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1.

Úvod

Motivácia a základné informácie

Nositeľom projektu Digitálne učivo na dosah je MŠVVaŠ SR, ktoré je
ústredným orgánom štátnej správy pre školstvo, vedu, výskum a šport.
Partnerom projektu je Úrad vlády Slovenskej republiky (ÚV SR), ktorý ako
prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku a dostupnosť ústredného portálu, a
ako správca zabezpečuje správu, prevádzku a rozvoj Govnetu a elektronické
prepojenie ústredných orgánov štátnej správy cez Govnet.
V súčasnosti je deklarovaná potreba všeobecnej digitalizácie výchovnovzdelávacieho procesu, definovaného v relevantných strategických
materiáloch, pričom je riešený najmä aspekt rozvoja bezpečného pripojenia
školských zariadení k vyhradenej sieti MŠVVaŠ, aby sa na jednotlivé školy
dostal digitálny edukačný obsah v požadovanej kvalite, a to v súlade s
Koncepciou informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku
2020, prioritný cieľ "Infraštruktúra a súvisiace vybavenie pre informatizáciu a
digitalizáciu rezortu školstva" a "Elektronické služby rezortu na centrálnej a
regionálnej úrovni". Prepojenie k digitálnemu obsahu iných inštitúcií bude
realizované prostredníctvom centrálneho uzla zriadenej vyhradenej siete
MŠVVaŠ. Motiváciou je, aby sa žiaci a študenti dostali k digitálnemu učivu či
pomôckam prakticky bez obmedzenia.
Uvedeným krokom má regionálne školstvo preklenúť dnes už dlhodobo
vytvorenú digitálnu priepasť k dostupnosti a prístupnosti vytvoreného
edukačného obsahu a zaradiť sa tak na úroveň bežného európskeho
vzdelávacieho systému, kde študenti budú mať k dispozícii rovnakú
štartovaciu úroveň ako ich cudzokrajní rovesníci.
Základný cieľ vychádza z analýzy dostupných zdrojov a hovorí o potrebe
rozširovania možnosti prístupu k digitálnemu edukačnému obsahu, ktorý
rezort školstva má už k dispozícii, buduje resp. sa ešte len bude tvoriť.
Zároveň je identifikovaná potreba prístupu k digitálnemu obsahu z iných
zdrojov, ktoré by v budúcnosti mali byť súčasťou vyučovacieho procesu alebo
jeho doplnkom a to spôsobom, ktorý garantuje dostupnosť takéhoto obsahu
ako i jeho vhodnosť.
Okrem zabezpečenia podpory pre služby pripájania uvedené riešenie
vyžaduje potrebu budovať lokálne siete v jednotlivých učebniach škôl,
vrátane primeranej prenosovej infraštruktúry.
Napokon je potrebné riešiť aj otázku konektivity jednotlivých škôl na kostrové
siete existujúce na Slovensku. Len veľmi málo školských zariadení
momentálne disponuje možnosťou pripojenia kvalitatívne na európskej
úrovni, ktoré je potrebné na plnohodnotné poskytovanie služieb digitálneho
edukačného obsahu žiakom a študentom.
Hlavné kvalitatívne prínosy pre školské zariadenia spočívajú v ich pripojení
k vysokorýchlostnej dátovej sieti s vysokou dostupnosťou. Školské zariadenia
budú môcť prioritizovať použitie siete, napríklad na testovanie, akými sú
Monitor či olympiády. Okrem toho sa zvýši bezpečnosť používania internetu,
nakoľko sa žiaci a používatelia všeobecne dostanú len k bezpečnému
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obsahu, vzhľadom na vylúčenie nežiadúcich stránok s obsahom nevhodným
pre vzdelávací proces. Naviac dátová sieť umožní analyzovať využívanie
obsahu sprístupneného študentom. Doplnková služba monitorovania
priestorov školských zariadení zvýši i bezpečnosť samotného školského
zariadenia, nakoľko monitorovanie poskytuje pripájacie body a technológiu
pre pripojenie kamier.
Školské zariadenie tiež môžu čerpať z ekonomických prínosov prirodzene
vyplývajúcich zo zapojenia sa do národného projektu Digitálne učivo pre
všetkých, konkrétne ide o bezplatné vybudovanie a prevádzku siete, čím sa
ušetria náklady na existujúce (často komerčné) sieťové pripojenia.
Úsek správy:
U00165 Materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké
školy, jazykové školy a školské zariadenia
Agendy:
A0002352 Spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy
a vzdelávania
A0002354 Vedenie evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej
dochádzky a vedenie evidencie, v ktorých školách ju plnia
A0002361 Vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základných školách
A0002362 Vytváranie podmienok na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov
A0002365 Zabezpečovanie didaktickej techniky používanej vo výchovnovzdelávacom procese
A0002369 Zabezpečovanie
zabezpečenia

priestorov

a

materiálno-technického

A0002380 Spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy
a vzdelávania
A0002381 Vykonávanie činností v oblasti výchovy a vzdelávania
A0002382 Vykonávanie správy škôl a školských zariadení a zabezpečovanie
činností na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu
A0002383 Vytváranie podmienok na výchovu a vzdelávanie
Služby:
Prístup k digitálnym službám školy
Životné situácie:
C05 (vzdelávanie)
094 – predškolské zariadenia
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096 – stredné školy
103 – základné školy
Používatelia služieb:
- zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E),
- občan (G2C) (do tej miery, že žiak/študent nie je ani inštitúciou verejnej
správy ani zamestnancom inštitúcie verejnej správy)
- inštitúcia verejnej správy (G2G).
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2. Prehľad skratiek a základných pojmov
Prehľad skratiek a základných ASC agenda – administratívny systém využívaný na školách na evidenciu
pojmov
žiakov, elektronickú žiacku knižku alebo elektronickú triednu knihu
BYOD – (z angl. Bring Your Own Device) – využívanie súkromných zariadení
CVTI – Centrum vedecko technických informácií
DC – Dátové centrum
DEO – Digitálny edukačný obsah
Dieťa – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom
procese v materskej škole alebo v školskom zariadení, alebo fyzická osoba
pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky
DUD – Digitálne učivo na dosah (národný projekt)
DŽP – dieťa / žiak / poslucháč
EDUID – ID používateľa používané v školstve (prihlasovacie meno)
EDUcentrum – služba poskytovaná vrámci národného projektu Digitálne
učivo na dosah
eGOV – elektronická forma výkonu verejnej správy (elektronický služby)
eID – elektronická identifikácia
eŠkola – administratívny systém využívaný na školách na evidenciu žiakov,
elektronickú žiacku knižku alebo elektronickú triednu knihu
G2C (z angl. government to citizen) - občan
G2E (z angl. government to employees) – zamestnanci inštitúcie verejnej
správy
G2G (z angl. government to government) – inštitúcia verejnej správy
Orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní - Orgány činné v
trestnom konaní sú prokurátor a policajt. Orgány činné v priestupkovom
konaní sú policajný zbor, obvodný úrad, obec alebo iný orgán príslušný podľa
osobitného zákona.
Používateľ Hosť – anonymná fyzická osoba s umožneným prístupom
k internetu. Prístup na internet predstavuje prístup s maximálnym
obmedzením aby sa zabránilo prihlasovaniu detí cez tento typ užívateľa.
Používatelia môžu na pripojenie využívať certifikované zariadenie školy alebo
prístup z vlastných zariadení
HW – (z angl. Hardware) – technické vybavenie počítača a všetky jeho
súčasti
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iOS - operačný systém od firmy Apple
IAM (z angl. identity access management) – manažment identifikácie
IKT – informačno komunikačné technológie
Intranet - počítačová sieť, ktorá je určená iba pre malé skupiny používateľov
IS – informačný systém
ISVS – informačný systém verejnej správy
IT – (z angl. Information Technology) – Informačné Technológie
KRIS – koncepcia rozvoja informačného systému
META IS – centrálny meta-informačný systém verejnej správy (systém MF
SR)
MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
NASES – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Nepedagogický zamestnanec – fyzická osoba, ktorá ma na starosti
administratívne záležitosti školy, správu budovy a udržiavanie spoločných
priestorov a zároveň nevstupuje do učebného procesu ako pedagogický
zamestnanec
OPIS – Operačný program Informatizácia spoločnosti
PC – (z angl. Personal Computer) – osobný počítač
Pedagogický zamestnanec – fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú
činnosť a je zamestnancom. Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci
pedagogický zamestnanec
Poslucháč – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje vzdelávania v jazykovej
škole. Pre účely tohto projektu sú pre poslucháča aplikované rovnaké kritériá
prístupu k digitálnemu obsahu ako pre žiakov na základnej a strednej škole
PRINCE2 (z angl. Projects IN Controlled Environent) – metodika pre riadenie
projektov využívajúca najrozšírenejšie a celosvetovo akceptované prístupy
v oblasti projektového riadenia (určené predovšetkým pre oblasť verejného
sektora s hlavným zameraním na oblasť IT
RIAM – Rezortný systém MŠVVaŠ pre správu prístupov
RIS – rezortný informačný systém MŠVVaŠ
RO – Riadiaci orgán
SORO – Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom
SW – (z angl. Software) – programové vybavenie počítača
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ŠIS – Školský informačný systém
ÚPVS – Ústredný portál verejnej správy
ÚV SR – Úrad vlády Slovenskej republiky
Wi-Fi – (z angl. Wireless Fidelity, wireless internet) – bezdrôtové prripojenie
k internetu
Žiak na základnej a strednej školy – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na
výchovno-vzdelávacom procese v základnej, strednej a základnej umeleckej
škole ako aj v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
3. Prehľad symbolov
Prehľad symbolov


Google Chrome



Mozilla Firefox



Internet Explorer



Opera



Safari



.pdf formát dokumentu



používateľská stránka v slovenskom jazyku



certifikát Rezortu školstva SR

4. Zoznam elektronických služieb dostupných občanovi a podnikateľovi
Zoznam elektronických služieb

eGOV služba Prístup k digitálnym službám školy (sluzba_egov_7865)
IS služby:


IS služba 1.1.: Certifikácia zariadenia pre digitálne služby školy
(sluzba_is_49458) ... strana 27



IS služba 1.2 : Pristupovanie k rezortným službám a službám tretích
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strán pre digitálne vzdelávanie (sluzba_is_49459) ... strana 29


IS služba 1.3 : Pristupovanie k rezortnému digitálnemu edukačnému
obsahu a digitálnemu edukačnému obsahu tretích strán
(služba_is_49460) ... strana 31



IS služba 1.4: Sprístupnenie bezpečnostných záznamov a
súvisiacich informácii v školách – služba pozostáva z dvoch
podporných služieb, a to“
o Sprístupnenie bezpečnostných záznamov a súvisiacich
informácii v školách (služba_is_49461)
o Archivácia digitálneho bezpečnostného záznamu a
informácie vo vyhradenej sieti MŠVVaŠ (služba_is_49463)
... strana 32

5. Začíname
Začíname

Prístup k službe je možný zo zariadení s nasledujúcimi operačnými
systémami:


Windows



OS X



Android



iOS

Pre využívanie kompletných služieb EDUcentra je na prehliadanie stránok
potrebné používať niektorý z nasledujúcich podporovaných internetových
prehliadačov:



Google Chrome



Mozilla Firefox



Internet Explorer



Opera



Safari

Internetové prehliadače je potrebné aktualizovať na verzie aktuálne
podporované výrobcom daného software. Niektoré aktuálne vydané verzie
systémov nemusia byť plne kompatibilné so službami EDUcentra. Aktuálne
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informácie o kompatibilite a funkčnosti software sú uvádzané v sekcii Oznamy
prevádzkovateľa v rámci používateľskej stránky, ktorá je bližšie popísaná
v časti 6 – Popis jednotlivých služieb, presnejšie na strane 21 tejto príručky.
Webové sídlo projektu je ww.edu-centrum.sk, ktoré poskytuje všeobecné
informácie o projekte. Na prístup používateľov do projektu sa však využíva
výhradne dedikovaná sieť, ktorá nie je dostupná z Internetu. Z tohto dôvodu
portál slovensko.sk obsahuje iba linku na webové sídlo projektu a samotné
prihlásenie sa cez portál slovensko.sk alebo iný portál nie je možné.
Projekt DUD umožní oprávneným osobám prostredníctvom linky využiť
autentifikáciu s eID na prístup do elektronickej schránky školského zariadenia
avšak prihlásenie je možné iba cez dedikovanú sieť MŠVVaŠ.
Možnosti prihlásenia do vyhradenej siete:
Používateľ si na svojom zariadení otvorí sieťové pripojenie (Wi-Fi) a spustí
vyhľadávanie dostupných sietí.
Zobrazia sa nasledovné siete:


„EDU_PRIHLASENIE“ – sa použije v prípade, ak ide o používateľa
typu DŽP, pedagogický/ nepedagogický zamestnanec, ide
o prihlásenie
sa
prostredníctvom
používateľského
účtu
(prihlasovacieho mena a hesla)



„EDU_HOST“ – prihlásenie používateľa typu Hosť, tj. prihlásenie bez
mena a hesla, s obmedzeným prístupom k Internetu



„EDU_CERTIFIKAT“ – sa použije na prihlásenie pomocou certifikátu
používateľa, bez nutnosti zadávania prihlasovacích údajov

Prihlásenie do siete “EDU_ PRIHLASENIE“
Používateľ typu DŽP, pedagogický/nepedagogický zamestnanec si z
ponúkaného výberu sietí zvolí sieť “ EDU_PRIHLASENIE. Následne zadá
svoje prihlasovacie údaje do systémového okna, ktoré sa mu automaticky
zobrazilo, alebo, v prípade, že sa tak nestalo, si otvorí internetový prehliadač,
kde je automaticky presmerovaný na prihlasovaciu stránku:
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Používateľ vyplní svoje prihlasovacie údaje a klikne na ikonu “Prihlásiť“, čím je
prihlásený do siete, a získava tak prístup k Internetu v rozsahu priznanom
jeho užívateľskej kategórii. Je automaticky presmerovaný na webové sídlo
projektu www.edu-centrum.sk.
Pre lepšie využívanie služieb EDUcentra sa odporúča stiahnuť a nainštalovať
si certifikáty Rezortu školstva SR, ktoré sú dostupné aj na prihlasovacej
stránke.

Pre prístup na Používateľskú stránku je potrebné sa prihlásiť pomocou
Prihlasovacej obrazovky, na ktorú sa používateľ dostane kliknutím na linku
„Prihlásenie“, umiestnenú v pravom hornom rohu stránky. Po presmerovaní je
potrebné zadať prihlasovacie údaje.
.
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Po úspešnom prihlásení sa do svojho konta je požívateľ presmerovaný na
Používateľskú stránku EDUcentra:

Prihlásenie do siete “EDU_HOST“
Používateľ si z ponúkaného výberu sietí zvolí sieť “EDU_HOST“ a otvorí si
internetový prehliadač, kde je automaticky presmerovaný na stránku
s Podmienkami používania:
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Používateľ si prečíta podmienky používania a vyjadrí súhlas stlačením ikony
„Súhlasím“, čím získava obmedzený prístup k Internetu. Pre dokončenie
pripojenia k Internetu je potrebné potvrdiť prístup kliknutím na ikonu
„Pokračovať“.

Prihlásenie do siete „EDU_CERTIFIKAT“
Sieť „EDU_CERTIFIKAT“ slúži na prihlásenie používateľov s nainštalovaným
certifikátom viazaným na konkrétneho používateľa. Pre využitie tejto
funkcionality je potrebná inštalácia certifikátu, ktorú je možné vykonať cez
prihlásenie sa do siete „EDU_PRIHLASENIE“ a následné stiahnutie certifikátu
z Používateľskej stránky. Na používateľskej obrazovke v záložke „Prístup na
obsah“ je ikona „Stiahnutie certifikátu“.

Pre stiahnutie certifikátu je nevyhnutné zadanie ľubovoľného hesla. Používateľ
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si stiahnutý certifikát nainštaluje a následne upraví sieťové nastavenia svojho
zariadenia. Pre uľahčenie úpravy sieťových nastavení bol pripravený video
návod, ktorý je dostupný na stránke www.edu-centrum.sk v sekcii Školenia.

Po vykonaní uvedeného postupu sa používateľ môže prihlasovať do
vyhradenej siete pomocou SSID „EDU_CERTIFIKAT“ bez nutnosti zadávať
prihlasovacie údaje. Doba platnosti certifikátu je 1 rok. Po uplynutí lehoty bude
používateľ vyzvaný zopakovať proces inštalácie certifikátu.
Je nutné vziať na vedomie, že takéto automatické prihlasovanie sa týka iba
prístupu do siete a k internetu. Pre prístup na Používateľskú stránku je
potrebné sa prihlásiť pomocou Prihlasovacej obrazovky, na ktorú sa
používateľ dostane kliknutím na linku „Prihlásenie“, umiestnenú v pravom
hornom rohu stránky projektu www.edu-centrum.sk. Po presmerovaní je
potrebné zadať prihlasovacie údaje.

Služba EDUcentrum nevyžaduje špeciálne systémové, hardvérové či iné
požiadavky na certifikáty alebo pluginy.

6. Popis jednotlivých služieb
eGOv služba – Prístup k digitálnym službám školy
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6.1
Názov Prístup k digitálnym službám školy
elektronickej
služby:
6.2
Používatelia
Jedná sa o nasledujúce typy používateľov:
elektronickej
služby:
 Dieťa – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v
materskej škole alebo v školskom zariadení, alebo fyzická osoba pred začatím
plnenia povinnej školskej dochádzky


Žiak na základnej a strednej školy – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na
výchovno-vzdelávacom procese v základnej, strednej a základnej umeleckej
škole ako aj v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami



Poslucháč – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje vzdelávania v jazykovej škole.
Pre účely tohto projektu sú pre poslucháča aplikované rovnaké kritériá prístupu
k digitálnemu obsahu ako pre žiakov na základnej a strednej škole



Pedagogický zamestnanec – fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú
činnosť a je zamestnancom. Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci
pedagogický zamestnanec



Nepedagogický zamestnanec – fyzická osoba, ktorá ma na starosti
administratívne záležitosti školy, správu budovy a udržiavanie spoločných
priestorov a zároveň nevstupuje do učebného procesu ako pedagogický
zamestnanec



Hosť – anonymná fyzická osoba s umožneným prístupom k internetu. Prístup na
internet predstavuje prístup s maximálnym obmedzením aby sa zabránilo
prihlasovaniu detí cez tento typ užívateľa. Používatelia môžu na pripojenie
využívať certifikované zariadenie školy alebo prístup z vlastných zariadení

a teda:


zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E),



občan (G2C) (do tej miery, že žiak nie je ani inštitúciou verejnej správy ani
zamestnancom inštitúcie verejnej správy),



inštitúcia verejnej správy (G2G).

6.3
Možnosti Primárny spôsob využitia služby je pripojením sa používateľa k príslušnej Wi-Fi sieti
prístupu k službe:
projektu DUD na zapojených školách.
Detailnejšie informácie o projekte a o prístupe k službe sú uvedené na webovom sídle
projektu http://www.edu-centrum.sk/
6.4 Odkaz na video Videonávod k službe sa nachádza na stránke http://www.edu-centrum.sk/, v sekcii
príp. audio návod:
Školenia.
6.5 Stručný popis eGov služba Prístup k digitálnym službám školy je po splnení predpokladov, nezávislých
a zoznam krokov od projektu DUD, a to zavedenia používateľa do systémov RIS a RIAM MŠVVaŠ,
vybavenia služby:
poskytovaná automaticky bez akýchkoľvek postupov pre vybavenie služby. Používateľ
zariadenie pripojí na Wi-Fi projektu DUD a zadá do prihlasovacej stránky DUD svoje
prihlasovacie údaje.
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Občania v životných situáciách spojených so vzdelávaním (formálnym aj neformálnym),
školskou dochádzkou a v súvislosti s výkonom povolania pedagogického a odborného
zamestnanca v rezorte nevyhnutne potrebujú pristupovať na dennej báze do
kyberpriestoru v školskom aj mimoškolskom prostredí (Internetu, intranetu a ŠIS, k
digitálnemu edukačnému obsahu, komunikačným a pracovným digitálnym nástrojom, atď.).
K tomu, aby sa tak dialo flexibilne a efektívne, je potrebné procesy elektronizovať
konceptom prístupu k digitálnym službám školy. Služba si v tejto oblasti vyžaduje
centralizované riadenie, ktoré umožní prepojenie a integráciu IS v rámci rezortných a
medzirezortných IS. Jedná sa o kapacitne dostatočne škálovaný, bezpečný a riadený
prístup, ktorý umožní používateľom s využitím najmodernejších technologických riešení
flexibilne pristupovať k rôznym digitálnym zdrojom a nástrojom vo výchovno-vzdelávacom
procese, podporí využívania DEO a jeho tvorbu v rámci interného (rezortného) prostredia.
Súčasne je potrebné riešiť aj prístup a využívanie digitálneho obsahu z externých zdrojov
(obsah tretích strán vhodný pre výchovno-vzdelávací proces)1, kde je potrebné jeho
overovanie, špecifikácia rozsahu a možnosti jeho využívania a certifikácia vhodnosti pre
výchovno-vzdelávací proces a aj vzhľadom na aktuálne bezpečnostné a vzdelávacie
politiky rezortu. Pre pedagogického zamestnanca je zásadné manažovanie prístupu pre
žiakov vzhľadom na aktuálne potreby v rámci konkrétneho výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Ďalšou súčasťou konceptu je garancia dostupnosti týchto zdrojov a nástrojov a ich
využívania v edukačnom procese. Pre centrálne, ale aj lokálne obstarané licencované
produkty (multilicencie), je umožnenie prístupu len pre oprávnených používateľov tiež
zásadná požiadavka. Flexibilnejšie pripojenie do školských sietí pre žiakov
a zamestnancov zvýši využívanie digitálnych edukačných prostriedkov (HW, SW;
využívanie IT zariadení a ďalšej infraštruktúry), prispeje k rozvoju všeobecných aj
špecifických digitálnych (IKT) zručností a kompetencií a prístup k DEO v rovnakej kvalite
pre všetkých bez diskriminácie.
Súčasťou konceptu prístupu k digitálnym službám školy je tiež ich využitie pre riadenie
základnej bezpečnosti na školách.
Služba „ Prístup k digitálnym službám školy“ umožní a zabezpečí:


Riadenie prístupov k portfóliu digitálnych služieb na úrovni užívateľa podľa
pridelenej roly,



oprávneným používateľom digitálnych služieb školy registrovanie
inštitucionálnych (inventárnych) aj nimi vlastnených digitálnych zariadení (koncept
BYOD), cez ktoré budú využívať digitálne služby školy,



centrálne riadenie prístupov k službám a digitálnemu obsahu tretích strán
(umožní jednoduché, bezpečné a riadené prepojenie so zdrojmi tretích strán) a
obojstrannú garanciu riadeného prístupu (bude možné garantovať oprávnenosť
pristupujúceho používateľa cez vyhradenú sieť MŠVVaŠ, tak aj bezpečnosť a

1

Myslíme digitálny obsah z pôsobnosti priamo riadených organizácií spadajúcich napr. pod rezort kultúry, životného prostredia, Štatistický
úrad SR, a pod., ale aj iných domácich a zahraničných organizácii. Časť z neho vzniká aj s prispením projektov digitalizácie kultúrneho
dedičstva Slovenska.
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relevantnosť údajov od tretej strany),


kontrolovaný prístup ku zdrojom, ktoré podliehajú napríklad spoplatňovaniu alebo
je potrebné pri nich individuálnym spôsobom uplatňovať autorské práva,



realizovať prepájanie existujúcich registrov používateľov, čo zjednoduší prístup k
údajom pre jej používateľov, ale aj proces kontroly prístupu zo strany externého
poskytovateľa služby alebo obsahu,



centralizované riadenie a možnosti prepojenia a integrácie v rámci rezortných a
medzirezortných IS a riadenie základnej bezpečnosti na školách.

Jednotliví používatelia pristupujú k eGov službe prostredníctvom vlastných
používateľských účtov spravovaných v systéme RIAM. Nevyhnutnou podmienkou pre
riadenie používateľských účtov v systéme RIAM je existencia stotožnených používateľov s
EDUID a existencia informácie o emailoch používateľov.
Vytvorenie používateľských účtov je iniciované v školskom zariadení tým, že:
 školské zariadenie si zabezpečí a zadá informácie o personálnych emailoch
používateľov do školského systému (napr. ASC Agenda, eŠkola a iné) a
následne zabezpečí aktualizáciu týchto informácií prostredníctvom existujúceho
prepojenia do Systému RIS, ktoré sa následne prevezmú aj do systému RIAM.
Tento proces sa vykonáva podľa pokynov MŠVVaŠ. V rámci školského
zariadenia je za celý proces zodpovedný poverený zástupca školy pre správu
používateľských účtov. Tento proces sa pritom vykonáva už definovanými
procesmi a systémami mimo eGov služby projektu DUD a minimálne jedenkrát
ročne pre nových používateľov. Zber údajov bude prebiehať od 15. do 30.
septembra.
 pedagogickí zamestnanci, ktorí ešte nemajú vytvorené účty v systéme RIAM si
môžu vytvoriť účet aj registráciou priamo na stránke systému RIAM
https://riam.iedu.sk na základe registračných údajov a overovacieho kódu
(tokenu) získaného od riaditeľa školy. Riaditeľ školy môže generovať overovacie
kódy pre svojich zamestnancov podľa potreby na stránke RIAM.
 školské zariadenie si môže zabezpečiť aktualizáciu personálnych e-mailov aj
prostredníctvom MS Excel zoznamov, doručených systému RIAM, podľa
dodatočných pokynov MŠVVaŠ na základe požiadavky školského zariadenia.
Vytváranie a správu používateľských účtov v systéme RIAM detailne popisuje
Používateľská príručka RIAM uvedená v Prílohe č.1.
Poverený zástupca školy pre správu používateľských účtov zabezpečuje aj blokovanie/
zrušenie účtu vytvorením žiadosti a jej odoslaním na sekciu IT MŠVVaŠ.
Poverený zástupca školy zodpovedá aj za riešenia incidentov vzniknutých na strane
koncového používateľa (napr. problém s prihlásením, nemožnosť prístupu k digitálnemu
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obsahu, atď.). Používateľ v prípade problémov nekontaktuje Call centrum osobne, ale sa
primárne obráti na správcu, ktorý následne incident, v prípade jeho neriešiteľnosti na
lokálnej úrovni, eskaluje na Call centrum. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby správca
ovládal postupy súvisiace so zmenou účtu (zmena, resp. reset hesla, v prípade jeho straty)
pre každý typ používateľa (či sa už jedná o zamestnanca, DŽP alebo hosťovského
používateľa), rovnako tak i proces certifikácie používateľa.
V nasledujúcej časti uvádzame pre používateľov podporné procesy, ktoré zabezpečia
pohodlné používanie služby:
a. Prihlásenie používateľa prostredníctvom siete “EDU_PRIHLASENIE“
b. Zmena hesla
c. Reset hesla
d. Prihlásenie používateľa prostredníctvom siete “EDU_HOST“
e. Prihlásenie používateľa prostredníctvom siete “EDU_CERTIFIKAT“
a. Prihlásenie používateľa prostredníctvom siete “EDU_PRIHLASENIE“
Používateľ si na svojom zariadení otvorí sieťové pripojenie (Wi-Fi) a spustí vyhľadávanie
dostupných sietí.
Zobrazia sa nasledovné siete:


„EDU_PRIHLASENIE“ – sa použije v prípade, ak ide o používateľa typu DŽP,
pedagogický/ nepedagogický zamestnanec, ide o prihlásenie sa prostredníctvom
používateľského účtu (prihlasovacieho mena a hesla)



„EDU_HOST“ – prihlásenie používateľa typu Hosť, tj. prihlásenie bez mena
a hesla, s obmedzeným prístupom k Internetu



„EDU_CERTIFIKAT“ – sa použije na prihlásenie pomocou certifikátu používateľa,
bez nutnosti zadávania prihlasovacích údajov

Používateľ typu DŽP, pedagogický/nepedagogický zamestnanec si z ponúkaného výberu
sietí zvolí sieť “ EDU_PRIHLASENIE. Následne zadá svoje prihlasovacie údaje do
systémového okna, ktoré sa mu automaticky zobrazilo, alebo, v prípade, že sa tak nestalo,
si otvorí internetový prehliadač, kde je automaticky presmerovaný na prihlasovaciu
stránku:
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Používateľ vyplní svoje prihlasovacie údaje a klikne na ikonu “Prihlásiť“, čím je prihlásený
do siete, a získava tak prístup k Internetu, v rozsahu priznanom jeho užívateľskej kategórii.
Je automaticky presmerovaný na webové sídlo projektu www.edu-centrum.sk.
Pre lepšie využívanie služieb EDUcentra sa odporúča stiahnuť a nainštalovať si certifikáty
Rezortu školstva SR, ktoré sú dostupné aj na prihlasovacej stránke.

Pre prístup na Používateľskú stránku je potrebné sa prihlásiť pomocou Prihlasovacej
obrazovky, na ktorú sa používateľ dostane kliknutím na linku „Prihlásenie“, umiestnenú
v pravom hornom rohu stránky. Po presmerovaní je potrebné zadať prihlasovacie údaje.
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Po úspešnom prihlásení sa do svojho konta je požívateľ presmerovaný na Používateľskú
stránku EDUcentra:

V záhlaví Používateľskej stránky pod hornou lištou so záložkami sa nachádzajú základné
údaje o používateľovi:
 v ľavom rohu sa nachádza jeho rola v závislosti od toho či sa jedná
o zamestnanca alebo DŽP, na tej ktorej škole, resp. stupni (materská škola, prvý
stupeň, druhý stupeň, stredná škola, zamestnanec);
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 v pravom rohu sú uvedené meno a priezvisko používateľa a ročník.
Prostredníctvom záložiek na hornej lište Používateľskej stránky sa vie používateľ
preklikávať medzi jednotlivými záložkami Používateľskej stránky:


“Prístup na obsah“ – umožňuje používateľovi prístup k digitálnemu edukačnému
obsahu, ktorý je rozdelený do 3 sekcií:
o Učebný digitálny obsah – uvedený obsah je prispôsobený typu
používateľa; DŽP bude sprístupnený celý učebný digitálny obsah okrem
Video archívu, Štatistiky a Prístupu do elektronickej schránky školy.
Riaditeľ školy bude vidieť všetko okrem Video archívu a Štatistík.
Vývojár/administrátor vidí linky na EDUcentrum, Video archív
a Štatistiky.
o Správa používateľského účtu – obsahuje linky pre stiahnutie certifikátu
užívateľa a pre zmenu hesla.
o Oznamy prevádzkovateľa siete - obsahuje aktuálne informácie od
prevádzkovateľa siete, napr. aktuálne informácie o kompatibilite
a funkčnosti software



“O projekte“ – používateľ si môže na tejto stránke prečítať základné informácie
týkajúce sa projektu EDUcentrum a hlavné prínosy projektu.
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„Súbory na stiahnutie“ – v tejto sekcii si môže používateľ stiahnuť skrátený
manuál k portálu EDUcentrum a certifikáty Rezortu školstva SR, určené pre
lepšie fungovanie služieb EDUcentra.



“Kontakty“- obsahuje kontaktné údaje pre prípad akýchkoľvek otázok týkajúcich
sa projektu Digitálne učivo na dosah.
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b. Zmena hesla používateľa
Zmenu hesla môže používateľ zrealizovať kliknutím na ikonu “Zmena hesla“ pod hlavičkou
„Správa používateľského účtu“ na obrazovke „Prístup na obsah“ v používateľskom
rozhraní EDUcentra, čím je presmerovaný na stránku portálu RIAM, kde zmenu vykoná.
Alternatívne môže zmenu uskutočniť priamym prístupom do portálu RIAM:
https://riam.iedu.sk/riam/portal. Pre zmenu hesla priamo prostredníctvom portálu RIAM je
nutné postupovať podľa Používateľskej príručky RIAM (Príloha č.1).
Pravidelná zmena hesla pomáha zvýšiť zabezpečenie používateľského konta RIAM a
aplikácií, ktoré s ním používateľ používa (v tomto prípade EDUcentrum). Heslo konta
RIAM môže používateľ zmeniť len vtedy, ak pozná aktuálne heslo.
c. Reset hesla
V prípade straty, resp. zabudnutia hesla k používateľskému účtu sa používateľ prihlási do
siete „EDU_HOST“, postupom popísaným v kapitole Začíname a následne si otvorí
stránku portálu RIAM (https://riam.iedu.sk/riam/portal), kde si môže zmeniť heslo.
d. Prihlásenie do siete “EDU_HOST“
Používateľ si na svojom zariadení otvorí sieťové pripojenie (Wi-Fi) a spustí vyhľadávanie
dostupných sietí.
Zobrazia sa nasledovné siete:


„EDU_PRIHLASENIE“ – sa použije v prípade, ak ide o používateľa typu DŽP,
pedagogický/ nepedagogický zamestnanec, ide o prihlásenie sa prostredníctvom
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používateľského účtu (prihlasovacieho mena a hesla)


„EDU_HOST“ – prihlásenie používateľa typu Hosť, tj. prihlásenie bez mena
a hesla, s obmedzeným prístupom k Internetu



„EDU_CERTIFIKAT“ – sa použije na prihlásenie pomocou certifikátu používateľa,
bez nutnosti zadávania prihlasovacích údajov

Používateľ si z ponúkaného výberu sietí zvolí sieť “EDU_HOST“ a otvorí si internetový
prehliadač, kde je automaticky presmerovaný na stránku s Podmienkami používania.

Používateľ si prečíta podmienky používania a vyjadrí súhlas stlačením ikony „Súhlasím“,
čím získava obmedzený prístup k Internetu. Pre dokončenie pripojenia k Internetu je
potrebné potvrdiť prístup kliknutím na ikonu „Pokračovať“.

e. Prihlásenie do siete „EDU_CERTIFIKAT“
Používateľ si na svojom zariadení otvorí sieťové pripojenie (Wi-Fi) a spustí vyhľadávanie
dostupných sietí.
Zobrazia sa nasledovné siete:


„EDU_PRIHLASENIE“ – sa použije v prípade, ak ide o používateľa typu DŽP,
pedagogický/ nepedagogický zamestnanec, ide o prihlásenie sa prostredníctvom
používateľského účtu (prihlasovacieho mena a hesla)
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„EDU_HOST“ – prihlásenie používateľa typu Hosť, tj. prihlásenie bez mena
a hesla, s obmedzeným prístupom k Internetu



„EDU_CERTIFIKAT“ – sa použije na prihlásenie pomocou certifikátu používateľa,
bez nutnosti zadávania prihlasovacích údajov

Sieť „EDU_CERTIFIKAT“ slúži na prihlásenie používateľov s nainštalovaným certifikátom
viazaným na konkrétneho používateľa. Pre využitie tejto funkcionality je potrebná
inštalácia certifikátu, ktorú je možné vykonať cez prihlásenie sa do siete
„EDU_PRIHLASENIE“ a následné stiahnutie certifikátu z Používateľskej stránky. Na
používateľskej obrazovke v záložke „Prístup na obsah“ je ikona „Stiahnutie certifikátu“.

Pre stiahnutie certifikátu je nevyhnutné zadanie ľubovoľného hesla. Používateľ si stiahnutý
certifikát nainštaluje a následne upraví sieťové nastavenia svojho zariadenia. Pre
uľahčenie úpravy sieťových nastavení bol pripravený video návod, ktorý je dostupný na
stránke www.edu-centrum.sk v sekcii Školenia.

Po vykonaní uvedeného postupu sa používateľ môže prihlasovať do vyhradenej siete
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pomocou SSID „EDU_CERTIFIKAT“ bez nutnosti zadávať meno a heslo. Doba platnosti
certifikátu je 1 rok. Po uplynutí lehoty bude používateľ vyzvaný zopakovať proces
inštalácie certifikátu.
Je nutné vziať na vedomie, že takéto automatické prihlasovanie sa týka iba prístupu do
siete a k Internetu. Pre prístup na Používateľskú stránku je potrebné sa prihlásiť pomocou
Prihlasovacej obrazovky, na ktorú sa používateľ dostane kliknutím na linku „Prihlásenie“,
umiestnenú v pravom hornom rohu stránky projektu www.edu-centrum.sk. Po
presmerovaní je potrebné zadať prihlasovacie údaje.

f.

Ďalšie povinnosti správcu/povereného zástupcu školy

Správca / poverený zástupca školy, je, okrem správy používateľských účtov a riešenia
incidentov na lokálnej úrovni (na úrovni školy), zodpovedný aj za sprístupňovanie
záznamov z monitorovacích zariadení na verejnom priestranstve. Škola v pozícii
prevádzkovateľa informačného systému na spracovanie osobných údajov môže byť
oslovená orgánmi činnými v trestnom alebo priestupkovom konaní a požiadaná o
sprístupnenie kamerového záznamu. Štatutárny zástupca školy bezodkladne informuje
technického prevádzkovateľa kamerového systému (NASES) zaslaním emailu, ku
ktorému priloží scan žiadosti (Príloha č. 4). Štatutárny zástupca zároveň informuje
oprávneného žiadateľa, že nedisponuje kamerovým záznamom a že o sprístupnenie
záznamu je potrebné požiadať NASES.
Prístup občanov a podnikateľov k službe EDUcentrum je možný cez vyššie popísaný
postup prihlásenia do siete “EDU_HOST“.
6.6
Súvisiace Príloha č.1 : Používateľská príručka RIAM
služby a nutné
prílohy
pre
komplexné
MSVVaS_RIAM
vybavenie služby:
Portal_Pouzivatelska prirucka v3.docx

Príloha č.2: Žiadosť o blokovanie/zrušenie účtu

FORMULAR_PRIRUC
KA_Ziadost o zatvorenie pouzivatelskeho uctu.docx

Príloha č.3: Používateľský leták

Pouzivatelska
prirucka_ short.docx

Príloha č.4: Žiadosť o sprístupnenie záznamu z monitorovacích zariadení – verejný
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priestor

FORMULAR_PRIRUC
KA_Ziadost o spristupnenie kameroveho zaznamu.docx

Služba IS_ A - Certifikácia digitálneho zariadenia
6.1
Názov
služby:

IS



Certifikácia zariadenia pre digitálne služby školy (sluzba_is_49458)

6.2
Používatelia
Jedná sa o nasledujúce typy používateľov:
elektronickej
služby:
 Dieťa – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v
materskej škole alebo v školskom zariadení, alebo fyzická osoba pred začatím
plnenia povinnej školskej dochádzky


Žiak na základnej a strednej školy – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na
výchovno-vzdelávacom procese v základnej, strednej a základnej umeleckej
škole ako aj v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami



Poslucháč – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje vzdelávania v jazykovej škole.
Pre účely tohto projektu sú pre poslucháča aplikované rovnaké kritériá prístupu
k digitálnemu obsahu ako pre žiakov na základnej a strednej škole



Pedagogický zamestnanec – fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú
činnosť a je zamestnancom. Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci
pedagogický zamestnanec



Nepedagogický zamestnanec – fyzická osoba, ktorá ma na starosti
administratívne záležitosti školy, správu budovy a udržiavanie spoločných
priestorov a zároveň nevstupuje do učebného procesu ako pedagogický
zamestnanec

6.3
Možnosti Primárny spôsob využitia služby je pripojením sa používateľa k príslušnej Wi-Fi sieti
prístupu k službe:
projektu DUD na zapojených školách.
Detailnejšie informácie o projekte a o prístupe k službe sú uvedené na webovom sídle
projektu http://www.edu-centrum.sk/
6.4 Odkaz na video Videonávod k službe sa nachádza na stránke http://www.edu-centrum.sk/, v sekcii
príp. audio návod:
Školenia.
6.5 Stručný popis Sieť „EDU_CERTIFIKAT“ slúži na prihlásenie používateľov s nainštalovaným certifikátom
a zoznam krokov viazaným na konkrétneho používateľa. Pre využitie tejto funkcionality je potrebná
vybavenia služby:
inštalácia certifikátu, ktorú je možné vykonať cez prihlásenie sa do siete
„EDU_PRIHLASENIE“ a následné stiahnutie certifikátu z Používateľskej stránky. Na
používateľskej obrazovke v záložke „Prístup na obsah“ je ikona „Stiahnutie certifikátu“.
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Pre stiahnutie certifikátu je nevyhnutné zadanie ľubovoľného hesla. Používateľ si stiahnutý
certifikát nainštaluje a následne upraví sieťové nastavenia svojho zariadenia. Pre
uľahčenie úpravy sieťových nastavení bol pripravený video návod, ktorý je dostupný na
stránke www.edu-centrum.sk v sekcii Školenia.

Po vykonaní uvedeného postupu sa používateľ môže prihlasovať do vyhradenej siete
pomocou SSID „EDU_CERTIFIKAT“ bez nutnosti zadávať meno a heslo. Doba platnosti
certifikátu je 1 rok. Po uplynutí lehoty bude používateľ vyzvaný zopakovať proces
inštalácie certifikátu.
Je nutné vziať na vedomie, že takéto automatické prihlasovanie sa týka iba prístupu do
siete a k Internetu. Pre prístup na Používateľskú stránku je potrebné sa prihlásiť pomocou
Prihlasovacej obrazovky, na ktorú sa používateľ dostane kliknutím na linku „Prihlásenie“,
umiestnenú v pravom hornom rohu stránky. Po presmerovaní je potrebné zadať
prihlasovacie údaje.
6.6
služby
prílohy

Súvisiace Na funkčnosť služby nie sú nutné žiadne prílohy.
a nutné
pre
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komplexné
vybavenie služby:

Služba IS_ B - Pristupovanie k rezortným službám a službám tretích strán
6.1
Názov
služby:

IS



Pristupovanie k rezortným službám a službám tretích strán pre digitálne
vzdelávanie (sluzba_is_49459)

6.2
Používatelia
Jedná sa o nasledujúce typy používateľov:
elektronickej
služby:
 Dieťa – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v
materskej škole alebo v školskom zariadení, alebo fyzická osoba pred začatím
plnenia povinnej školskej dochádzky


Žiak na základnej a strednej školy – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na
výchovno-vzdelávacom procese v základnej, strednej a základnej umeleckej
škole ako aj v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami



Poslucháč – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje vzdelávania v jazykovej škole.
Pre účely tohto projektu sú pre poslucháča aplikované rovnaké kritériá prístupu
k digitálnemu obsahu ako pre žiakov na základnej a strednej škole



Pedagogický zamestnanec – fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú
činnosť a je zamestnancom. Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci
pedagogický zamestnanec



Nepedagogický zamestnanec – fyzická osoba, ktorá ma na starosti
administratívne záležitosti školy, správu budovy a udržiavanie spoločných
priestorov a zároveň nevstupuje do učebného procesu ako pedagogický
zamestnanec

6.3
Možnosti Primárny spôsob využitia služby je pripojením sa používateľa k jemu príslušnej Wi-Fi sieti
prístupu k službe:
projektu DUD na zapojených školách.
Detailnejšie informácie o projekte a o prístupe k službe sú uvedené na webovom sídle
projektu http://www.edu-centrum.sk/
6.4 Odkaz na video Videonávod k službe sa nachádza na stránke http://www.edu-centrum.sk/, v sekcii
príp. audio návod:
Školenia.
6.5 Stručný popis
a zoznam krokov Služba EDucentrum umožňuje prístup k eGov službám iných rezortov. Po prihlásení do
vybavenia služby:
siete získava používateľ prístup k Internetu v rozsahu priznanom jeho užívateľskej
kategórii a ďalej je automaticky presmerovaný na webové sídlo projektu www.educentrum.sk.
Pre prístup na Používateľskú stránku je potrebné sa prihlásiť pomocou Prihlasovacej
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obrazovky, na ktorú sa používateľ dostane kliknutím na linku „Prihlásenie“, umiestnenú
v pravom hornom rohu stránky. Po presmerovaní je potrebné zadať prihlasovacie údaje.

6.6
Súvisiace Na funkčnosť služby nie sú nutné žiadne prílohy.
služby a nutné
prílohy
pre
komplexné
vybavenie služby:

Služba IS_ C - Pristupovanie k rezortnému digitálnemu edukačnému obsahu a digitálnemu edukačnému obsahu
tretích strán
6.1
Názov
služby:

IS

Pristupovanie k rezortnému digitálnemu edukačnému obsahu a digitálnemu
edukačnému obsahu tretích strán (služba_is_49460)

6.2
Používatelia
Jedná sa o nasledujúce typy používateľov:
elektronickej
služby:
 Dieťa – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v
materskej škole alebo v školskom zariadení, alebo fyzická osoba pred začatím
plnenia povinnej školskej dochádzky


Žiak na základnej a strednej školy – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na
výchovno-vzdelávacom procese v základnej, strednej a základnej umeleckej
škole ako aj v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami



Poslucháč – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje vzdelávania v jazykovej škole.
Pre účely tohto projektu sú pre poslucháča aplikované rovnaké kritériá prístupu
k digitálnemu obsahu ako pre žiakov na základnej a strednej škole



Pedagogický zamestnanec – fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú
činnosť a je zamestnancom. Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci
pedagogický zamestnanec
Nepedagogický zamestnanec – fyzická osoba, ktorá ma na starosti
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administratívne záležitosti školy, správu budovy a udržiavanie spoločných
priestorov a zároveň nevstupuje do učebného procesu ako pedagogický
zamestnanec
6.3
Možnosti Primárny spôsob využitia služby je pripojením sa používateľa k jemu príslušnej Wi-Fi sieti
prístupu k službe:
projektu DUD na zapojených školách.
Detailnejšie informácie o projekte a o prístupe k službe sú uvedené na webovom sídle
projektu http://www.edu-centrum.sk/
6.4 Odkaz na video Videonávod k službe sa nachádza na stránke http://www.edu-centrum.sk/, v sekcii
príp. audio návod:
Školenia.
6.5 Stručný popis
a zoznam krokov Po prihlásení do siete je používateľ presmerovaný na stránku www.edu-centrum.sk. Na
vybavenia služby:
úvodnej obrazovke sú zobrazené digitálne edukačné obsahy, ktoré sú pre používateľa
k dispozícii.
Pre prístup na Používateľskú stránku je potrebné sa prihlásiť pomocou Prihlasovacej
obrazovky, na ktorú sa používateľ dostane kliknutím na linku „Prihlásenie“, umiestnenú
v pravom hornom rohu stránky. Po presmerovaní je potrebné zadať prihlasovacie údaje.
Po kliknutí na požadovanú linku bude Používateľ presmerovaný na samotný edukačný
obsah.

6.6
Súvisiace Na funkčnosť služby nie sú nutné žiadne prílohy.
služby a nutné
prílohy
pre
komplexné
vybavenie služby:
Služba IS_ D - Sprístupnenie bezpečnostných záznamov a súvisiacich informácii v školách
6.1
Názov
služby:

IS



Sprístupnenie bezpečnostných záznamov a súvisiacich informácii v školách –
služba pozostáva z dvoch podporných služieb, a to:
o Sprístupnenie bezpečnostných záznamov a súvisiacich informácii v
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školách (služba_is_49461)
o

6.2
Používatelia
elektronickej
služby:
6.3
Možnosti
prístupu k službe:
6.4 Odkaz na video
príp. audio návod:

Archivácia digitálneho bezpečnostného záznamu a informácie vo
vyhradenej sieti MŠVVaŠ (služba_is_49463)

Orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní
NASES po obdŕžaní formálnej žiadosti sprístupní požadovaný záznam oprávnenému
žiadateľovi a zabezpečí jeho uchovanie na nevyhnutnú dobu aj nad rámec 15 dní.
Nakoľko sprístupňovanie záznamov sa riadi v závislosti od vzniknutej situácie podľa
dohody NASESu s orgánmi činnými v trestnom a priestupkovom konaní, audio návod, príp.
video nebol zvolený za formu návodu

6.5 Stručný popis
a zoznam krokov Oprávnený žiadateľ v rámci priestupkového alebo trestného konania formálne požiada
vybavenia služby:
školu o sprístupnenie kamerového záznamu. Štatutárny zástupca školy bezodkladne
informuje technického prevádzkovateľa kamerového systému (NASES) zaslaním emailu,
ku ktorému priloží scan žiadosti. Štatutárny zástupca zároveň informuje oprávneného
žiadateľa, že nedisponuje kamerovým záznamom a že o sprístupnenie záznamu je
potrebné požiadať NASES.
6.6
Súvisiace Na vyžiadanie bezpečnostných záznamov slúži interný formulár Polície, ktorý nie je
služby a nutné verejne dostupný a z toho dôvodu neuvádzame žiadne nutné prílohy.
prílohy
pre
komplexné
vybavenie služby:

7. Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Vzhľadom na rozsah a heterogenitu možných kombinácii systémových
konfigurácií pri používaní EDUcentra je možné, že nastane situácia, ktorá
nebola v príručke popísaná. V prípade výskytu takejto udalosti kontaktujte
svojho školského správcu.
Školský správca je oprávnený kontaktovať Centrum podpory prevádzky
(callcentrum), ktoré poskytuje používateľom informačných systémov
prevádzkovaných v Dátovom centre rezortu školstva informácie, pomoc a
technickú podporu.
Organizácia:

Datacentrum MŠVVaŠ SR

Adresa:

Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

Email:

helpdesk@iedu.sk

Telefónne číslo: 0800 138 033 (bezplatné)
Callcentrum je k dispozícii v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 17:00 hod.
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