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Ciele konferencie:

• Predstaviť  nové  vývojové  trendy  a  prezentovať  pozitívne  skúsenosti  z  oblasti 
informačných  systémov  a  informačných  technológií,  ktoré  podporujú  kvalitu 
vzdelávacieho procesu a efektívne riadenie na vysokých školách;

• Prezentovať   úspešne  realizované IKT projekty  a  zaujímavé riešenia  v  akademickom 
prostredí;

• Výmeniť  si  skúsenosti  z  implementácie  a prevádzkovania  informačných  systémov  na 
vysokých školách;

• Získať  informácie  o  strategickom  smerovaní  informatizácie  v  rezorte  Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR;

• Nadviazať  na  úspešné  konferencie  UNINFOS  a  sprostredkovať  stretnutie  riadnych, 
pridružených a podporných členov EUNIS Slovensko.

Hlavné tematické okruhy konferencie:

1. Modernizácia IT infraštruktúry – prínosy projektov z európskych štrukturálnych fondov;
2. Informačné systémy a technológie podporujúce kvalitu vzdelávania, vedy a výskumu;

3. Informačné systémy a technológie podporujúce efektívne riadenie vysokej školy;
4. Súčasný stav a perspektívy bezpečnosti informačných systémov;
5. Prezentácie firiem, ktoré spolupracujú s vysokými školami.

Dôležité dátumy:

Zaslanie abstraktu príspevku (elektronicky): do  1.10.2010
Oznámenie progr. výboru o zaradení príspevku: do  4.10. 2010
Zaslanie plného textu príspevku: do  14.10.2010
Uzávierka záväzných prihlášok:                                             22.10.2010
    

Konferencie  UNINFOS  sú  tradične  najvýznamnejším  podujatím,  na  ktorom  sa 
stretávajú manažéri a odborní zamestnanci univerzitných centier IKT spolu so zástupcami 
firiem,  ktoré  spolupracujú  alebo  chcú  spolupracovať  s  vysokými  školami.   Trnavská 
univerzita v Trnave zaradila konferenciu do kalendária osláv 375.výročia založenia starobylej 
“Universitas Tyrnaviensis”.

Veríme, že tohtoročná konferencia UNINFOS prispeje k získaniu a výmene informácií 
o  nových  trendoch  a  skúsenostiach  v  dynamicky  sa  rozvíjajúcej  oblasti  informačných 
technológií.

Prihlášku na konferenciu a bližšie informácie o konferencii nájdete na URL: 
http://www.truni.sk/uninfos-2010 
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Sprievodné podujatie konferencie

V rámci konferencie UNINFOS 2010 sa uskutoční zasadnutie Valného zhromaždenia 
združenia EUNIS Slovensko (člena organizácie “EUNIS” –  European  UNiversity  Information 
System Organization, združujúceho pracovníkov zodpovedných za vývoj, prevádzku a správu 
univerzitných informačných systémov a osoby majúce blízky vzťah k tejto problematike). V 
tejto  súvislosti  si  Predsedníctvo  EUNIS  Slovensko  dovoľuje  požiadať  všetkých  riadnych, 
pridružených  a  podporujúcich  členov,  aby  na  zasadnutie  delegovali  svojich  zástupcov  v 
súlade  s  čl.I,  ods.4  Rokovacieho  poriadku Valného  zhromaždenia  združenia  EUNIS 
Slovensko.

História konferencie a EUNIS-SK

V apríli 1995 sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre uskutočnil prvý 
ročník konferencie UNINFOS. Priebeh konferencie, účasť (160 účastníkov, z toho 133 zo 14 
vysokých  škôl),  ohlas  a prijaté  závery  ukázali  potrebu  organizovania  takto  zameraných 
konferencií. 

Myšlienka  založiť  združenie  EUNIS  Slovensko  sa  prvýkrát  oficiálne  zahrnula  do  záverov  
konferencie  UNINFOS ’96  a  na  konferencii  UNINFOS  ’97  sa  konalo  zakladajúce  Valné 
zhromaždenie.

Ďalšie ročníky boli organizované nasledovne:

2. UNINFOS ’96 – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

3. UNINFOS ’97 –  Technická univerzita v Košiciach

4. UNINFOS ’98 – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

5. UNINFOS ’99 – Univerzita Komenského v Bratislave

6. UNINFOS 2000 – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

7. UNINFOS 2001 – Technická univerzita vo Zvolene

8. UNINFOS 2002 – Žilinská univerzita v Žiline
9. UNINFOS 2003 – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
10.UNINFOS 2004 – Slovenská technická univerzita v Bratislave
11.UNINFOS 2005 – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
12.UNINFOS 2006 – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
13.UNINFOS 2007 – Ekonomická univerzita v Bratislave
14.SVIKT 2008 – Jasná (náhrada konferencie UNINFOS)

15. UNINFOS     2009 - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizačný výbor
Ing. Jozef Koricina
viceprezident združenia EUNIS Slovensko

                                               


