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Charakteristika súčasného stavu v oblasti informačných a komunikačných 
technológií na FZKI SPU v Nitre 
 
V nastúpenom trende venovania pozornosti rozvoju informačných technológií vo 
vzdelávacom a vedecko-výskumnom procese chce fakulta pokračovať v intenzifikovanej 
miere aj v nasledujúcom období. Vhodne využívané informačné a komunikačné technológie 
sú v súčasnom období nevyhnutným predpokladom, tak úspešnej vedeckej i pedagogickej 
práce, ako aj dynamického spoločenského rozvoja vôbec. Skúsenosti a zručnosti v činnostiach 
súvisiacich, resp. v oblastiach nadväzujúcich na IKT sú samozrejmým a nevyhnutným 
predpokladom na úspešné uplatnenie univerzitných absolventov v praxi. V tejto súvislosti je 
potrebné klásť dôraz na skutočne aktívne zvládnutie práce so spomínanými technológiami, 
minimálne na úrovni rozhľadeného, pokročilejšieho užívateľa – pasívny, „konzumný“ prístup 
je nedostatočný. 
 
Pracoviská Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sú rozmiestnené v 6 lokalitách 
v Nitre: 
 
•  Hospodárska ulica /“Zobor“/ – Katedra krajinného inžinierstva (KKI), Katedra krajinného 

plánovania a pozemkových úprav (KKPPU) 
•  Pavilón Architektúry /“Tulipán“/ – Dekanát fakulty (DFZKI), Katedra záhradnej 

a krajinnej architektúry (KZKA), Katedra biotechniky zelene (KBZ) Laboratórium 
explantátových kultúr a biomolekulárnych metód (LEKaBM) 

•  Hlavný areál SPU – Katedra ovocinárstva vinohradníctva a vinárstva (KOVaV), Katedra 
zeleninárstva (KZ) 

•  Komplex ŠD Mladosť – Katedra telesnej výchovy a športu (KTVŠ) 
•  Mariánska ulica /“Vŕšok“/ – Katedra biometeorológie a hydrológie (KBH), Katedra 

ekológie (KEkolo), Katedra trvalo udržateľného rozvoja (KTUR) 
•  Farská ulica – objekt v rekonštrukcii 
 
Tieto lokality sú od hlavného areálu a aj navzájom, vzdialené niekoľko kilometrov. Z danej 
skutočnosti vyplýva aj koncepcia rozvoja IKT na fakulte a budovanie "fakultnej siete"(LAN 
siete v jednotlivých lokalitách) i pripojenia (začlenenia) do počítačovej siete SPU. Okrem 
tohto "geografického" hľadiska na to samozrejme vplývajú doterajšie a budúce investície. 
 
Na fakulte sú v súčasnosti 4 počítačové cvičebne (2 v lokalite Zobor-KKI a 2 v pavilóne 
architektúry-KZKA). Ich technickú správu (inštalácia HW, SW a pod.) zabezpečuje centrum 
IKT pri KKI FZKI, organizačne je činnosť (služby, otváracia doba a pod.) zabezpečená 
katedrami – KKI a KZKA  
 
V súčasnosti má FZKI 3 servery (PC platforma): 
FZKI – PII, OS OpenBSD, fakultný web server – Internet 
ZOBOR1 – P4, OS GNU/Linux, fakultný súborový, užívateľský, web server – intranet 
FZKI1-(MELT) je špecializovaný, centrálny server primárne určený na podporu a rozvoj na 
fakulte vyvíjaných a nasadzovaných aplikácií so zameraním na modulárny e-learning 
a súvisiace oblasti. Nie je zamýšľaný ako server pre všeobecný, rôznorodý obsah. 
Pripravuje sa nasadenie ďalšieho PC v úlohe centrálneho intranetového servera na podporu 
užívateľov, platforma FreeBSD alebo OS GNU/Linux. 
 
Fakulta disponuje celkove asi 180 ks PC, a ďalším príslušenstvom (napr. plotre, skenery), 
vrátane multimediálneho a prezentačného (napr. data-video projektory) vybavenia. 
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Fakulta využíva centrálne univerzitné informačné systémy a subsystémy: IS Študent, 
Personalistika a mzdy, Ekonomický informačný systém, Knižničný informačný systém.  
 
V nadväznosti na projekty riešené na FZKI, v rámci postupného budovania fakultného 
intranetu, sa zrealizovalo: 
 
•  Vytvorenie modulárneho systému na podporu činností súvisiacich so zabezpečením e-

learningu pre decentralizované použitie individuálnymi pedagógmi – projekt MELT 
prijatý MŠ SR v rámci programu na podporu rozvoja informačných technológií. Výstupy 
tohto projektu sú postupne nasadzované v praxi na celouniverzitnej báze a počíta sa s ich 
ešte väčším rozšírením. Centrálna hardvérová platforma je v prevádzke. 

•  Postupný prechod na centralizáciu správy určitých zdrojov pre vybrané skupiny 
užívateľov – vytvorenie centrálnej platformy na báze dostupných serverových aplikácií 
prepojených centrom IKT do jedného systému. 

•  Sprevádzkovanie cvičebne KOICA (vrátane stavebných úprav a kabeláže) ako pracoviska 
s možnosťou využitia rozvinutých technológií vedeckého spracovania dát aj so zameraním 
na GIS aplikácie, predovšetkým systém GRASS ako súčasť personálneho projektu 
„Cvičebňa GIS – Grass“ riešeného v rámci univerzity. 

 
Výstupy projektov riešených v minulých obdobiach, spolu s vyššie uvedenými, sú bázou na 
ktorej sa realizuje prestavba obsahu (a predovšetkým jeho správy) fakultného informačného 
subsystému na web-báze. Súčasný stav a pripravené komponenty umožňujú pri 
centralizovanej správe aplikácií a technickej základne plne decentralizovanú správu obsahu 
samotnými užívateľmi (pracoviská a jednotlivci). Aktívne využitie decentralizovaného 
content manažmentu nevyžaduje od pracovníkov fakulty znalosti, ktoré nepatria 
k samozrejmému minimu požadovanému v dnešnej dobe od zamestnancov univerzity 
v patričnom pracovnom zaradení. V súvislosti s vyššie uvedeným sa pripravuje prechod 
fakultnej web-prezentácie na vyššiu úroveň vo forme systému správy obsahu (CMS) ešte 
v školskom roku 2003/2004. 
 
Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov FZKI v oblasti IKT musí naďalej patriť k ich osobným 
prioritám. Hlavným prostriedkom je samozrejme aktívne samovzdelávanie s využitím 
možností ponúkaných tak v rámci fakulty (školenie, osobné konzultácie) ako aj v rámci 
univerzity, či už jednotlivými pracoviskami, alebo na centrálnej báze (semináre, školenia, IKT 
akcie), prípadne na základe dostupných informačných zdrojov a kanálov, prakticky 
v celosvetovom merítku (kurzy, literatúra, manuály, diskusné fóra, mailing listy, portály, 
vyhľadávacie služby). 
 
Koncepcia rozvoja informačných technológií na najbližšie obdobie 
 
Lokálne siete (LAN) na pracoviskách musia priebežne (podľa vývoja technológií a nárokov) 
spĺňať požiadavky na primeranú rýchlosť, stabilitu a dostatočný počet prípojných miest, 
pričom vzhľadom na dislokáciu pracovísk fakulty v 6 lokalitách v meste vyplýva, že pre 
FZKI je nutné mať k dispozícii kvalitné, rýchle a dostatočne kapacitne dimenzované spojenie 
s hlavným areálom univerzity, ako aj navzájom medzi jednotlivými objektmi. Spomínanému 
významu sieťových technológií pre FZKI musí zodpovedať aj patričná pozornosť v procese 
plánovania a rozvoja. 
 
Prepojenia lokalít FZKI do celouniverzitnej siete sú súčasťou komplexnejších projektov 
(projekty SPU, projekty v rámci SANET-u, mesta Nitry a pod.) a fakulta chce na nich 
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participovať. FZKI predpokladá (dúfa), že do roku 2005 sa postupne zrealizujú 
vysokorýchlostné prepojenia (optické prepojenie) jej jednotlivých pracovísk do siete SPU.  
Finančné náklady na budovanie takejto sieťovej infraštruktúry sú značné a preto FZKI počíta 
s podporou univerzity. 
 
Bezprotrednou prioritou fakulty je zabezpečiť funkčné prepojenie budov na Mariánskej 
(pretrvávajúce technické problémy so zastaralým rádiovým prepojením) a Farskej 
(nepripojená, rekonštruovaná budova) ulici s univerzitnou sieťou na prechodné obdobie do 
vybudovania a sprevádzkovania 4. etapy Mestskej akademickej siete. 
 
V súčinnosti s rozvojom sieťovej infraštruktúry fakulta pokračuje v budovaní vlastného 
intranetu založeného (v súčasnosti i blízkej budúcnosti, predpoklad) na báze PC. Je potrebné 
zvážiť prípadné využitie „tenkých klientov“, na niektoré aktivity (vzdelávanie, 
administratíva), kde by ich nasadenie bolo vhodné ak by sa našli patričné prostriedky. 
Zachovanie dostatočne výkonných desktopov, v rozumnej miere, je ale dôležité aj z hľadiska 
používaných aplikácií na FZKI – CAD a GIS. 
 
Postupne chce fakulta zvyšovať počet počítačových cvičební v súlade s požiadavkami 
kladenými na rozšírenie prístupu k IKT pre fakultnú obec. Počet serverov by sa nemal 
v dohľadnej dobe radikálne zvyšovať, na mieste je ale ich postupná obmena a upgrade 
s dôrazom na zabezpečenie dát (integrita, archivácia, spoľahlivosť, redundancia, všeobecná 
bezpečnosť). Nákup špecializovaných serverov závisí od prípadných strategických rozhodnutí 
o zásadnej prestavbe siete, prípadne zo zdrojov získaných z projektov IKT. Je potrebné aby 
fakulta získala do miestností s aktívnymi prvkami siete, serverami a digitálnou ústredňou 
(Hospodárska-Zobor, Pavilón Architektúry-Tulipán) klimatizačné zariadenia. Perspektívne je 
nutné aby citlivé komponenty na všetkých pracoviskách boli zabezpečené podobným 
spôsobom. 
 
V oblasti intranetu FZKI a IS FZKI, plánuje fakulta v nasledujúcom období pokračovať 
v rozvoji existujúcich informačných subsystémov a postupne pridávať ďalšie podľa 
požiadaviek fakultnej obce. Prioritou je zaručiť efektívne využívanie IKT vrátane fakultných 
riešení prostredníctvom zvýšeného dôrazu na aktívne (samo)vzdelávanie zamestnancov. 
Súčasťou tohto procesu sú a naďalej by mali byť aj plánované projekty zamerané na zvýšenie 
e-gramotnosti užívateľov, vrátane ich certifikácie spojenej s hodnotením na celouniverzitnej 
báze. Pracovníci fakulty by mali mať vedomosti v oblasti IKT minimálne v rozsahu 
zodpovedajúcom ich zaradeniu. 
 
Zámery a perspektívy rozvoja IKT na FZKI sú v súlade resp. súvisia s celouniverzitnými, tak 
ako sú uvedené v príslušných materiáloch týkajúcich sa rozvoja IKT na SPU, a preto nebudú 
mnohé z nich na tomtomieste opakované. 
 
Na záverečnej strane tohto materiálu je pre úplnosť znovu uvedená (už publikovaná) tabuľka 
sumarizujúca základné strategické ciele podľa jednotlivých oblastí. 
 
 
Spracoval: Ing. Miloslav Mucha 

Centrum IKT FZKI 
 
Tento materiál bol spracovaný na základe Koncepcia rozvoja IKT FZKI SPU v Nitre (február 
2003), viď. príloha, s ktorým je na miestach na ktorých nebola potrebná úprava identický. 



 4 

 

Strategický cieľ fakulty Informačná požiadavka 
Učenie a vzdelávanie  
Rozvoj kreativity a nárokov na samostatnú 
prácu študentov 

- Zavedenie subsystémov na podporu 
interakcie pedagóg – študent 

- Zvýšenie počtu počítačových cvičební 
Priebežné zvyšovanie úrovne všetkých foriem 
štúdia 

- Kvalitný škálovateľný softvér 
- Zabezpečenie poskytovania informácií 

prostredníctvom IT 
Zlepšenie možností komunikácie vo 
vzdelávacom procese 

- Zlepšenie sieťovej infraštruktúry 
(rýchlosť, stabilita) 

- Zvýšenie počtu prípojných miest 
Výskum  
Podpora vedecko-výskumných tímov - Kvalitný škálovateľný a 

prispôsobovateľný multilicenčný softvér 
Zlepšenie spolupráce s (medzinárodnými) 
vedeckými a výskumnými inštitúciami 

- Zodpovedajúca sieťová infraštruktúra, 
dostatok prípojných miest 

Podpora skvalitňovania vedeckej prípravy - Kvalitný škálovateľný a 
prispôsobovateľný multilicenčný softvér 

Administrácia riadiacich procesov  
Zjednodušenie oznamovania a dokladovania 
rôznych administračných činností 

- Zlepšenie sieťovej infraštruktúry pre 
vyvíjané komunikačné aplikácie 

Centralizácia často vyžadovaných informácií 
v spoločných databázach 

- Zodpovedajúce technické vybavenie s 
dôrazom na bezpečnosť 

Knižnice  
FZKI podporuje distribúciu informácií SLPK 
prostredníctvom IT 

- Sieťová infraštruktúra a podpora 
nevyhnutným technickým požiadavkám 
SLPK 


