EUNIS Slovensko – Združenie pre univerzitné informačné systémy
Centrum informačných technológií, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel.:
+421376414129 e-mail: office@eunis.sk URL: http://www.eunis.sk/
IBAN: SK31 3100 0000 0040 0092 6805, BIC: LUBASKBX
IČO: 31784941, DIČ: 2022246875

Váš list číslo/zo dňa
10.2.2016

Naše číslo
3/2016/EUNIS

Vybavuje
RNDr. Darina Tothová, PhD.

Nitra
15. 2. 2016

Váž. pán
Ing. Andrej Bederka
Sekcia informatiky
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
Vážený pán projektový manažér,
ďakujeme Vám za prizvanie združenia EUNIS-SK k prerokovaniu spolupráce medzi
MŠVVaŠ SR a odbornou verejnosťou na Akčných plánoch informatizácie a digitalizácie
školstva do roku 2020. O našom stretnutí som informovala Predsedníctvo združenia EUNISSK, ktoré k Vášmu návrhu zaujalo nasledovné stanovisko.
Združenie EUNIS-SK v minulom období spolupracovalo s MŠVVaŠ SR, najmä so
sekciou informatiky, na realizácii viacerých úspešných projektov – Portál VŠ, eKega,
Centrálna e-prihláška na VŠ, Centrálny register študentov, Centrálny register zamestnancov
a SAP-SOFIA, neskôr so sekciou vysokých škôl. Preto vítame Váš návrh na začlenenie
združenia EUNIS-SK k odborným organizáciám, ktoré by sa mohli v budúcom období
podieľať na činnostiach, ktoré ste uviedli vo svojom návrhu. Za obojstranne užitočné
považujeme spoluprácu na úpravách Akčných plánov a najmä na implementácii konkrétnych
aktivít, ktoré sa dotýkajú udržateľnosti a rozvoja IKT na vysokých školách. K Vami
uvedeným oblastiam na bezodkladné riešenie navrhujeme doplniť:
 systémovými opatreniami zabezpečiť financovanie údržby a obnovy prevádzkovanej
a novej, resp. modernizovanej IKT infraštruktúry na univerzitách,
 vytvárať motivačné prostredie a zabezpečiť primerané finančné ohodnotenie pre
zamestnancov centier IKT,
 zabezpečiť rozvoj jednotlivých modulov Portálu VŠ tak, aby Portál VŠ bol
reprezentatívnym webovým sídlom akademického sektora SR,
 zaviesť jednotný identifikátor osôb (študenti, zamestnanci) v rámci rezortu MŠVVaŠ SR
(eduID), vytvoriť podmienky na jeho automatizovanú distribúciu do univerzitných IS,
 budovať rezortný Identity and Access Management (RIAM) so zreteľom na funkčné
systémy správy identít na univerzitách,
 podporiť vytvorenie národnej federácie identít a jej začlenenie do akademickej
konfederácie identít eduGAIN, ktorá zabezpečuje efektívnu dostupnosť webových služieb
v európskom akademickom priestore,

 definovať štandardnú úroveň informačnej bezpečnosti v rezorte školstva, vytvoriť
podmienky na jej implementáciu a pravidelnú aktualizáciu.
Navrhujeme, aby základné princípy spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a združením
EUNIS-SK boli zakotvené v Memorande, ktoré by sme po vzájomnom odsúhlasení v roku
20. výročia vzniku EUNIS-SK podpísali.
Tešíme sa na budúcu spoluprácu.
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