Vyhodnotenie prieskumu po konferencii UNINFOS 2019
1. Čo považujete za najpotrebnejšie, aby v oblasti IKT riešilo alebo pomohlo riešiť
vysokým školám MŠVVaŠ SR (prospešné pre väčšinu VŠ)?
 vytvoriť pravidlá systematickej podpory IKT na VŠ, ktorej účelové viazanie by aspoň
čiastočne pokrývalo náklady na prevádzku, modernizáciu a rozvoj IKT a IS na VŠ,
a o ktorej využití by rozhodovali riaditelia centier IKT. Ide o zmiernenie
nepriaznivého trendu, ktorý sa na mnohých VŠ prejavuje v nekompetentnom riadení
veľmi dôležitej oblasti, ktorá je nepostrádateľnou súčasťou vzdelávania („korona“ to
potvrdila).
 v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pomôcť
univerzitám zapojiť sa do projektov na vytvorenie a využívanie akademického (ých)
cloudu(ov) v rámci vládneho cloudu. Ide o definovanie jasných pravidiel, ktoré by
umožnili podávanie projektov bez veľkej byrokracie, aby VŠ boli schopné zabezpečiť
migráciu svojich strategických IS do vybudovanej a podporovanej cloudovej
hardvérovej a dátovej infraštruktúry.
 do Akreditačných kritérií sa nedostala žiadna pripomienka EUNIS alebo Klubu
riaditeľov centier IKT, čo svedčí o tom, že všeobecný názor riadiacich zložiek
akademickej sféry nepovažuje IKT za dôležitú súčasť pri posudzovaní kvality
vysokých škôl. Akademický manažéri sa sústredia na to, čo žiadajú kritériá. Ak tam
nie je zmienka o IKT, tak si neuvedomujú jej dôležitosť a nemajú motiváciu rozvíjať
túto oblasť.
 pre väčšinu škôl by bol žiaduci MOOC systém pokrývajúci potreby vzdelávania
spoločnosti hlavne v oblastiach IT - Ale vzhľadom na to, ako ale dopadli všetky snahy
o zavádzanie e-learningu v SR, je to zrejme nerealizovateľné a len by to zhltlo
hromadu peňazí...
 pokrývanie univerzitných objektov bezdrôtovým pripojením a obnova
technologického parku z rokov 2009-2013 by bola vhodná zrejme pre všetkých - to by
mohli riešiť zase nejaké infraštruktúrne projekty
 vhodne pre tých, čo pracujú s dátami (aktuálna téma vo svete) - návrh a implementácia
ekosystému na spracúvanie rozsiahlych dát (pozor toto nie je superpočítač Aurel, to je
iná kapitola), ide o ponuku služieb (services) a možnosť ich programovania ako o
výkon - v tomto prípade si myslím, že ide o ekosystémy skôr v kompetencii univerzity
ako nejako celoslovensky (i keď aj táto možnosť je alternatívna). Niečo na tento štýl
pre spracovanie jazyka sa rozbieha na úrovni EU ako European Language Grid 4.
 na vyššej úrovni - príprava študentov pre oblasti kybernetickej bezpečnosti. Uvítali by
sme návod, metodiku, školenia ako postupovať na tých nižších úrovniach - pri
príprave študentov v súlade s tým, čo od nich následne chcú firmy a možno náš
pripravovaný národný úrad...
 privítali by sme intenzívnejšiu komunikáciu s líderskými firmami umožňujúcimi
certifikovať študentov (Oracle, Microsoft, Cisco).
 Zabezpeciť licencie na potrebný softver pre vyučbu a pravádzku informačných
systémov.
 Zabezpečiť výzvu na účelovo orientované projekty na inováciu technického vybavenia
univerzít.

 Definovať a vytvoriť štandardy pre výmenu dát medzi univerzitami a ministerstvom
školstva
 Systematická podpora personálneho zabezpečenia IKT (funkčné miesta s adekvátnym
odmeňovaním) z hľadiska zabezpečenia prevádzky a rozvoja.
 Koordinácia rozvojových projektov
 V oblasti informačných a komunikačných technológií je v súčasnej dobe nevyhnutné
pre vysokoškolské inštitúcie, aby začali používať elektronické podpisy a pečate
v úradnej korešpondencii (cez slovensko.sk). Pri ich zavádzaní by mohol byť veľkým
prínosom nejaký centrálny informačný materiál o konkrétnej technickej
implementácii.









Odpovedať na otázku: Či a kedy a s akými službami bude disponovať “vládny cloud”
pre univerzity. Stanoviť pravidlá pre jeho využitie.
Pomoc pri implementácii Národnej akademickej federácie identít
Znovuobnovenie rozvojových projektov v rámci rezortu na riešenie aktuálnych potrieb
IKT na vysokých školách
Podpora personálneho zabezpečenia IKT na vysokých školách
MŠVVaŠ SR by malo akceptovať a prehlásiť Portál VŠ za záväzný informačnokomunikačný portál (kanál), ktorý pokrýva spoločné služby a potreby VŠ v SR
Centrálna podpora GDPR, podpora v informačnej bezpečnosti
Zabezpečiť, aby Register zamestnancov bol registrom všetkých zamestnancov VŠ

2. Čo považujete v oblasti IKT za nevyhnutné riešiť v najbližšom období na vašej vysokej
škole?
ŽU
 Zabezpečiť financovanie infraštruktúry potrebnej k udržateľnosti IKT na univerzite
 Pripraviť IKT na komplexnú podporu dištančného vzdelávania
 Aktualizáciu a rozvoj Informačných systémov univerzity
TRUNI:
 Naša univerzita má opatrenie z kontroly na spisovú služby a registratúru, že jej systém
BRISK nie je integrovaný s elektronickou schránkou na ÚPVS a nespĺňa legislatívne
požiadavky na správnu prevádzku vnútorného obehu dokumentov.
 Nie je v možnostiach univerzity obstarať nový systém na riadenie spisovej služby,
registratúry, vnútorného obehu dokumentov, ktorý by bol integrovaný s e-schránkou na
ÚPVS.
UKF
 My na UKF chceme riesit/nasadit niektory open-source system na publikovanie s DOI
 Zacali sme riesit wi-fi mame hotovo cca 40-50% pokrytia.
 Pripravujeme publikovanie platformy a nejakych programatorskych kurzov pre
mikrolearning - ucenie sa cez web aj mobil. Voci standardnym elearningom su uz
studenti odolni a mame pomerne velky odpad v prvom rocniku - toto by ho malo
eliminovat, lebo to predstavuje dost velky problem.

UJS:
 V najbližšom období na našej univerzite je najdôležitejšou úlohou, aby elektronické
podpisy a pečate boli implementované v registratúrnom systéme. Musíme ich už
používať v úradnej korešpondencii cez slovensko.sk.
3. O aké školenie z oblasti IT by ste mali na vašej škole záujem (k školeniu prosíme
uviesť aj názov VŠ)?







Aplikácie balíka Office365.
Kybernetická bezpečnosť - SPU Nitra
Správa v-center VMware (TU v Trnave)
Microsoft office - novinky a pokročilé možnosti, Bezpečnosť, GDPR
tvorba webových stránok, použite dotazníka na googli
Akékoľvek aké boli aj doteraz, ktoré nás obohatia o vedomosti z O365

4. O aký softvér na vzdelávanie alebo výskum máte na vašej škole záujem






IBM SPSS
SPSS od IBM, TOAD od Quest
Statistika, Mathematica
MATLAB
Štatistické programy

5. Aké aktivity EUNIS-SK navrhujete na rok 2020?







Viac školení a prednášok
Rozvojové Projekty IKT, Školenia o bezpečnosti
edukačné inovácie a softvérové nové vybavenia FEM SPU
Konferencie
Seminár k e-government na VŠ (integrácia s e-schránkou, prístup k štátnym registrom
zo siete SANET)

6. Čo by ste doplnili alebo zmenili na Portali VŠ (www.portalvs.sk - dizajn - aký, čo by
malo byť na hlavnej stránke, jednotlivé menu pre skupiny používateľov, čo Vám na
Portáli VŠ chýba a pod.)?







Dizajn
Stačí tu dať linky na univerzity a ich fakulty
Nič mi nechýba, netreba nič meniť
Spokojná som
Vyhľadávanie podľa kľúčových slov
Portál má dlhoročné odborné profilovanie štruktúry a dizajnu, ktoré považujem za
správne

7. Aké by malo byť smerovanie Portálu VŠ do roku 2022? Čím by mal byť? Čo by mal
poskytovať pre školy, študentov, uchádzačov?
 Zavedenie elektronickej prihlášky s integráciou na ÚPVS s možnosťou podpísania
prihlášky s využitím KEP.
 Viac info o univerzitách a štud. odboroch
 Neviem
 Ja som spokojná aj so všetkými novými myšlienkami
 Neviem nájsť moduly e-kurzov
 V 1. rade by ho malo MŠVVaŠ SR akceptovať a prehlásiť ho za záväzný informačnokomunikačný portál, ktorý pokrýva spoločné služby a potreby VŠ v SR
8. Aké služby v oblasti IKT by ste chceli, aby EUNIS-SK sprostredkoval (napr.
podpora v informačnej bezpečnosti, …)






Informačná bezpečnosť
Podpora v informačnej bezpečnosti
Centrálna podpora GDPR, podpora projektov na školách
S bezpečnostnými informáciami som spokojná
Napr. pravidelné semináre s ESET-om o aktuálnych hrozbách a spôsoboch ich
eliminácie

9. Uveďte Vaše ďalšie pripomienky k činnosti EUNIS-SK, návrhy, poznámky ...





Žiadne
Zatiaľ bez pripomienok.
som spokojná FEM SPU
nemam

10. Ohodnoťte workshop spoločnosti Microsoft. Počet odpovedí: 11

11. Ohodnoťte workshop spoločnosti Oracle. Počet odpovedí: 11

12. Prednáška o vládnom cloude. Počet odpovedí: 11

13. Odborná stránka konferencie

14. Napíšte, obsah ktorého vystúpenia bol pre Vás najhodnotnejší (pre pripomenutie si
pozrite Program konferencie alebo vystúpenia v archíve). Môžete uviesť aj viac
vystúpení.






Microsoft
Vývoj aplikácie s podporou virtuálnej reality určenej pre začínajúcich pedagógov
prednáška ESETu
MS
Osobne ma najviac zaujala prednáška: Manažment univerzity nemusí čakať na
budúcnosť, môže byť moderný už dnes. Marcela Havrilová - Denisa Brabcová Michal Lenhart - Miki Banci - Jaroslav Satanek, Microsoft
 Všetky boli niečím pre nás prínosom
 Novinky
15. Ohodnoďte konferenciu UNINFOS 2019 (komplexné hodnotenie)

16. Poznámky k UNINFOSu (v roku 2019, ale aj k ďalším ročníkom)
 Konferencie UNINFOS 2019 som sa ako riadny člen zúčastnil po prvý krát a veľmi
ma zaujala nie len po odbornej stránke, ale aj veľmi priateľskou atmosférou.
 Vždy sa na ne tešíme všetci z Katedry a každoročne sú pre nás obohatením a aj
prínosom - ďakujeme pekne FEM SPU
 Rad pridem nabuduce.
 Nemám
 Pri konferenciách na SPU je cítiť ozajstný záujem vedenia univerzity o IKT

