali vo svojich vystúpeniach 
o konkrétnych riešeniach budovania IS v podmienkach svojich vysokých škôl (viď. priložený 
program). Všeobecne možno charakterizovať situáciu na vysokých školách tak, že informačné 
systémy sú budované na rôznych softvérových a hardvérových platformách. Výmena 
skúseností ukázala, že je účelné pravidelne sa informovať o postupoch budovania IS, a tým 
skvalitňovať vlastnú prácu. V tejto súvislosti slovenský zástupca Európskej asociácie pre 
univerzitné informačné systémy EUNIS Ing. Ján Šandrej hovoril o dôvodoch pre založenie 
národnej organizácie EUNIS, ktorej členmi by boli pracovníci zodpovední za budovanie 
a prevádzku informačných systémov na vysokých školách. 
Vo večerných hodinách sa konala panelová diskusia. Hlavné témy panelovej diskusie: 
− SANET 
− Informačné systémy 
− EUNIS 
− Vzťahy: UIP - VS - SS - MS SR 
− Problematika nových metód vo výučbe 
Panelová diskusia, ktorá končila v neskorých večerných hodinách, ukázala, že je veľmi 
užitočné, aby sa zástupcovia jednotlivých škôl stretávali na pôde jednej z nich, pretože väčšina 
problémov, s ktorými sa stretávajú je veľmi podobná a vzájomná informovanosť o riešení 
týchto problémov, resp. námety na riešenia, sú prospešné všetkým zúčastneným. 
Tretí deň seminára pokračoval prezentáciami v oblasti nových prvkov vo výučbe. Problematika 
síce podľa názvu odlišná od hlavného cieľa seminára, ale predsa súvisiaca s programom 
predchádzajúceho dňa, najmä spoločnou platformou, akou sú počítačové siete. Počet 
účastníkov ukázal, že je zaujímavá i pre tvorcov informačných systémov a naopak, pedagógovia 
si zase so záujmom vypočuli prezentácie v predchádzajúcich dvoch dňoch. Vzájomná 
informovanosť v týchto 2 oblastiach prináša pochopenie problémov, ktoré sú na oboch stranách 
a spoluprácu pri ich riešení. 
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Z priebehu seminára vyplynuli nasledovné závery: 
1. Účastníci seminára UNINFOS ‘96 podporili vytvorenie národnej organizácie EUNIS 

Slovakia združujúcej pracovníkov vysokých škôl zodpovedných za tvorbu a prevádzku 
univerzitných informačných systémov.  
Prípravou vytvorenia národnej organizácie bol poverený prípravný výbor v zložení:  
Ján Šandrej, TU Košice 
Peter Mederly, UK Bratislava 
Darina Tóthová, SPU Nitra 
Anton Zdarilek, EU Bratislava 
Daniela Gregušová, UK Bratislava 
Katarína Nováková, UPJS Košice 
Daniela Šafáriková, STU Bratislava 
Prípravný výbor mal za úlohu zabezpečiť vypracovanie návrhu štatútu združenia a jeho 
predloženie na pripomienkovanie účastníkom UNINFOS ‘96. Následne mal podniknúť 
kroky na založenie národnej organizácie EUNIS Slovakia. 

2. Účastníci seminára UNINFOS ‘96 pokladali za mimoriadne dôležité začať práce na tvorbe 
zásad a koncepcie budovania univerzitných informačných systémov novej generácie. 
Účastníci očakávali, že koordinácia prác v tejto oblasti mala byť jednou z hlavných úloh 
národnej organizácie EUNIS Slovakia. Zároveň si uvedomili dôležitosť efektívneho 
prepojenia univerzitných informačných systémov na štátny informačný systém. 
Konštatovali, že to si vyžaduje včasné poskytovanie informácii o koncepcii budovania 
štátneho informačného systému zo strany kompetentných orgánov akademickej verejnosti. 
S odstupom času môžeme hodnotiť tieto vyjadrenia: Bola dostatočná informovanosť? Bola 
účasť na podujatiach, kde tieto informácie boli poskytované, taká, že tam boli zamestnanci 
vysokých škôl (VŠ), ktorí k tejto téme mali čo povedať? Je Portál VŠ, ktorého základ vznikol 
v roku 1995 na návrh vysokých škôl, tým informačným systémom MŠVVaŠ SR, ktorý mal 
byť prepojovacím mostíkom medzi štátnym informačným systémom a informačnými 
systémami VŠ? Je ním? Podporuje ho MŠVVaŠ SR dostatočne, napr. vhodnými metodickými 
pokynmi a odporučeniami? 

3. Účastníci seminára UNINFOS '96 so znepokojením prijali informáciu, že objem 
prostriedkov vyčlenených vládou pre SANET na rok 1996 stačí na pokrytie jeho prevádzky 
iba do konca prvého polroku 1996. Obrátili sa preto na MŠ SR so žiadosťou, aby sa 
v spolupráci s Radou SANET-u zaoberalo touto situáciou a hľadalo možnosti riešenia 
tohoto problému. 
Účastníci konštatovali, že obmedzenie, alebo dokonca prerušenie prevádzky SANET-u by 
malo katastrofálne dôsledky na veľkú časť aktivít v rezorte školstva, ale aj ďalších rezortov, 
čo by mohlo spôsobiť výrazné zaostávanie Slovenska za okolitými krajinami, kde je rozvoj 
v tejto oblasti jednou z priorít. 
Nie je tento bod aktuálny aj v tomto období – o skoro 25 rokov neskôr?  
Ďalej účastníci konštatovali, že existuje zaostávanie rozvoja infraštruktúry SANET-u za 
rozvojom infraštruktúry na vysokých školách a čiastočne i na stredných školách. Preto 
okrem zabezpečenia prevádzkových nákladov je potrebné vytvoriť podmienky pre ďalší 
rozvoj infraštruktúry SANET-u. 
Tu je možno konštatovať, že infraštruktúra SANETu je na dobrej úrovni a aspoň niečo sa 
za tie roky naozaj pohlo dopredu. Viac nájdete v článku p. profesora Horvátha, predsedu 
Rady SANETu. 

4. Účastníci seminára UNINFOS '96 s ľútosťou konštatovali, že sa k termínu seminára 
neprejavili výsledky rokovania MS SR s firmou Microsoft v oblasti legalizácie používaného 
a dodávok nového softvéru tejto firmy pre rezort školstva. Príklady z okolitých krajín 
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ukázali, že firma Microsoft, ako aj niektoré ďalšie firmy, napríklad ORACLE, majú záujem 
o spoluprácu s rezortom školstva a sú ochotné tento rezort podporovať. 
V tomto sme sa tiež pohli dopredu, MŠVVaŠ SR pochopilo snahy združenia EUNIS-SK 
a podporuje túto spoluprácu, dokonca v rámci spolupráce s firmou Microsoft je nám čo 
závidieť, podpísaná zmluva je veľkou výhodou pre vysoké školy na Slovensku. Až na to, že 
jej podpis vo výročných obdobiach je trošku problematický, čo spôsobuje problémy na 
vysokých školách s implementáciou nových softvérových riešení. 

5. Účastníci seminára UNINFOS '96 konštatovali, že seminár, podobne ako 
v predchádzajúcom roku, splnil očakávané ciele. Stúpol počet účastníkov a zároveň možno 
konštatovať, že sa zvýšila úroveň jednotlivých príspevkov, ako aj celého seminára. 
Účastníci potvrdili zmysel ďalšieho pravidelného organizovania seminára UNINFOS. 

Táto veta v jej podobných obmenách sa objavila na každej ďalšej konferencii UNINFOS 
a verím, že bude prezentovaná aj v budúcnosti. 

Záver 

25 rokov výmeny poznatkov z oblasti IKT každoročne na spoločnom podujatí je pekné obdobie, 
ktoré sa v podstate hodnotí kladne tým, že o rok sa zorganizuje ďalší ročník. Každá vysoká 
škola, ktorá toto podujatie organizovala, už vie, čo s tým všetko súvisí a že podujatie sa 
nezorganizuje samo. Potrebuje svojich nadšencov, potrebuje propagáciu, potrebuje účastníkov. 
Preto všetkým, ktorí toto podujatie doteraz zorganizovali, patrí vďaka. Nikdy to však nemohol 
zorganizovať jeden človek, to sa jednoducho nedá. Vždy stál za ním tím spolupracovníkov, 
spoluorganizátorov. Týmto všetkým patrí poďakovanie. Na 25. ročníku dostanú všetci hlavní 
organizátori ďakovný list združenia EUNIS-SK, ktorý im bude vždy pripomínať nielen ťažké 
chvíle pri organizácii, ale predovšetkým chvíle radostné pri mnohých stretnutiach, chvíle plné 
záujmu o nové poznatky účastníkov. Je to iba malé poďakovanie, ktoré však nepatrí iba 
jednému hlavnému organizátorovi, ale všetkým jeho kolegom, ktorí sa na organizácii podieľali. 
Tu si asi každý organizačný garant uvedomí silu kolektívu, nakoľko by nikto sám nezvládol 
urobiť všetko, čo okolo takejto konferencie je potrebné zrealizovať. Preto: Ďakujeme 
organizátori! Dobrý pocit po ukončení konferencie a kladné ohlasy umožnia zabudnúť na rušné 
chvíle. Ďakujem patrí aj účastníkom z firiem, a to nielen za kvalitné vystúpenia, ale aj finančnú 
pomoc, bez ktorej by sa takéto podujatie s nízkym vložným, ktoré umožňuje zúčastniť sa 
viacerým zamestnancom vysokých škôl. Tešíme sa na ďalšie ročníky.                                                                                                                                                                                                                     

Abstrakt 
V tomto roku sme si pripomenuli veľa výročí súvisiacich i priamo nesúvisiacich s IT, 
spomeniem niekoľko - 10. výročie 3D sandboxovej hry Minecraft,  30. výročie vzniku siete 
World Wide Web, 35 rokov uplynulo, čo Steve Jobs ukázal svetu legendárny Apple 
Macintosh,  45 rokov od uvedenia uvedenie prvého československého počítača tretej 
generácie RPP-16 do života, 50. výročie pristátia človeka na Mesiaci, 50. výročie spoločnosti 
Samsung, nemôžeme nespomenúť 60. výročie Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU 
v Nitre, 65 rokov uplynulo, čo sa objavili prvé operačné systémy so zdieľaním času 
a medzitým veľa významných i menej významných výročí. 
Určite každý z nás si vie spomenúť na nejaké významné výročie. My si teraz pripomíname 
spoločné stretnutia zamestnancov vysokých škôl inklinujúcich rôznym spôsobom k oblasti 
IKT, ich stretnutia s firmami, ktoré majú čo povedať k oblasti IKT na vysokých školách, 
stretnutia s predstaviteľmi vládnych inštitúcií, funkcionármi vysokých škôl, stretnutia 
priateľov, kolegov. A pripomíname si ich zase stretnutím – stretnutím na 25. ročníku 
konferencií UNINFOS - 25 rokov výmeny poznatkov z oblasti IKT. 
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