
 

Závery z konferencie UNINFOS 2010 
 

Konferencie UNINFOS 2010, ktorá sa konala v dňoch 3.-4. novembra 2010, sa zúčastnilo 70 
registrovaných účastníkov zo SR a ČR. Konferencia sa konala pod záštitou ministra školstva 
vedy, výskumu a športu SR Ing. Eugena Jurzycu a rektora Trnavskej univerzity v Trnave, doc. 
Ing. Martina Mišúta, CSc. ako jedno z najvýznamnejších podujatí kalendára osláv 375.výročia 
založenia starobylej Trnavskej univerzity. 
Prednesených bolo 26 z 29 prihlásených príspevkov. Účastníci konferencie zastupovali 
slovenské vysoké a české vysoké školstvo, väčšinou členov EUNIS-SK a EUNIS-CZ. 
Konferencia bola výnimočne bez účasti zástupcov MŠVVaŠ SR. 

Na konferenciu sa zaregistrovali zástupcovia 13 komerčných spoločností z oblasti informačných 
a komunikačných technológií zo Slovenskej a Českej republiky, ktoré sa podieľajú na 
zebezpečení IKT a informačných systémov pre univerzity v SR a ČR. Štyri spoločnosti sú aj 
podporujúcimi členmi združenia EUNIS-SK. Zástupcovia firiem aktívne vystúpili so svojimi 
príspevkami počas rokovania. Účastníci konferencie ich vystúpenia hodnotili pozitívne.  

Hlavnými organizátormi konferencie boli: 

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

Môžeme skonštatovať, že rokovanie konferencie malo úspešný priebeh a prebehlo na 
zodpovedajúcej odbornej úrovni. V predvečer otvorenia konferencie sa uskutočnilo zasadnutie 
Výkonného výboru združenia EUNIS-SK. Prvý deň konferencie po skončení prednášok sa 
uskutočnilo Valné zhromaždenie združenia EUNIS-SK, po ňom spoločenský večer, ktorý 
vytvoril ďalší priestor na výmenu skúseností a poznatkov. Pre účastníkov konferencie, ktorí nie 
sú členmi združenia EUNIS-SK a nezúčastnili sa na VZ sa po ukončení oficiálneho rokovania 
v prvý deň konferencie uskutočnilo sprievodné podujatie – prehliadka univerzitného 
katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa s odborným výkladom o histórii mesta Trnava 
a Trnavskej univerzity. 

Rokovanie konferencie prebiehalo v pléne, pričom témy prezentácií boli v súlade s tematickými 
okruhmi 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. 

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 podporujúcich členov EUNIS Slovensko. 

Závery 

(1) Príspevky zástupcov univerzít reagovali na aktuálne témy, ktoré v roku 2010 dominovali 
v akademickom prostredí: 

a) Centrálny register záverečných prác, efektívne odhaľovanie plagiátorstva, 
b) Zmena technológie bezkontaktných čipových kariet, 
c) Rozvoj akademických informačných systémov, 
d) Integrácia a modernizácia nosných IS. 

(2) Viacerí zástupcovia firiem prezentovali svoje aktuálne projekty v univerzitnom prostredí: 
a) Dupres Consulting – integrácia SAP a MAIS; 
b) SVOP, a.s. – systém na kontrolu originality záverečných prác; 
c) Gamo, a.s. B.Bystrica – systém automatizovaného spracovania a hodnotenia 

testov; 
d) Novell Slovensko – implementácia systému Identity Management; 
e) Tempest, a.s – virtualizácia serverovej a desktopovej infraštruktúry; 
f) Cominfo, a.s. Zlín – stravovacie a platobné systémy; 

(3) Kladne je potrebné hodnotiť, že na konferencii bol odprezentovaný významný centrálny 
rozvojový projekt -  Portál VŠ; 

(4) Informačné prezentácie firiem potvrdili ich vysokú profesionálnu úroveň, vplyv pri 
realizácii projektov v oblasti informačných technológií na vysokých školách a 
samozrejme aj ochotu spolupracovať a pomôcť pri riešení týchto, ale i nových projektov.  

(5) Výsledky rokovania potvrdili, že združenie EUNIS Slovensko, ako profesijné združenie, 
má potenciál, ktorý môže významne prispieť k akcelerácii vývoja IKT na slovenských 
vysokých školách. Prejavuje sa to najmä riešením centrálnych rozvojových projektov, ale 
i rozvojových projektov podávaných verejnými VŠ, ktoré i keď boli v tomto roku 
podporované oveľa menšou čiastkou, ako v roku minulom, predsa len priniesli veľa 
nových riešení a pomohli univerzitám v rozvoji IKT. 



 

Z rokovania konferencie vyplynulo, že v ďalšom období je potrebné: 

(1) Efektívne využívať zdroje z EŠF na implementovanie technológií, ktoré zmiernia 
zaostávanie našich VŠ za okolitým svetom. Len s modernými IKT je možné zvyšovať 
kvalitu výučby. 

(2) Doriešiť systematické financovanie externých informačných zdrojov (plnotextových 
databáz) - MŠ SR by malo s príslušnou gesčnou VŠ uzavrieť zmluvu, aby bola 
zabezpečená kontinuita v získavaní finančných prostriedkov a nebolo potrebné 
každoročne pripravovať projekty na prístup do databáz. 

(3) Doriešiť Memorandum o spolupráci medzi združením EUNIS Slovensko a MŠVVaŠ SR. 
(4) Venovať pozornosť e-vzdelávaniu, podporiť evidenciu e-kurzov a e-objektov 

prostredníctvom Portálu VŠ, podporiť spoluprácu jednotlivých VŠ i vo využívaní celých 
kurzov inej školy vo svojom študijnom programe. Podporiť myšlienku o nezaostávaní 
a pozornosti vrcholových manažmentov tejto forme vzdelávania. 

Odporúčania pre združenie EUNIS SK 
 

• Spolupracovať a vymieňať si nskúsenosti pri tvorbe projektov zo štrukturálnych fondov. 
• Rozvinúť komunikáciu a prípadnú užšiu spoluprácu so Slovenskou rektorskou 

konferenciou. 
• Vyriešiť členstvo MŠVaV SR a iných neziskových organizácií v združení EUNIS-SK. 

 
Odporúčania pre Ministerstvo školstva SR 

1. Naďalej spolupracovať so združením EUNIS-SK a vyžadovať od združenia odborné 
stanoviská k problémom týkajúcim sa IKT.  

2. Informovať združenie EUNIS Slovensko o strategických zámeroch v oblasti Rezortného 
IS. 

3. Pokračovať v podpore rozvojových projektov, ktoré vyjadrujú potreby väčšiny 
slovenských vysokých škôl.  

4. Nájsť vhodnú formu podpory projektov, ktoré zabezpečia efektívne riadenie univerzít 
(prístupové systémy, zmena technológie preukazu študenta a pod.).  

5. Vypracovať usmernenie pre akceptáciu e-vzdelávacích kurzov v evalvačných aktivitách.  
6. Pokračovať v presadzovaní personálnej politiky informatikov a zakomponovať ju aj do 

legislatívnych dokumentov týkajúcich sa odmeňovania. 
7. Informovať združenie EUNIS SK o výzvach na podávanie projektov v rámci Operačných 

programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj. 


