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Úvod 

PdF ako jedna z fakúlt UK so širokým teritoriálnym rozsahom (zahŕňajúcim lokality 
Račianska 59, Šoltésovej 4 a Moskovská 3) s počtom katedier 16 a s počtom ústavov 2 má 
širokú a zároveň rôznorodú bázu počítačového vybavenia a vôbec prvkov tvoriacich vlastnú 
počítačovú sieť PdF. Všetky tieto prvky siete, vrátane všetkých služieb, ktoré sú na sieti 
poskytované tvoria IIKS PdF (Integrovaný informačný a komunikačný systém PdF), ktorý je 
zároveň neoddeliteľnou súčasťou IIKS UK. Spoľahlivosť prevádzky a rozvoj IIKS zabezpečuje 
CIT PdF v úzkej kooperácii s CIT UK a vedením fakulty, samozrejme v súlade so záujmami UK. 

V roku 2020 boli plánované okrem základnej údržby hardvérového parku PdF UK aj rozvojové 
aktivity, z ktorých za najvýznamnejšie boli školiace aktivity pedagogických aj nepedagogických 
pracovníkov z oblasti využívania softvérových produktov rôzneho typu a zefektívňovania 
administratívnych procesov na ostatných súčastiach fakulty. Pandémia COVID-19 tento 
proces urýchlila a pracovníci úseku IIKS promptne reagovali svojimi aktivitami na vzniknutú 
situáciu tak, aby neboli ohrozené vedecko-výskumné, pedagogické, ale aj administratívne 
procesy.  
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Rozvojové aktivity IIKS za rok 2020 

 

Podpora vzniku a využívania Moodle kurzov na PdF UK 

Začiatkom roka 2020 (január – začiatok marca) sa IIKS venovalo najmä rozvoju v oblasti 
školiacich aktivít pedagogických zamestnancov. Zorganizovali sa 3 kontaktné školiace 
stretnutia systému Moodle (tab. 1). Išlo o školenia pre začiatočníkov, nakoľko na fakulte bolo 
do toho času vytvorených len málo e-kurzov a Moodle bol využívaný pedagogickými 
zamestnancami v minimálnej miere. 

 

Tab. 1 Prehľad prezenčných školení: Moodle - začiatočník 

Dátum Počet účastníkov Obsah 

26. 2. 2020 14 Moodle pre začiatočníkov: 
Ako a koho požiadať o založenie kurzu? 
Ako sa orientovať v prostredí Moodle? 
Ako pridať obsah do kurzu? (nahrávanie textu, súborov, 
videa) 
Ako nastaviť základné parametre kurzu? 

28. 2. 2020 18 

6. 3. 2020 14 

celkovo 46 

 

Školenia viedli zamestnanec CITu p. Kováč v spolupráci s pani prodekankou pre IIKS 
a počas školenia asistovali aj všetci zamestnanci CITu pri súbežnej práci zamestnancov na 
počítačoch. Po školeniach bol so všetkými účastníkmi školenia administrovaný dotazník 
o spokojnosti s kvalitou školenia a zároveň bol realizovaný prieskum o záujme školenia 
Moodle pre pokročilých. 

  

Pandémia COVID-19 a prechod na dištančné vzdelávanie PdF UK 

Od marca 2020 boli z dôvodu pandémie COVID-19 pozastavené všetky prezenčné 
aktivity. Úsek IIKS bol postavený pred najdôležitejšie úlohy súvisiace so zabezpečením čo 
najrýchlejšieho a čo možno bezproblémového prechodu na dištančné vzdelávanie. Najskôr 
prebehli školenia pracovníkov CIT PdF UK na používanie Moodle pokročilých, MS Teams 
a Teamviewer. Zabezpečili sme pridelenie administrátorských práv pre Moodle p. Kováčovi, 
ktorý bol poverený všetkými aktivitami týkajúcimi sa tohto systému. Podobné kompetencie, 
ale v rámci MS Teams a zodpovednosť prevzal Ing. Joštiak. Pán Krakovský a pán Špalek boli 
poverení technickým suportom pre všetkých zamestnancov a študentov fakulty pri 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  
PEDAGOGICKÁ FAKULTA  

Integrovaný informačný a komunikačný systém 
Centrum informačných technológií 

 

5 
 

zabezpečovaní online výučby a neskôr štátnych skúškach. Oddelenie CIT pracovalo prevažne 
z domu a v nevyhnutných prípadoch vykonávalo prácu na fakulte. 

V súčinnosti s rektorátnym CIT zabezpečil úsek IIKS od prvého týždňa pandémie 
testovanie prostredia MS TEAMS na online vzdelávanie. Prvé online prednášky na PdF UK 
v prostredí TEAMS prebehli už od druhého týždňa pozastavenia prezenčnej výučby. 
Uvedomujúc si radikálnu zmenu vo vyučovacích prístupoch sme začali organizovať školenia 
pre pedagogických zamestnancov v oblasti plánovania a tvorby tímov typu „trieda“ a ich 
spravovania. Taktiež sme pokračovali v organizácii a vedení školení Moodle pre začiatočníkov 
a Moodle pre pokročilejších (tab. 2). 

 

Tab. 2 Prehľad online školení zameraných na využívanie MS TEAMS a Moodle 

Dátum Počet účastníkov Obsah 

8. 4. 2020 60 Moodle – vytváranie obsahu e-learningových kurzov pre 
začiatočníkov  

8. 4. 2020 55 Moodle - školenie pre pokročilých –  testovanie študentov, 
zadanie pre študentov a jeho administrácia 

4.9.2020 25 Vytváranie tímu v MS Teams (terminológia: tím, kanál, 
schôdza), vytvorenie/správa tímu a kanálov, naplánovanie 
výučby, administrácia výučby cez Teams - prístupy 
študentov, prezenčné listiny. 

7.9.2020 31 Vytváranie tímu v MS Teams (terminológia: tím, kanál, 
schôdza), vytvorenie/správa tímu a kanálov, naplánovanie 
výučby, administrácia výučby cez Teams - prístupy 
študentov, prezenčné listiny. 

Celkovo 171  

 

Počas výučbovej časti semestra poskytovali pracovníci CIT poradenstvo pri online 
vzdelávaní. Najčastejšie riešené problémy boli  s inštaláciou MS Teams, prácou v prostredí MS 
Teams, problémy s kamerou a mikrofónom, licenciami kancelárskeho balíka MS Office. 

Zároveň bolo potrebné riešiť spôsoby priebežného/záverečného testovania a/alebo 
písomného/ústneho skúšania študentov v rámci kurzov. Z tohto dôvodu úsek IIKS 
zorganizoval školenia na tvorbu elektronických testov v MS Forms a v systéme Moodle (tab. 
3). 
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Tab. 3 Prehľad online školení zameraných na tvorbu e-testov 

Dátum Počet účastníkov Obsah školenia 

20.3.2020 55 Školenie MS Forms (10:00) – vytvorenie a nastavenie testu, 
zdieľanie testu študentom,  hodnotenie odpovedí 

20.3.2020 55 Školenie testovania študentov v prostredí Moodle (11:00) – 
vytváranie testu, pridávanie rôznych typov otázok, 
generovanie testov, hodnotenie testov 

 

Školenie na vytváranie testov v MS Teams viedol zamestnanec CITu p. Joštiak spolu 
s pani prodekankou pre IIKS a školenie na vytváranie testov v systéme Moodle p. Kováč s pani 
prodekankou pre IIKS.  

Počas letného semestra sa ukázalo, že je potrebné vypracovať pre študentov pravidlá 
vzdelávania vo virtuálnom priestore a definovať tak, akýsi etický kódex dištančného 
vzdelávania. Informácia bola doručená študentom e-mailami 
(https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/online_statne_skusky/pravidla_distanc
neho_vzdelavania.pdf). 

Počas týchto aktivít sa pracovníci úseku IIKS zapojili aj do aktivít univerzitnej pracovnej 
skupiny Online vzdelávanie, v rámci ktorej sa začali pripravovať materiály k dištančnej výučbe 
multimediálneho dynamického aj statického charakteru, k online testovaniu študentov 
a začali sa diskusie a procesy k zabezpečeniu online prijímacích pohovorov a štátnych skúšok. 

 

Koncepcia a online procesy štátnych skúšok pre I. a II. stupeň štúdia 

Na PdF UK boli vytvorené koncepcie pre procesy dištančných štátnych skúšok, obhajob 
záverečných prác (Bc, Mgr), dištančných prijímacích pohovorov. V rámci všetkých koncepcií 
boli vytvorené metodiky (tab. 4) a všetci zainteresovaní pedagogickí a nepedagogickí 
pracovníci boli zaškolení po jednotlivých katedrách (tab. 5). Metodické materiály využívali aj 
iné súčasti UK a dokonca aj iné univerzity.  
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Tab. 4 Prehľad metodík pre dištančné štátne skúšky na I. a II. stupni štúdia 

 Názov metodiky/dostupnosť 

1. Pokyny pre študentov k dištančným štátnym skúškam 
Dostupné na: 
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/online_statne_skusky/Pokyny_pre_stude
ntov_k_distancnym_statnym_skuskam_.pdf 

2. Pokyny pre členov komisie k dištančným štátnym skúškam 
Dostupné na: 
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/online_statne_skusky/Pokyny_pre_clenov
_komisie_k_distancnym_statnym_skuskam_.pdf 

3. Pokyny pre technických administrátorov k dištančným štátnym skúškam 
Dostupné na: 
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/online_statne_skusky/Pokyny_pre_techni
ckych_adminov_k_distancnym_statnym_skuskam_.pdf 

4. Pravidlá online vzdelávania 
Dostupné na: 
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/online_statne_skusky/pravidla_distancne
ho_vzdelavania.pdf 

5. Grafická vizualizácia procesov štátnej skúšky pre členov komisií 
Dostupné na: 
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/online_statne_skusky/clen_statnicovej_k
omisie.png 

6. Grafická vizualizácia procesov štátnej skúšky pre študentov  
Dostupné na: 
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/online_statne_skusky/student.png 

7. Grafická vizualizácia procesov štátnej skúšky pre technických administrátorov 
Dostupné na: 
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/online_statne_skusky/technicky_administ
rator.png 

 

Príprava dištančných záverečných skúšok si vyžiadala školiace aktivity pre všetky 
katedry PdF UK (tab. 5), ďalej zabezpečenie a vyškolenie technických administrátorov pre 
jednotlivé komisie záverečných skúšok (tab. 6). V rámci školení prebehli simulácie (kvázi 
generálky) dištančných štátnych skúšok. 
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Tab. 5 Prehľad online školení katedier PdF UK zameraných na prípravu štátnych skúšok 

Dátum Čas Katedra 

4. 5. 2020 14.00-16.00 KPEP a KDPP 

11. 5. 2020 10.00-12.00 KNJL a KPP 

11. 5. 2020 14.00-16.00 KEOV a KAPESO 

12. 5. 2020 14.00-16.00 KAJL 

13. 5. 2020 14.00-16.00 KSJL 

14. 5. 2020 14.00-16.00 KVV 

15. 5. 2020 10.00-12.00 KL, KSP 

16. 5. 2020 10.00-12.00 KSPEC 

16. 5. 2020 14.00-16.00 KLP 

20. 5. 2020 14.00-16.00 KHV a KRJL 

21. 5. 2020 10.00-12.00 KH 

 

Školenia na prípravu k štátnym skúškam viedli Ing. Joštiak v spolupráci s pani 
prodekankou Žilkovou. Kolegovia z oddelenia CIT pomáhali riešiť technické problémy počas 
školenia a robili technickú podporu školeným zamestnancom. K najčastejším problémom 
patrilo prepínanie sa medzi kanálmi a hovormi a spôsob podpisovania dokumentov. 

 

Tab. 6 Prehľad online školení technických administrátorov 

Dátum Obsah školenia 

18. 5. 2020 Vytvorenie tímov pre účastníkov štátnej skúšky, vytvorenie súkromných kanálov na 
rokovanie komisie, priebeh skúšobných hovorov s účastníkmi štátnej skúšky, tipy 
na riešenie jednoduchých technických problémov. 

25. 5. 2020 

 

Ďalšie školenia členov skúšobných komisií a skúšobné hovory s končiacimi študentami 
realizovali technickí administrátori jednotlivých katedier (Príloha 1). Pred skúšobnými 
hovormi pripravilo oddelenie CIT prieskum elektronickým dotazníkom MS Forms (Príloha 2) 
o technickom zabezpečení končiacich študentov a rýchlosti ich pripojenia na internet. Do 
elektronického dotazníka sa zapojilo 765 študentov na bakalárskom a magisterskom stupni 
štúdia. Z nich boli oslovení tí, u ktorých sa technické zabezpečenie, resp. rýchlosť internetu 
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javila ako nedostatočná. S týmito študentami boli uskutočnené pracovníkmi CIT PdF 
testovacie hovory na overenie kvality technického pripojenia a zabezpečenia 
bezproblémového priebehu štátnej skúšky. Testovacie hovory su uskutočnili v dňoch 14. – 15. 
mája 2020. Ani v jednom prípade nebolo potrebné hľadať alternatívne riešenie. Z celkového 
počtu 834 končiacich študentov realizovali štátnu skúšku v priestoroch na Šoltésovej len 3 
študenti, ktorým pracovníci CIT zabezpečili nielen technické podmienky, ale aj podmienky 
v súlade s aktuálne platnými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva a Pandemickej 
komisie SR. 

Vzhľadom na hromadiaci sa počet otázok zo strany študentov ohľadne štátnych skúšok 
vypracovali pracovníci CIT „Najčastejšie kladené otázky k štátnym skúškam“ a zverejnili na 
webovom sídle fakulty (https://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=26197).  

K transparentnému priebehu štátnych skúšok bolo potrebné riešiť tzv. “výber otázok”. 
Pracovníci CIT PdF UK vytvorili model generátora náhodných otázok v MS Excel a prezentovali 
ho v rámci školení ako odporúčané celofakultné riešenie. Pani prodekanka a Ing. Joštiak ho 
adaptovali na podmienky jednotlivých študijných programov, pričom zohľadňovali špecifiká 
jednotlivých katedier a ich nastavení v rámci akreditovaných postupov štátnych skúšok (KAJL, 
KEOV, KH, KHV, KLP (2ks), KL, KNJL (2ks), KPSP, KPEP, KRJL, KSJL, KSP-2ks, KŠP-2ks, KVV). 
Generátor využívali aj iné fakulty UK.  

Na PdF UK sa uskutočnili online štátne skúšky výlučne dištančným spôsobom – 
členovia skúšobných komisií, zapisovatelia a  aj študenti sa pripájali cez aplikáciu MS Teams 
z domáceho prostredia. Štátne skúšky trvali  termíne 1. 6. 2020 - 30. 6. 2020 a počas tohto 
obdobia zasadalo 128 komisií. Oddelenie CIT zabezpečovalo technickú podporu počas 
priebehu štátnej skúšky a aj počas testovacích hovorov. Na poskytovanie technickej podpory 
bol vypracovaný harmonogram ku ktorému mali prístup technickí administrátori. Každej 
katedre bol pridelený pracovník CIT, ktorý riešil prípadné incidenty a pomáhal pedagógom a aj 
študentom riešiť technické problémy a hľadať riešenia. (Rozpis komisií a technického 
zabezpečenia je uvedený v prílohe 3.) Zároveň oddelenie CIT zabezpečilo dostupnosť štátnych 
skúšok prostredníctvom živých prenosov dostupných z webového sídla fakulty. Počas 
štátnych skúšok sme nezaznamenali sme žiaden vážny technický problém.  

Všetky aktivity súvisiace s online procesmi štátnych skúšok pre I. a II. stupeň štúdia sa 
realizovali v spolupráci s oddelením úseku prodekanky pre vzdelávaciu činnosť. 

 

Koncepcia a online procesy štátnych skúšok pre III. stupeň štúdia  

 Na realizáciu dištančných dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác bolo 
potrebné vytvoriť procesy a metodiky, ktoré mali podobný charakter ako procesy a metodiky 
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pri štátnych skúškach I. a. II. stupňa (tab. 8). Pre všetky dizertačné skúšky a obhajoby 
dizertačných prác zabezpečilo CIT živé internetové prenosy pre verejnosť dostupné 
z webového sídla fakulty (https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/zive-
prenosy-online-dizertacne-skuskyobhajoby-dizertacnych-prac/).  

 

Tab. 8 Prehľad metodík pre dištančné štátne skúšky pre III. stupeň štúdia 

 Názov metodiky/dostupnosť 

1. Pokyny pre doktorandov k dištančným dizertačným štátnym skúškam 
Dostupné na: 
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Doktorandske_studium/7._Online_dizertacn
e_skusky/Pokyny_pre_studentov_k_distancnym_statnym_skuskam_PhD_.pdf 

2. Pokyny pre členov komisie k dištančným dizertačným štátnym skúškam 
Dostupné na: 
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Doktorandske_studium/7._Online_dizertacn
e_skusky/Pokyny_pre_clenov_komisie_k_distancnym_statnym_skuskam_PhD_.pdf 

3. Pokyny pre technických administrátorov k dištančným dizertačným štátnym skúškam 
Dostupné na:  
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Doktorandske_studium/7._Online_dizertacn
e_skusky/Pokyny_pre_technickych_adminov_k_distancnym_statnym_skuskam_PhD_.pdf 

 

Boli uskutočnené online školiace stretnutia s technickými administrátormi, pri ktorých 
sa vysvetlili procesy a simuloval sa priebeh dizertačných skúšok, vrátane obhajob dizertačných 
prác. Zároveň sa realizovalo skúšobné pripojenie a školenie pre všetkých externých členov 
dizertačných komisií. Tieto aktivity uskutočňovali technickí administrátori komisií a vážnejšie 
technické problémy boli riešené z úrovne CIT. Online dizertačné skúšky a obhajoby 
dizertačných prác prebehli v prostredí MS Teams, pričom celkovo zasadalo 12 komisií, ktorým 
CIT zabezpečovalo technickú podporu (Príloha 3). 

Všetky aktivity súvisiace s online procesmi štátnych skúšok pre III. stupeň štúdia sa 
realizovali v spolupráci s oddelením úseku prodekana pre vedu a doktorandské štúdium.  

 

Koncepcia a procesy online zasadnutí Vedeckej rady PdF UK 

Online zasadnutia Vedeckej rady PdF UK sa konali 12. 6. 2020 a 6. 11. 2020. Pre tento 
účel bolo potrebné projektovať a implementovať nové procesy, ktoré by zabezpečili po 
technickej stránke hladký priebeh zasadnutí Vedeckej rady PdF a zároveň, aby boli všetky 
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procesy v súlade s platnými právnymi predpismi. Po vytvorení celkovej koncepcie 
(v spolupráci s Oddelením pre vedu a výskum a s rektorátnym CIT) bolo potrebné 
zorganizovať školiace aktivity  pre interných aj externých členov Vedeckej rady, taktiež pre 
všetkých členov inauguračnej komisie a dvoch habilitačných komisií a všetkých domácich aj 
zahraničných oponentov inauguračných a habilitačných konaní (tab. 9). Zároveň sme 
uskutočnili overenie technických podmienok a nastavenie procesov inaugurantov, z ktorých 
jeden sa z dôvodu pandémie pripájal z Maďarska. Pripravili sme technické podmienky pre 
externé habilitantky, ktoré prednášali pred Vedeckou radou PdF z priestorov fakulty na 
Račianskej ulici. S habilitantkami sme vykonali generálne skúšky pripojenia a boli informované 
a aj si vyskúšali spôsob prednášania. Zároveň sme pripravili dve ďalšie miestnosti s technickým 
vybavením a aj personálnou technickou podporou pre dvoch účastníkov zasadnutia, ktorí 
z objektívnych príčin nemohli rokovať z domu. Počas jednotlivých zasadnutí komisií, počas 
prednášok a počas rokovania vedeckej rady pomáhali zvládnuť technickú stránku pani 
prodekanka prof. Žilková, pán Ing. Joštiak, pán Kováč a pani Dr. Fuchsová.  

 

Tab. 9 Prehľad termínov školení súvisiacich s online zasadnutiami VR 

Dátum Druh školenia 

15. 5. 2020 Školenie interných a externých členov vedeckej rady – prepínanie medzi 
kanálmi, spôsoby hlasovania 

9. 6. 2020 Školenie interných a externých členov vedeckej rady – prepínanie medzi 
kanálmi, spôsoby hlasovania 

21. 5. 2020 Školenie členov inauguračnej a habilitačných komisií a externých oponentov 
k VR 12. 6. 2020 

22. 5. 2020 Školenie členov inauguračnej a habilitačných komisií a externých oponentov 
k VR 12. 6. 2020 

22.10.2020 Školenie členov inauguračnej a habilitačných komisií a externých oponentov 
k VR 6. 11. 2020 

30.10.2020 Školenie členov inauguračnej a habilitačných komisií a externých oponentov 
k VR 6. 11. 2020 

 

Jedným z kľúčových bodov zasadnutí VR PdF UK, ktoré bolo potrebné riešiť v súlade so 
zákonnými podmienkami, bolo zabezpečiť tajné hlasovanie tak, ako je ukotvené v príslušných 
právnych predpisoch. V spolupráci s CIT UK sme navrhli a realizovali koncepciu tajného 
hlasovania cez MS Teams tak, aby mohli hlasovať jednoznačne len členovia VR, a aby bola 
zabezpečená anonymita hlasovania. Podobne sme nastavili aj procesy vyjadrovania 
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súhlasu/nesúhlasu alebo zdržiavania sa pri „podpisovaní“ podporných dokumentov. 
O všetkých procesoch sú evidované záznamy spolu s prezenčnými listinami. Počas rokovania 
VR sa nevyskytli žiadne sporné momenty technického charakteru a rokovanie prebehlo bez 
problémov. Taktiež sme zabezpečili verejnú dostupnosť verejných častí zasadnutia VR 
prostredníctvom linky na webovom sídle fakulty. 

Všetky aktivity súvisiace s online procesmi zasadnutia VR sa realizovali v spolupráci 
s oddelením úseku prodekana pre vedu a doktorandské štúdium.  

 

Koncepcia a online procesy prijímacích skúšok 
Online prijímacie skúšky pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia 

Oddelenie CIT v spolupráci s Katedrou logopédie,  Katedrou anglického jazyka 
a literatúry a študijným oddelením pripravilo koncepciu dištančných prijímacích skúšok 
a nastavilo spôsob prijímacieho konania tak, aby bol čo najviac kompatibilný so štandardnými 
konaniami v súlade s právnymi predpismi. V spolupráci so študijným oddelením sme pripravili 
pozvánku s technickými pokynmi pre uchádzačov (Príloha 4). V spolupráci s rektorátnym CIT 
sme zabezpečili spôsob logovania do systému Moodle a oznámenia potrebných 
prihlasovacích údajov uchádzačom. Spolupodieľali sme sa na rozposlaní pozvánok 
uchádzačom prostredníctvom hromadnej korešpondencie, pričom každý uchádzač obdržal 
personalizovanú pozvánku so všetkými potrebnými inštrukciami. Uchádzačom boli následne 
rozoslané SMS správy s prihlasovacími údajmi, ktoré rozoslal rektorátny CIT. Každý uchádzač 
mal možnosť vyskúšať si prístup do systému Moodle a vyplniť skúšobný test, čím sme získali 
spätnú väzbu o úspešných pokusoch prihlásenia sa uchádzačov.   

Prijímacie skúšky pre Katedru anglického jazyka sa konali v rámci jedného kola 
a uchádzači na študijný program Katedry logopédie absolvovali dve kolá (tab. 10). 

 

Tab. 10 Prehľad termínov a spôsobu online prijímacieho konania 

Dátum Prijímacia skúška prostredie katedra 

1. 7. – 2. 7. 2020 1. kolo/písomná časť Moodle KL, KAJL 

8. 7. – 9. 7. 2020 2. kolo /ústna časť MS Teams KL 

 

Prvé kolo prijímacích skúšok na oboch katedrách prebiehalo v prostredí Moodle. 
Katedry si samostatne pripravili elektronické testy a pracovníci CIT (zodpovedný p. Kováč) 
vytvoril v Moodle priestor na prijímacie skúšky spolu s inštrukciami a skúšobným testom pre 
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uchádzačov. Pracovníci CIT všetky nastavenia testov, ich funkcionalitu overili. Zároveň 
poskytovali technickú podporu uchádzačom, ktorí ich kontaktovali po doručení pozvánky. 
Počas prijímacej skúšky technickú podporu zabezpečovali 2 pracovníci CIT. Po ukončení 
administrácie testov p. Kováč distribuoval výsledky na študijné oddelenie. Počas 1. kola 
písomných prijímacích skúšok nebol zaznamenaný vážnejší incident, ktorý by narušil 
objektivitu výsledkov. 

Druhé kolo prijímacích skúšok organizovala Katedra logopédie prostredníctvom 
systému MS Teams. Technický administrátor KL spolupracoval s pracovníkmi oddelenia CIT, 
ktorí poskytovali poradenskú a technickú podporu počas testovacích hovorov s uchádzačmi a 
aj počas prijímacieho konania.  

Všetky aktivity súvisiace s online procesmi prijímacích skúšok sa realizovali 
v spolupráci s oddelením úseku prodekanky pre vzdelávaciu činnosť a v spolupráci s vedúcimi 
dotknutých katedier.  

 

Online prijímacie skúšky pre III. stupeň vysokoškolského štúdia 

Prijímacie skúšky pre III. stupeň štúdia (doktorandské) na PdF prebiehali v prostredí 
MS Teams a koncepčne boli v zásade alternatívou štandardných procesov. Pracovníci 
oddelenia CIT zabezpečovali technickú podporu všetkým komisiám ako aj uchádzačom 
o štúdium. Celkovo zasadli štyri komisie a počas priebehu prijímacích skúšok sa nevyskytli 
žiadne vážne problémy technického charakteru.   

Aktivity súvisiace s online prijímacími skúškami pre III. stupeň štúdia sa realizovali 
v spolupráci s oddelením úseku prodekana pre vedu a doktorandské štúdium.  

 

Koncepcia a online procesy výučby a skúšok v rámci celoživotného vzdelávania 

V spolupráci s úsekom prodekanky pre celoživotné vzdelávanie pripravilo IIKS 
koncepciu na prechod z prezenčnej na dištančnú výučbu. Bolo potrebné riešiť také technické 
riešenie, aby sa mohli pripájať na výučbu aj študenti rozširujúceho štúdia. Pre katedry sme 
vypracovali návod na vytvorenie tímov a spôsob pozývania študentov na prednášky („Výučba 
v prostredí MS Teams pre celoživotné vzdelávanie“ 
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/CIT/manual_ms_teams_celozivotne.pdf). 
Oddelenie CIT poskytovalo poradenskú činnosť a technickú podporu pri takto koncipovanej 
výučbe nielen vyučujúcim ale aj študentom v rámci celoživotného vzdelávania. Online 
záverečné skúšky CIT nastavil a zabezpečoval technicky podobným spôsobom ako štátne 
skúšky na I. a II. stupni štúdia. 
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Školenie BOZP online 

Oddelenie CIT pomáhalo zrealizovať dve online školenia cez MS Teams nakoľko kvôli 
pandemickým opradeniam nebolo možné zrealizovať toto povinné školenie prezenčne. 
Školenia sa uskutočnili 16. 10. 2020 a 30. 10. 2020 a v týchto dvoch termínoch bolo pozvaných 
83 zamestnancov. Školiteľka bola prítomná na fakulte a zamestnanec CITu p. Joštiak 
zabezpečoval technické vybavenie a pripojenie školiteľky. Kolegovia z oddelenia CIT pomáhali 
riešiť technické problémy s pripojením zamestnancom fakulty. 

 

Hardvérové rozvojové aktivity IIKS 

V januári 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie prodekanky pre IIKS, riaditeľa CIT 
PdF UK a riaditeľa CIT RUK. Cieľom bolo nastaviť procesy optimálnej, ale najmä rozvojovej  
spolupráce po nástupe prodekanky do funkcie. Obdržali sme „audit“ o hardvérovom vybavení 
PdF, ktoré bolo označené za dezolátne. Vzhľadom na ukončenie podpory Windows 7 a na 
prechod na novšie operačné systémy hrozilo riziko nepodporovania služieb zo strany 
rektorátneho CIT z dôvodu bezpečnosti.  

Okamžitou sanačnou reakciou bolo upgradovanie fakultných počítačov na OS Win10. 
V spolupráci s jednotlivými katedrami bol vypracovaný časový harmonogram na migráciu. 
Podľa harmonogramu sa postupovalo do času, kedy bol znemožnený vstup do budov 
z dôvodu pandémie. Preto proces migrácie nie je do tohto času ukončený. 

Po dohode s CIT RUK sa podarilo získať pre PdF darom 18 starších počítačov typu All 
In One, ktoré po hardvérovom upgrade a inštalácii OS Windows 10 nahradili staršie 
a nevyhovujúce počítače. Umiestnené boli na najkritickejšie miesta fakultnej infraštruktúry 
(sekretariáty/učebne/počítačové hniezda/vrátnice), ktoré by mohli znamenať bezpečnostné 
riziko. 

Najvýznamnejšou rozvojovou hardvérovou aktivitou oddelenia CIT bolo zvýšenie 
rýchlosti internetového pripojenia na Šoltésovej ulici zo 100 Mb/s na 1Gb/s. Zároveň sa týmto 
odstránil aktívny prvok zo zapojenia – 100 Mb/s optický prevodník, čím sa znížila miera 
poruchovosti sieťového pripojenia. Práce si vyžadovali spoluprácu s oddelením CIT Lekárskej 
fakulty UK a CIT RUK. Aktuálne je rýchlosť pripojenia vo všetkých budovách 1Gb/s, no reálna 
rýchlosť pripojenia je nižšia, a to z dôvodu nižšieho štandardu kabeláže.  

Počas roka sa opäť posilnil signál WiFi siete Eduroam v budovách fakulty dokúpením 
a nainštalovaním ďalších AP Ubiquiti Unifi v počte 6ks. 

Katedre výtvarnej výchovy sa podarilo získať 20 starších notebookov, ktoré oddelenie 
CIT uviedlo do prevádzky nainštalovaním operačného systému a ďalšieho potrebného 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  
PEDAGOGICKÁ FAKULTA  

Integrovaný informačný a komunikačný systém 
Centrum informačných technológií 

 

15 
 

softvéru. Notebooky boli postupne prerozdelené zamestnancom katedry a zvyšné notebooky 
zapožičané pre iné katedry/oddelenia. 

Na univerzite sa zaviedol nový spôsob nakupovania IKT a to nákupný systém Marquet. 
Oddelenie CIT sa podieľalo na implementácii systému na fakulte a tiež optimalizácii procesov 
nákupu IKT. Taktiež zorganizovalo školenie dňa 28. 10. 2020 tematicky zamerané na spôsob 
nakupovania IKT v prostredí Marquet. 
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Štandardné a operatívne aktivity IIKS za rok 2020 

K štandardným a operatívnym aktivitám IIKS patrilo riešenie technických incidentov, 
servisná činnosť hardvérového aj softvérového typu a ďalšie podporné služby podľa 
požiadaviek jednotlivých pracovníkov fakultnej infraštruktúry. Tieto aktivity sú uvedené 
v ďalšom texte heslovite. 

Riešenie technických incidentov 

• Riešenie technických problémov pedagogických a administratívnych zamestnancov pri ich 
bežnom plnení pracovných úloh, napr. riešenie problémov s nastavením tlačiarní a tlačou, 
skenovaním dokumentov, predvolených programov, konfigurácie programov, kalibrácia 
projektorov, technická podpora výučby a pod. 

• Technická podpora katedrovým editorom prostredí Typo3 a vytváranie prístupov. 
• Resetovanie zabudnutých univerzitných hesiel pre zamestnancov a študentov fakulty. 
• Riešenie technických problémov pedagogických zamestnancov fakulty vzhľadom na 

vytvorenie kvalitného pripojenia a odstránenia technických problémov počas štátnych 
skúšok. 

• Pravidelná komunikácia s pracovníkmi CIT UK – riešenie technických problémy a incidenty 
počas dištančného vzdelávania (napr. hľadanie technických riešení pre tajné a iné 
hlasovania a ďalšie IKT procesy, súčinnosť s CIT UK pri migrácii na novú verziu Moodle, 
incidenty pripojení v súvislosti s pozvánkami v Teams na schôdze s nekorektnými časmi 
a termínmi a pod.). 

• V súčasnosti je pozastavená migrácia na najnovší operačný systém. Na rýchlosť postupu 
vplýva niekoľko faktorov, ktoré spomaľujú proces, z nich najvážnejšie sú: nedostatočne 
výkonný hardware počítačov a notebookov podľa minimálnych požiadaviek Microsoftu 
pre inštaláciu Windows 10, relatívne veľké objemy dát v počítačoch používateľov, 
približne 200 rôznych modelov tlačiarní a iného prídavného hardvéru, taktiež inštalácia 
ďalšieho softvéru a nezanedbateľne aj súčinnosť zamestnancov.   
 

Servisná činnosť hardvérového typu 

• Počas roka prebehol upgrade hardvéru notebookov v učebniach, v ktorých to bolo možné, 
menili sa SSD disky, pridávala sa pamäť RAM, inštaloval sa Windows 10. 

• Oddelenie CIT opravovalo a upgradovalo niekoľko počítačov a notebookov v prípade, že 
oprava bola rentabilná. 
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Servisná činnosť softvérového typu 

• Údržba softvérových aplikácií, konzultantská a poradenská činnosť všetkým fakultným 
súčastiam. 

• Počítače a notebooky sú postupne reinštalované na Windows 10 a zároveň sú pridávané 
do univerzitnej domény.  

• Permanentný dohľad na bezpečnosťou v oblasti sieťového pripojenia, resp. zabráneniu 
potenciálneho zneužitia dát. 

• Pomoc zamestnancom s nastavením zálohovania dát do pracovného cloudu  - OneDrive. 
• Zabezpečenie webového rozhrania dochádzkového systému platným certifikátom. 
• Inštalácia operačného systému a softvéru na všetky nové počítače a notebooky.  
• Aktualizácia softvéru na správu dochádzky, ekonomického softvéru a ďalšieho 

potrebného softvéru na prácu. 
• Aktualizácia a inštalácia zakúpeného/voľne dostupného softvéru na požiadanie 

zamestnancov, a to aj na diaľku cez vzdialené ovládanie. 
• Správa VOIP telefónie – konfigurácia telefónov, správa klapiek a používateľov. 

K ďalším poskytovaným službám patria osobné konzultácie a poradenská činnosť 
zamestnancom fakulty týkajúce sa nákupu hardvérových a softvérových prostriedkov IKT, 
taktiež konzultácie týkajúce sa IKT riešení pri riešení projektových úloh, napr. webové stránky 
projektov a podobne. 

Počas roka 2020 mali pracovníci IIKS a CIT PdF UK intenzívnu, efektívnu a účelnú 
komunikáciu založenú na tímovej spolupráci. Pri práci s ľuďmi komunikovali trpezlivo, 
upokojujúco a povzbudivo. Snažili sa hľadať riešenia, ktoré boli výhodné a praktické aj pre 
zamestnancov, aj pre jednotlivé súčasti PdF a boli v súlade s fakultnou politikou IKT.  
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Plán rozvoja na rok 2021 

Okrem štandardných operatívnych a podporných servisných činností plánuje IIKS na 
ďalší rok rozvojové aktivity: 

a) Školiace aktivity pre administratívnych pracovníkov. Vzhľadom na optimalizáciu 
administratívnych procesov je v pláne školenie administratívnych pracovníkov podľa 
jednotlivých úsekov tak, aby obsah školení bol adaptovaný pre potreby a bežné 
administratívne úkony príslušných pracovníkov. Plánujeme podporovať v oveľa vyššej 
miere prácu so zdieľanými dokumentami, využívanie nástrojov hromadnej pošty, 
zvyšovanie užívateľskej gramotnosti pracovníkov v MS Office. 

b) Školiace aktivity pre vedeckých a pedagogických zamestnancov. Na základe 
prieskumu o záujme školení plánujeme organizovať školenia s cieľom zvýšenia 
užívateľskej IKT gramotnosti vedeckých a pedagogických pracovníkov. Plánujeme 
podporovať vo vyššej miere blended learningové, e-learningové nástroje 
a interaktívne nástroje, taktiež tímovú spoluprácu so zdieľanými dokumentami, prácu 
na vyššej užívateľskej úrovni v MS Office a pod. 

c) Študentská anketa ako nástroj na vyhodnotenie kvality vzdelávania. IIKS má v pláne 
administrovať v roku 2021 študentskú anketu. Tomuto procesu predchádzalo analýza 
dostupných spôsobov a zváženie ich efektívnosti. Očakávali sme zmenu akademického 
informačného systému, ktorý by zrejme riešil aj problematiku študentskej ankety. 
Vzhľadom na rozhodnutie UK zotrvať pri systéme AIS2 a vzhľadom na posúdenie jeho 
možností bude anketa v nasledujúcom roku administrovaná v AIS2. IIKS zabezpečí 
výstupnú analýzu výsledkov študentskej ankety. 

d) Alumni klub absolventov PdF UK. V kontexte sledovania uplatniteľnosti absolventov 
PdF UK na trhu práce sa plánujeme spolupodieľať na vytvorení platformy pre Alumni 
klub absolventov PdF. Najskôr bude potrebné vyhodnotiť možnosti v súlade so 
vstupnými požiadavkami. Budeme podporovať riešenie spojené s možnosťou vlastnej 
registrácie a aktualizácie údajov absolventov, a preto bude potrebné hľadať 
softvérové možnosti takto koncipovaného riešenia. 

e) PdF ako „zelená fakulta“. IIKS plánuje naštartovať iniciačné procesy, ktoré by 
optimalizovali spôsob práce na jednotlivých úsekoch fakulty, a ktoré by podľa 
možností odbúrali zbytočnú „papierovú“ administratívu. To si však vyžaduje analýzu 
stavu na univerzitnej úrovni a zváženie technických a softvérových možností. Pôjde 
o napríklad o problematiku uchovávania vzorových elektronických podpisov, alebo 
archiváciu všetkých potrebných dokumentov a podobne. 

f) Hardvérové a softvérové rozvojové aktivity v nových/renovovaných priestoroch 
PdF. Prepojenie a spojazdnenie siete LAN a konfigurácia VOIP telefónie v nových 
priestoroch v budove na Šoltésovej, príprava učebných a kancelárskych priestorov. 
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g) Optimalizačné procesy. IIKS plánuje optimalizáciu technického vybavenia 
prostriedkami IKT, v čo možno najväčšej miere bude podporovať zdieľanie aj 
hardvérových prostriedkov. Zároveň sa plánujú optimalizačné procesy na zníženie 
administratívneho zaťaženia pracovníkov. Optimalizáciu vnímame ako nástroj na 
zníženie finančných  nákladov a zefektívnenie pracovných výkonov na všetkých 
úsekoch PdF. 

Pracovníci úseku IIKS si uvedomujú, že všetky plánované rozvojové činnosti sú závislé 
od mnohých faktorov a riešení, ktoré sú závislé jednak na príslušných právnych predpisoch, 
potom na procesoch a riešeniach CIT RUK a zároveň na celkovej stratégii a vízii PdF UK. 
Doterajšia spolupráca so všetkými dotknutými súčasťami bola na veľmi dobrej úrovni, čo je 
vhodný predpoklad na napĺňanie vízií a stratégií IIKS PdF UK v Bratislave. 

 

 

 
 



 

 
 

Prílohy 

Príloha 1 – zoznam preškolených technických administrátorov katedier a komisií 
 

Meno a priezvisko email Meno a priezvisko email 
Adriana Poliaková nagyova245@uniba.sk Michal Hottmar hottmar1@uniba.sk 
Anabela Sládek sladek19@uniba.sk Miloš Kmeť kmet35@uniba.sk 
Andrea Mikulášová mikulasova2@uniba.sk Miroslava Lemešová lemesova1@uniba.sk 
Andrej Šuba suba1@uniba.sk Miroslava Tomášková tomaskova23@uniba.sk 
Anežka Hamranová hamranova2@uniba.sk Monika Borzová borzova8@uniba.sk 
Barbora Jaslovská jaslovska5@uniba.sk Natália Okolicsányiová okolicsanyiova1@uniba.sk 
Dorota Smetanová smetanova1@uniba.sk Pavol Janoško janosko2@uniba.sk 
Eva Tóblová toblova1@uniba.sk Pavol Kopinec kopinec1@uniba.sk 
Eva Vancu karaffova7@uniba.sk Pavol Makyna makyna1@uniba.sk 
Ivan Čavojský cavojsky1@uniba.sk Peter Gergel gergel3@uniba.sk 
Ján Záhorec zahorec20@uniba.sk Petra Miklóšová kesselbauer2@uniba.sk 
Jana Koláčková kolackova4@uniba.sk Petra Rapošová raposova1@uniba.sk 
Katarína Minarovičová minarovicov2@uniba.sk Roman Krebes krebes5@uniba.sk 
Lenka Kaščáková kascakova22@uniba.sk Silvia Harvanová harvanova5@uniba.sk 
Lenka Sokolová sokolova13@uniba.sk Simona Schallerová schallerova1@uniba.sk 
Ľubica Blažencová blazencova1@uniba.sk Simona Tomášková tomaskova28@uniba.sk 
Ľubica Horváthová horvathova6@uniba.sk Stanislav Kováč kovac102@uniba.sk 
Ľubomír Purdeš purdes4@uniba.sk Tomáš Hlava hlava3@uniba.sk 
Lucia Minichová minichova4@uniba.sk Veronika Valkóová horvathov224@uniba.sk 
Lujza Koldeová koldeova1@uniba.sk Viktória Kevická kevicka6@uniba.sk 
Mária Fuchsová fuchsova1@uniba.sk Zlatica Jursová Zacharová  jursova13@uniba.sk 
Mária Habalová slaninova3@uniba.sk Zuzana Brunclíková hitkova1@uniba.sk 
Mária Halašková lukyova3@uniba.sk Zuzana Ivanová ivanova79@uniba.sk 
Martin Ševčovič sevcovic7@uniba.sk Zuzana Marková markova138@uniba.sk 
Martin Valentíny valentiny2@uniba.sk Zuzana Tóth toth193@uniba.sk 
Martina Totkovičová totkovicova1@uniba.sk Žaneta Horváthová horvathova80@uniba.sk 

 

 
 



 

 
 

Príloha 2 – elektronický dotazník: prieskum kvality internetového pripojenia 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

Príloha 3 – rozpis technickej podpory pre komisie štátnych skúšok I., II. a III. stupňa 

 



 

 
 

 



 

 
 

Príloha 4 – elektronická pozvánka na prijímacie skúšky s technickými pokynmi 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


