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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrhy zmien informačného systému 

používaného Základnou umeleckou školou v Považskej Bystrici. Prvá časť obsahuje 

teoretické východiská danej problematiky. Jadro práce je zamerané na analýzu už 

implementovaného informačného systému a návrh zmien, ktoré by mohli zlepšiť 

efektívnosť a zjednodušiť prácu s informačným systémom.  
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Abstract  

This bachelor thesis focuses on analysis and solution proposal of information system used 

by Základná umelecká škola in Považská Bystrica. The first part contains theoretical 

conclusions. The core of this thesis aims on analysis of the information system which is 

currently being used and creating solutions that could simplify the information system 

and make it more efficient. 
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ÚVOD 

Vďaka rýchlemu tempu vývoja sa stali informačné technológie neoddeliteľnou súčasťou 

našich životov. Enormné tempo vývoja sa najviac odráža vo firemnom sektore, kde je 

fungovanie organizácie bez zavedených informačných technológií prakticky nemožné. 

Tie môžu zabezpečiť rýchly a spoľahlivý chod organizácie, zníženie nákladov, zrýchlenie 

procesov, avšak nesprávne zavedenie alebo práca môžu mať likvidačné dôsledky. 

Práca je zameraná na informačný systém používaný Základnou umeleckou školou 

v Považskej Bystrici. V úvodnej časti si vymedzíme teoretické východiská nutné pre 

správne porozumenie problematiky. Druhá časť práce je zameraná na opis organizácie 

a analýzu súčasného stavu samotného informačného systému pomocou analýz HOS8, 

SWOT, 7S a SLEPT. Nasledujúca časť bude venovaná vlastným návrhom zlepšení na 

záver tejto kapitoly ich ekonomickým zhodnotením a prínosmi. 
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Hlavným cieľom tejto práce je posúdenie informačného systému Základnej umeleckej 

školy v Považskej Bystrici a následný návrh zmien, ktoré povedú k efektívnejšiemu 

využívaniu tohto systému. 

Čiastkové ciele: 

• analýza súčasného stavu, 

• zhodnotenie súčasného stavu, 

• identifikácia nedostatkov, 

• návrh optimálnych riešení pre nedostatky, 

• ekonomické zhodnotenie navrhnutých riešení. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V tejto časti práce som sa zameral na popis teoretických východísk práce a definíciu 

pojmov potrebných pre pochopenie danej problematiky. 

1.1 Informácia  

Na informáciu sa môžeme pozerať z rôznych hľadísk. Informáciu môžeme chápať ako 

správu, vnem, ktorý splňuje tri požiadavky. Prvým je syntaktická relevancia. Subjekt, 

ktorý správu prijíma, musí byť schopný ju detekovať a rozumieť jej. Druhá požiadavka 

je schematická relevancia. Subjekt musí vedieť čo správa znamená, čo vypovedá o ňom 

a jeho okolí. Tretia požiadavka je pragmatická relevancia. Správa má mať pre prijímací 

subjekt nejaký význam (1). 

1.2 Dáta  

V praxi sa dátam bežne prisudzuje význam správ. Ak človek dáta momentálne používa 

k rozhodovaniu, stávajú sa pre neho informáciami, pretože dátam priradzuje význam 

a zmysel. Preto je dátam niekedy priradzovaný význam správ, ale taktiež informácie. 

Môžeme teda tvrdiť, že dáta sú potenciálne informácie (1). 

Pri práci s dátami sú významné tieto ich charakteristiky: 

• formát dát (3), 

• vnútorná štruktúra dát (3), 

• dátové typy (3), 

• dĺžka alebo objem dát (3), 

• uloženie dát (3). 

1.3 Znalosti 

Znalosti sú výsledkom porozumenia informácie, ktorá bola práve oznámená, rovnako 

ako ich integrácia s predošlými informáciami. Znalosti sa taktiež dajú charakterizovať 

ako informácie o tom, ako využiť iné informácie a dáta (a to aj vo vzájomných 

kombináciách) v rôznych situáciách. Ak dostaneme napríklad informáciu, že horí, z báze 

znalostí v našom mozgu automaticky vyjmeme ďalšie informácie: čo je to oheň, aké má 

dôsledky, základné informácie o požiaroch, ktoré sme počuli (1). 
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1.4 Systém 

Systém je súbor komponentov účelovo usporiadaných na dosiahnutie určitého cieľa alebo 

skupiny cieľov. Ide o obecný systém alebo softwarovo intenzívny systém. Obecné 

systémy definované v norme ISO/IEC 15288, sú systémy vytvorené a používané ľuďmi, 

ktoré poskytujú produkt alebo službu v definovanom prostredí pre uspokojenie potrieb 

užívateľov a ostatných zainteresovaných strán. Zahŕňajú hardware, software, dáta, ľudí, 

procesy, procedúry, zariadenia, materiál a prírodné zdroje. Systémovo, intenzívne systém 

podľa ISO/IEC 12207 sú také systémy, kde software hrá dominantnú alebo prevažujúcu 

úlohu (2). 

1.5 Informačný systém (IS) 

Informačný systém organizácie je systém informačných a komunikačných technológií, 

dát a ľudí, jeho cieľom je efektívna podpora informačných, rozhodovacích a riadiacich 

procesov na všetkých úrovniach riadenia organizácie (2). 

 

 

1.5.1 IS z pohľadu architektúr 

• Globálna architektúra je základnou schémou, ideou, informačného systému. 

Tvoria ju jednotlivé stavebné bloky, ktoré predstavujú skupiny aplikácií vrátane 

ich dátových základní a technologického vybavenia. Čiastkové architektúry sa 

potom zameriavajú na podrobnejšie návrhy IS podľa rôznych hľadísk, môžeme tu 

nájsť: analógiu s plánmi rozvodu vody, elektriny a plynu v pláne domu (1).  

• Funkčná architektúra rozdeľuje informačný systém na subsystémy, skupiny 

funkcií postupnou dekompozíciou globálne architektúry (1). 

 

Obrázok 1: Schéma informačného systému (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 1, s. 5) 
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• Procesná architektúra sa zameriava na popis budúceho stavu procesov v 

podniku so zameraním na neautomatizované činnosti a funkcie IS, ktoré sú 

plánovanými reakciami na udalosti, ku ktorým môže dochádzať. Zmyslom tejto 

architektúry je pripraviť čo najefektívnejšie reakcie podniku na externú udalosť 

(1). 

• Technická architektúra určuje typy a rozmiestnenie prostriedkov výpočtovej 

a komunikačnej techniky. Znázorňuje sa schémou a špecifikáciou počítačových 

sietí, serverov, počtu koncových užívateľov počítačov a ďalších zariadení (1). 

• Dátová architektúra predstavuje návrh dátovej základne organizácie. Návrh 

vychádza z definície jednotlivých objektov, ich položiek a vzájomných väzieb 

medzi nimi (1). 

• Programová architektúra určuje, z akých programov, programových 

komponentov sa bude výsledný informačný systém skladať a aké väzby budú 

medzi nimi existovať (1). 

• Komunikačná architektúra definuje vonkajšie rozhranie systému a jeho 

komunikáciu s okolím (1). 

• Riadiaca architektúra definuje pravidlá fungovania systému, štandardy, 

organizáciu služieb užívateľom. Do tejto architektúry môžeme taktiež zahrnúť 

orgware, teda organizačnú štruktúru a pravidlá fungovania systému (1). 

1.5.2 IS z pohľadu riadenia 

• CIM (Computer Integrated Manufacturing) je počítačom integrovaná výroba, 

ktorá zahŕňa priame riadenie technologických procesov (1). 

• TPS (Transaction Processing Systems) sú nástupcami klasických dávkových 

systémov, agend, ktoré sú umiestnené priamo u pracovníka (1). 

• MIS (Management inforamtion Systems) majú svoje korene v účtovných 

a ekonomických systémoch. Sú určené pre taktické riadenie. Spracúva spravidla 

sumarizácie a agregácie dát za určité obdobie (1). 

• DSS (Decision Support Systems) sú systémy na podporu rozhodovania. Ide o 

analýzy dát v MIS, určené pre technické aj strategické riadenie. Často to bývajú 

jednorazové úlohy s prehľadnými grafickými vstupmi (1). 

• OA (Office Automation) je automatizácia administratívy. Využívajú sa tu 

textové editory, elektronický kalendár, elektronická pošta. Je nasadená na 

všetkých úrovniach riadenia (1). 
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• EIS (Exclusive Information Systems) sa označujú informačné systémy pre 

vrcholové vedenie. EIS umožňuj prístup k externým dátam a agregujú podnikové 

informácie do najvyššej úrovne (1). 

• EDI (Electronice Data Interchange) je časť informačného systému zameraná na 

komunikáciu podniku s jeho okolím so zákazníkmi, bankami a podobne (1). 

1.5.3 IS z pohľadu okolia 

 

 

Pri pohľade na okolie IS, zachytené obvykle kontextovým diagramom, sledujeme 

kľúčové toky dát a úlohy vnútri podniku (1). 

1.5.4 Z pohľadu výroby a odbytu 

 

  

Obrázok 2: Schéma IS z pohľadu okolia (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 1, s. 8) 

 

Obrázok 3: ERP model podľa Basla (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 1, s. 8) 
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SCM Supply Chain Management – riadenie dodávateľského reťazca (1), 

ERP Enterprise Resource Planning – integrované IS, jadro informačného systému 

podniku (zahŕňa integráciu výroby, logistiky, financií a ľudských zdrojov) (1), 

CRM Customer Relatonship Management – riadenie vzťahov so zákazníkmi (1), 

MIS Management Information Systems – manažérska nadstavba (1). 

1.5.5 Holistický pohľad 

Holistický pohľad na informačný systém je pohľad širší než obvyklý. Chápe IS firmy, 

ako komplex a nezahrňuje do nej iba automatizovanú časť (1). 

NFI je tá časť informačného systému, ktorá je tvorená neformalizovanými informáciami, 

sú to teda znalosti a informácie ľudí, ktoré nosia v svojich hlavách (1). 

FI – formalizované informácie sú informácie, ktoré sú zaznamenané, napr. smernice, 

doklady v papierovej podobe a podobne, ale ktoré nie sú automatizované (1).  

IS/IT je tá časť informačného systému, ktorá je spracúvaná pomocou informačných 

technológií, teda to, čo väčšina ľudí spája s pojmom informačný systém (1). 

Našou snahou je postupne prevádzať neformalizované informácie na formalizované 

a formalizované do podoby spracovateľné pomocou IS/IT, a teda rozširovať časť IS/IT 

do celého informačného systému firmy (1).  

1.6 Životný cyklus informačného systému 

Proces riadenia rozvoja IS je chápaný ako jeho životný cyklus. Ten zahŕňa komplex 

činností, ktoré by mali byť vykonané v rámci jednotlivých fáz tohto procesu. Termín 

životný cyklus sa používa preto, že od svojho začiatku prechádza informačný systém 

svojimi vývojovými fázami a po určitej dobe prevádzky a rozvoja sa vracia na svoj 

začiatok, kde sa pripravuje na vyššiu úroveň pre danú oblasť použitia, ktorá je založená 

na nových aktuálnych technológiách a zodpovedá novým potrebám užívateľov (4). 

1.6.1 Plánovanie a príprava 

Každý nový informačný systém vychádza z informačnej stratégie rozvoja podniku 

a potrieb užívateľov na uvažovaný informačný systém. Zatiaľ čo na začiatku fázy je iba 

samotný zámer či sa bude, alebo nebude, informačný systém zavádzať, a ak áno, potom 
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s akými cieľmi, predpokladanou funkcionalitou a pod. Súčasťou tejto fázy je vstupná 

analýza a plánovanie projektu, vrátane spracovania projektového zámeru projektu. Na 

základe schváleného projektového zámeru sa potom pristupuje k výberu dodávateľa 

projektu informačného systému (4). 

1.6.2 Analýza a návrh IS 

Ďalšia fáza v riešení musí zahrnúť komplex činností spojených s analýzou potrieb 

a súčasného stavu podniku, nadväzujúci návrh riešenia informačného systému, 

predovšetkým z obsahového pohľadu. Na podstatne vyššej úrovni detailu musí 

špecifikovať, ktoré funkcie má poskytovať, s akými dátami pracovať a aké podnikové 

procesy podporovať. Tento komplex činností je v praxi rôzne štruktúrovaný, ako vo 

väzbe k rôznym projekčným metodikám, tak k rôznym typom informačných systémov 

(4). 

1.6.3 Implementácia IS 

Implementácia v poňatí jednej takejto vymedzenej fázy zahŕňa presnú špecifikáciu 

jednotlivých programových modulov, tvorbu tzv. prototypov,  následne podľa 

konkrétneho riešenia buď prispôsobenie funkcií softwaru, alebo vývoj špecializovaných, 

teda neštandardných programových modulov. To predstavuje už technologickú realizáciu 

navrhnutých riešení (4). 

  



16 

 

1.6.4 Príprava na zavedenie do prevádzky, migrácia 

 

 

 

Na základe odsúhlasených akceptačných protokolov sa pripravuje alebo upresňuje 

takzvaný plán migrácie, čo znamená zavedenie projektu do prevádzky. Migrácia 

a príprava prevádzky projektu je organizačne a pracovne vysoko náročná činnosť (4). 

1.6.5 Prevádzka a využitie IS 

Táto etapa zahŕňa bežné údržbové operácie, prevádzkový servis a permanentné 

konzultačné služby (help desko/service desk). Podstatným momentom je aj spracovanie 

prevádzkových štatistík, zaisťovanie operatívnych zásahov do prevádzky informačného 

systému, formulácia požiadaviek na informačný systém (4). 

1.6.6 Ďalší rozvoj a optimalizácia 

Rozvoj informačného systému a jeho optimalizácia má charakter predbežných úprav 

alebo zásadné zmeny celého riešenia, to znamená zadanie úplne nového projektu. 

Vstupom do tejto fázy musí byť analýza existujúcich nových požiadaviek na informačný 

Obrázok 4: Úlohy v rámci fáze migrácie (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 4, s. 298) 
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systém v rámci tzv. zmenového riadenia. Zmenové riadenie je vyhodnotenie nových 

požiadaviek užívateľov vzhľadom k strategickým zámerom rozvoja podnikovej 

informatiky (4). 

1.7 Analýza HOS 8 

Ucelený pohľad na informačný systém je v metóde HOS 8 realizovaný, ako hodnotenie 

na základe ôsmich oblastí uvedených v nasledujúcej tabuľke (1):  

Tabuľka 1: Oblasti analýzy HOS8 (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 1, s. 60) 

Označenie oblastí analýzy HOS 8 Skratka oblasti 

Hardware HW 

Software SW 

Orgware OW 

Peopleware PW 

Dataware DW 

Customers CU 

Suppliers SU 

Management IS MA 

 

1.7.1 Oblasti hodnotenia IS metódou HOS 8 a ich poňatie 

• Hardware (HW) – v tejto oblasti je skúmané fyzické vybavenie vo vzťahu k jeho 

spoľahlivosti, bezpečnosti, použiteľnosti so softwarom (1). 

• Software (SW) – táto oblasť zahŕňa skúmanie programového vybavenia, jeho 

funkcií, jednoduchosti používania a ovládania (1). 

• Orgware (OW) – oblasť orgwaru zahŕňa pravidlá pre prevádzkovanie 

informačných systémov, doporučené pracovné postupy (1). 

• Peopleware (PW) – oblasť zahŕňa skúmanie užívateľov informačných systémov 

vo vzťahu k rozvoju ich schopností, k ich podpore pri používaní informačných 

systémov a vnímaní ich dôležitosti. Metóda HOS 8 si nekladie za cieľ hodnotiť 

odbornú kvalitu užívateľov či mieru ich schopností (1). 

• Dataware (DW) – oblasť skúma dáta uložené a používané v informačnom 

systéme vo vzťahu k ich dostupnosti, správe a bezpečnosti (1). 
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• Customers (CU) – predmetom skúmania tejto oblasti je: čo má informačný 

systém zákazníkom poskytovať a ako je táto oblasť riadená. Vymedzenie 

zákazníkov závisí na vymedzení skúmaného informačného systému. Môžu to byť 

zákazníci v obchodnom poňatí alebo vnútropodnikoví zákazníci používajúci 

výstupy zo skúmaného informačného systému (1). 

• Suppliers (SU) – predmetom skúmania tejto oblasti je: čo informačný systém 

vyžaduje od dodávateľov a ako je táto oblasť riadená. Vymedzenie dodávateľov 

závisí na vymedzení skúmaného informačného systému. Dodávateľovi môžu byť 

dodávatelia v obchodnom poňatí alebo vnútropodnikový dodávatelia služieb, 

výrobkov a informácií, ktoré s týmito výkonmi súvisia (1). 

• Management IS (MA) – táto oblasť skúma riadenie informačných systémov vo 

vzťahu k informačnej stratégií, dôslednosti uplatňovania stanovených pravidiel 

a vnímaní koncových užívateľov informačného systému (1). 

1.8 SWOT analýza 

S.W.O.T je skratka, ktorá znamená silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), 

príležitosti (Opportunities), hrozby (Threats). SWOT analýza je v podstate organizovaný 

zoznam silných stránok, slabých stránok, možností a hrozieb súčasného stavu použiteľný 

pre rôzne subjekty. Výstupy SWOT analýzy sú používané predovšetkým pre strategické 

riadenie (6). 

Silné a slabé stránky sú interné, môžeme ich meniť časom, ale nie bez práce (napr. 

reputácia, patenty). Možnosti a hrozby sú externé, čo pre nás znamená, že existujú 

a nemôžeme ich zmeniť (napr. konkurenti dodávatelia) (6). 

Na získanie čo najpresnejších výsledkov je najlepšie zvoliť skupinu ľudí s rôznymi 

uhlami pohľadov (napr. vo firme môžu byť v tíme manažéri, zákaznícky servis, 

predajcovia, ale aj samotní zákazníci). Výsledkom analýzy by mala byť nakoniec voľba 

stratégie, ktorou sa budeme riadiť. Najčastejšou metódou analýzy je zostavenie šablóny 

rozdelenej na štyri časti a pre každú z nich prebieha brainstorming, kde napíšeme do 

jednotlivých častí nápady všetkých členov tímu (6). 
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Obrázok 5: SWOT analýza (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 6) 

 

 

1.9 Secure Socket Layer (SSL) 

SSL je štandardná bezpečnostná technológia zabezpečujúca šifrované prepojenie medzi 

klientom a serverom, typicky webovým serverom a internetovým prehliadačom alebo 

mailovým serverom a mailovým klientom (10).  

1.10 Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) 

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie týkajúce sa 

ochrany osobných údajov. GDPR upravuje nariadenie Európskej únie 2016/679, a týka 

sa všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje, využívajú ich na marketingové účely, majú 

e-shop, kamerový systém alebo monitorujú zákazníkov. V Slovenskej republike vstúpi 

do platnosti 25. mája 2018 (12). 

Najvýznamnejšie povinnosti pre školy: 

1. Implementácia zámernej a potrebnej ochrany (13). 

2. Vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov v angličtine DPIA 

alebo Data protection Impact Assessment (13). 

3. Vymenovanie poverenca pre ochranu osobných údajov alebo DPO (Data 

Protection Officier) (13). 
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4. Zavedenie tzv. pseudonymizácie osobných údajov (13). 

5. Vedenie záznamov o činnostiach spracovania (13). 

6. Konzultácia s dozorným orgánom pred samotným spracovaním osobných údajov 

(13). 

1.11 WPA2 

Ide o metódu zabezpečenia pre bezdrôtové siete poskytujúce ochranu dát a prístup k sieti. 

Je často využívaná pri WIFI sieťach a do nedávna poskytovala vysokú istotu, že sa iba 

autorizovaný užívateľ dokáže k sieti pripojiť. Táto metóda bola nedávno prelomená (15). 

1.12 WPS 

Ide o bezdrôtový bezpečnostný štandard, ktorý sa snaží o rýchlejšie a jednoduchšie 

prepojenie routeru a bezdrôtového zariadenia. WPS funguje len pre bezdrôtové siete 

chránené heslom a šifrované protokolmi WPA alebo WPA2. WPS používa pre prepojenie 

zariadení 8 miestny PIN, čo sa ukázalo byť bezpečnostnou hrozbou, vďaka jeho malej 

dĺžke a faktu, že používa iba čísla (16). 

1.13 Cloud computing 

Ide o poskytnutie výpočtového výkonu, databázového úložiska, aplikácií a iných IT 

zdrojov na požiadanie prostredníctvom internetu (17). 

1.14 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je rámec určený na preskúmanie vonkajšieho prostredia organizácie. 

Skladá sa z piatich okruhov (19): 

• Sociálne faktory – zahŕňa, napríklad úroveň vzdelania, mieru rastu populácie, 

rozdelenie pohlaví, sociálne triedy a iné (19). 

• Legislatívne faktory – do tejto oblasti patria zákony, ako napríklad: 

antidiskriminačné právo, zákony o duševnom vlastníctve, zákony na ochranu 

spotrebiteľa a ďalšie (19). 

• Ekonomické faktory – patria sem ekonomické javy, ako napríklad: miera inflácie, 

miera rastu, úrokové miery, výmenné kurzy, fiškálne politiky, menová politika, 

dostupnosť úveru (19). 
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• Politické faktory – zahŕňa vládnu politiku, intervencie v hospodárstve, ako je 

korupcia, stabilita vlády, kontrola obchodu, regulácia hospodárskej súťaže, 

zapojenie sa do odborných zväzkov a iné (19). 

• Technologické faktory – patria sem: technologické aspekty, ako činnosť v oblasti 

výskumu a vývoja, technologické stimuly, miera technologických zmien a iné 

(19). 

1.15 Analýza 7S 

Ide o nástroj, ktorý analyzuje organizačný dizajn firmy, pomocou siedmych interných 

prvkov (20): 

• Stratégia – je plán vyvinutý firmou na dosiahnutie trvalej konkurenčnej výhody 

a úspešnej súťaže na trhu (20). 

• Štruktúra – predstavuje spôsob, akým sú obchodné divízie a jednotky 

organizované a obsahuje informácie o tom, kto je zodpovedný komu. Inými 

slovami, štruktúra je organizačná schéma firmy. Je tiež jedným z najviditeľnejších 

a ľahko sa meniteľných prvokov rámca (20). 

• Systémy – proces a postupy spoločnosti, ktoré odhaľujú každodennú činnosť 

podnikania a spôsob rozhodovania. Systémy sú oblasti firmy, ktorá určuje, ako sa 

podniká, mali by byť hlavnými zameraniami manažérov počas organizačných 

zmien (20). 

• Zdieľané hodnoty – ide o normy a štandardy, ktoré usmerňujú správanie 

zamestnancov a činnosti spoločnosti. Sú základom každej organizácie (20). 

• Štýl – reprezentuje štýl riadenia vedúcich spoločností, ako je spoločnosť riadená 

manažérmi najvyššej úrovne (20). 

• Spolupracovníci – prvok sa zaoberá tým, aký typ a koľko zamestnancov 

organizácia bude potrebovať a ako budú prijímaní, vyškolení, motivovaní 

a odmeňovaní (20). 

• Schopnosti – ide o schopnosti zamestnancov firiem, ktoré dosahujú veľmi dobre. 

Zahŕňajú taktiež schopnosti a kompetencie (20).  
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

V tejto časti práce sa zameriam na analýzu Základnej umeleckej školy v Považskej 

Bystrici. Stav organizácie zhodnotím analýzami SWOT, 7S a SLEPT. Na záver tejto 

kapitoly rozoberiem informačný systém, ktorý základná umelecká škola používa, 

analýzami SWOT a HOS8 z ktorých budem následne vychádzať v ďalšej časti práce. 

2.1 Základné informácie 

 

 

 

Tabuľka 2: Základné informácie o ZUŠ PB (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 8) 

 

2.2 História 

Základná umelecká škola v Považskej Bystrici bola založená v školskom 

roku 1958/1959 z iniciatívy ONV - odboru školstva a kultúry a Rady MsNV. Zásadne sa 

tým zmenil dovtedajší stav, ktorý charakterizovalo vyučovanie hudby nekvalifikovanými 

učiteľmi, muzikantmi amatérmi a rôznymi nadšencami bez patričného vzdelania. 

Vznikom školy sa hudobná kultúra sprístupnila nielen značnému počtu mládeže, ale aj 

dospelým, podporil sa rast národného povedomia a upevnili ľudové tradície. Dôkazom 

opodstatnenosti školy bol hneď v prvom školskom roku veľký záujem   o vyučovanie (8). 

 

Názov Základná umelecká škola Považská Bystrica 

Sídlo M. R. Štefánika 160/2, 017 01 Považská Bystrica 

Právna forma  Základná umelecká škola 

IČO  35996064 

Zriaďovateľ Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3 

Obrázok 6: Logo ZUŠ Považská Bystrica (Zdroj: 8) 
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Na začiatku tohto, vtedy jediného zdroja kultúrneho rastu stáli traja učitelia: Anna 

Kallayová - Hegedušová, Viera Kalivodová a Miloslav Mikurda. V jedinom hudobnom 

odbore sa učilo 75 žiakov hru na klavír, akordeón a husle. Vyučovalo sa v skromných 

podmienkach vtedajšieho domu osvety so zapožičanými nástrojmi. No i napriek týmto a 

iným ťažkostiam, mladý a rozrastajúci sa učiteľský kolektív (Anna Zimková - Metzkerová 

, Eva Čierna) svojou nadšenou a cieľavedomou prácou dosahoval dobré výsledky a 

záujem o návštevu školy sa z roka na rok zvyšoval (8).  

 

V školskom roku 1960/1961 sa uskutočnila v umeleckom školstve v celoštátnom meradle 

reforma, v ktorej sa zlúčili všetky umelecké odbory: hudobný, tanečný, výtvarný a 

literárno-dramatický do jedného celku, ktorý niesol názov Ľudová škola umenia. 

Príchodom Júliusa Hlubinu sa začína vyučovať aj hra na klarinete, čím sa položil 

základ dychového oddelenia (8).  

Zásluhou nového vedenia školy - riaditeľa Jána Marciňu (od r. 1973) a zástupkyne 

riaditeľa Anny Metzkerovej (od r. 1971) -  nastáva nová etapa v smerovaní a vývoji 

školy. V školskom roku 1974/1975 sa škola za chodu musela prispôsobiť novým 

podmienkam v budove bývalej SPŠS, do ktorej sa musela presťahovať pre asanáciu 

pôvodnej budovy a celého námestia. Rekonštrukcia prebiehala počas riadneho 

vyučovania a v sťažených podmienkach. Za účinnej pomoci rodičov sa v 2. polroku 

školského roku 1975/76 dokončili práce a začalo sa vyučovať v účelovo prispôsobených 

priestoroch (8). 

V školskom roku 1989/90 po politicko-spoločenských premenách v štáte sa vedenie školy 

za podpory učiteľov usilovalo získať pre školu - už s novým názvom Základná umelecká 

škola - inú, priestorovo vhodnejšiu budovu. Za podpory vedenia školskej správy a 

mestského úradu v roku 1990 bola škole prenajatá bývalá budova Okresnej odborovej 

rady. Vyhovujúce nové priestory, hlavne veľká koncertná miestnosť, výrazne zlepšili 

výchovno-vzdelávacie výsledky. V druhom polroku školského roku 1990/91 sa odčlenil 

výtvarný odbor a ako samostatná ZUŠ ostal v pôvodnej budove. Do funkcie riaditeľky 

vymenovali Zlaticu Pleškovú. V školskom roku 1990/91 bol do funkcie riaditeľa školy 

menovaný Michal Bróska, jeho zástupcami sa stali Mária Hirnerová a Ján Marciňa. Po 

desiatich rokoch sa na škole znovu otvára tanečný odbor pod vedením Miroslava Hančina 

(8). 
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Škola sa v roku 1995 opäť sťahovala na aktuálne miesto do budovy predošlej druhej 

základnej školy na Ulicu Milana Rastislava Štefánika v Považskej Bystrici. 1. Januára 

1997 bola udelená škole právna subjektivita, čo jej umožnilo priam rozhodovať o jej 

dôležitých zámeroch (8). 

V roku 2002 sa zriaďovateľom ZUŠ M. R. Štefánika stalo mesto Považská Bystrica po 

neskôr zrušenom Okresnom úrade v Považskej Bystrici - odbore školstva. Silný 

ekonomický partner bol výraznou oporou školy a zárukou úspešného preklenutia 

transformačných procesov v oblasti financovania školstva (8). 

V súčasnosti pôsobí na poste riaditeľa školy Peter Štrauch, jeho zástupcami sú Michal 

Bróska a Marián Belobrad. Na škole sa pravidelne konajú koncerty nielen žiakov, ale aj 

špičkových medzinárodne uznávaných umelcov (8). 

Predmet činnosti: 

• Výučba hrania na viaceré druhy hudobných nástrojov. 

• Výučba hudobnej teórie. 

• Príprava žiakov na štúdium na konzervatóriách. 

2.3 SLEPT analýza 

2.3.1 Sociálne faktory 

Ide o jednu z dôležitých oblastí pre našu organizáciu, pretože sa počtom obyvateľov 

mesta a priľahlých obcí zvyšuje aj základňa potenciálnych záujemcov o štúdium. 

Najväčšia časť žiakov školy sa nachádza vo vekovom rozmedzí 7 až 16 rokov. Aktuálne, 

v tomto vekovom rozmedzí žije v Považskej Bystrici a okolitých obciach 3453 osôb. 

Oproti minulému roku je to pokles o 32 obyvateľov. Všeobecne táto cieľová skupina, ako 

aj celkový počet obyvateľstva mesta, zaznamenávajú klesajúcu tendenciu (18). 
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2.3.2 Legislatívne faktory 

Čo sa oblasti legislatívnych faktorov týka, od prvého septembra 2015 vstúpila do platnosti 

smernica s názvom Vzdelávacie štandardy pre základné umelecké školy. 

Ďalšou smernicou vstupujúcou do platnosti dvadsiateho piateho mája 2018 je GDPR, 

ktorá sa zaoberá spracovaním a prácou osobných údajov, a to aj v elektronickej forme.  

2.3.3 Ekonomické faktory 

Základná umelecká škola v Považskej Bystrici, je verejnou organizáciou, ktorej 

zriaďovateľom je mesto Považská Bystrica. Základnými zdrojmi financií sú poskytované 

kurzy a financie vyčlenené mestom pre podporu organizácie. 

2.3.4 Politické faktory 

Politická situácia ovplyvňuje organizáciu do veľkej miery, keďže je zriaďovateľom mesto 

Považská Bystrica a „pravidlá hry“ pre fungovanie základných umeleckých škôl 

stanovuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

2.3.5 Technologické faktory 

Technologické faktory začínajú hrať dôležitú úlohu už aj v oblasti školstva z čoho 

vyplýva, že je nutné zavádzať a inovovať nové technológie, pričom sa však kladie dôraz 

na finančnú dostupnosť riešení. V nami zvolenej organizácií má tieto veci na starosti 

zatiaľ len vedenie školy, ktoré vynakladá aktuálne veľké úsilie na školenia a zavádzanie 

moderných technológií v oblasti ICT. 

2.4 Analýza 7S 

2.4.1 Stratégia 

Základná umelecká škola v Považskej Bystrici, je najväčšou organizáciou zaoberajúca sa 

touto činnosťou v priľahlom okolí. Vedenie školy si nedávno začalo uvedomovať postup 

doby v oblasti informačných technológií a rozhodlo sa v tejto oblasti konať čo vyústilo 

do zavedenia informačného systému iZUŠ. Aktuálne škola pokračuje projektom 

nevyhnutného zavedenia GDPR a školení zamestnancov v odbore ICT. 
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2.4.2 Štruktúra 

Riaditeľ

Zástupca 1 Zástupca 2

Vedúci 

klavírneho 

oddelenia

Vedúci 

akordeónovéh

o oddelenia

Vedúci 

keyboardového 

oddelenia

Vedúci 

speváckeho 

oddelenia

Vedúci 

dychového 

oddelenia

Vedúci oddelenia 

hudobnej náuky

Ekonómka

Učitelia 

klavírneho 

oddelenia

Učitelia 

akordeónovéh

o oddelenia

Učitelia

keyboardového 

oddelenia

Učitelia 

speváckeho 

oddelenia

Učitelia 

dychového 

oddelenia  

 

• Riaditeľ – je najvyššie postavená osoba v organizácií. Rozhoduje o činnostiach 

školy a robí dôležité rozhodnutia. Taktiež je za školu zodpovedný. Jeho úlohami 

je plánovať, viesť, kontrolovať, organizovať podriadených a procesy. Niektoré 

svoje úlohy deleguje zástupcom. 

• Zástupca – zástupcovia riaditeľa majú povinnosť vykonávať úlohy poverené 

riaditeľom, riadiť, pracovať a konzultovať s vedúcimi oddelení. 

• Ekonómka – má za úlohu správu majetku školy, účtovníctvo, prácu so mzdami 

a všetky ostatné dôležité operácie s financiami školy. 

• Vedúci oddelení – sú povinní viesť svoje oddelenia, rozhodovať o nich, pričom 

sa zodpovedajú riaditeľovi a zástupcom. 

• Učitelia – výuka žiakov. 

2.4.3 Systémy 

Organizácia využíva na teraz len informačný systém iZUŠ, ktorého základnými 

funkciami je evidencia študentov, zamestnancov, školného a mnoho iných. Ide 

o zdieľaný cloudový informačný systém, ktorého technickú správu má plne pod 

kontrolou poskytovateľ, čo je veľmi výhodné riešenie vzhľadom na to, že pre organizáciu 

Obrázok 7: Organizačná štruktúra ZUŠ PB (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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by bolo zamestnanie IT pracovníka veľkou záťažou. Informačný systém bude bližšie 

popísaný neskôr v práci. 

2.4.4 Zdieľané hodnoty 

Keďže ide prevažne o prácu a výchovu detí, je nutná vysoká pedagogická profesionalita 

učiteľov. Výučba je nastavená tak, aby v deťoch rozvíjala umelecké cítenie, ale aj 

budovala základy slušného správania, pomáhala so zvládaním stresových situácií 

a celkovým vystupovaním na verejnosti. 

2.4.5 Štýl 

Hlavne u mladších detí je dôležité dbať na správne jednanie, slušné správanie, priateľská 

komunikácia a pedagogický prístup. Všetci zamestnanci organizácie sú pedagógovia 

spĺňajúci všetky tieto kvality. 

2.4.6 Spolupracovníci 

V rámci organizácie je nutné udržiavať priateľské vzťahy medzi učiteľom a žiakom. 

Taktiež sa prejavuje vysoká hranica kooperácie, keď pri organizácií koncertov navzájom 

spolupracujú jednotliví učitelia, ale aj celé oddelenia. Dá sa povedať, že celá škola pracuje 

ako profesionálny tím, čo malo vplyv na veľa doterajších úspechov organizácie. 

2.4.7 Schopnosti 

Zamestnanci školy, sú profesionálni hráči na rôzne hudobné nástroje. Ich výučbovou 

slabinou sú však slabšie schopnosti v oblasti IT niektorých zamestnancov na čo škola 

promptne reaguje pravidelnými školeniami. Škole s týmto problémom pomáha aj 

samotný poskytovateľ informačného systému poskytovanými školeniami, riešením 

technických problémov. 

2.5 SWOT analýza ZUŠ v Považskej Bystrici 

Silné stránky: 

• dlhoročné pôsobenie, 

• škola je lokalizovaná v centre mesta Považská Bystrica, 

• dobré meno, 

• dobré vzťahy so zákazníkmi, 

• vysoká profesionalita a dlhoročné skúsenosti zamestnancov v odbore, 
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• možnosť usporiadania pravidelných koncertov na pôjde školy, 

• silný marketing založený na pravidelných koncertoch či už na pôjde školy alebo 

mimo nej, 

• dobrá vybavenosť hudobnými nástrojmi, čo je v iných umeleckých školách 

bežným problémom, 

• informačný systém poskytovaný na mieru pre umelecké školy, 

• pravidelné školenia zamestnancov v oblasti IT, 

• účinkovanie žiakov na medzinárodných udalostiach. 

Slabé stránky 

• vysoká vyťaženosť niektorých pedagógov, 

• slabšia forma marketingu v oblasti sociálnych sietí, 

• slabšia optimalizácia webových stránok, 

• zastaralý spôsob evidencie dochádzky do zamestnania (má zanásledok vyššiu 

časovú dotáciu niektorých procesov). 

Príležitosti 

• možnosť výučby ďalších hudobných nástrojov, 

• získanie nových zákazníkov pomocou sociálnych sietí, 

• prevedenie ďalších procesov do elektronickej podoby, 

• prenajímanie koncertnej sály tretím stranám. 

Hrozby 

• nedostatok kapitálu, 

• široká možnosť substitútov, 

• vznik ďalšej silnej konkurencie, 

• úbytok potenciálnych záujemcov o štúdium, 

• zhoršenie ekonomickej situácie organizácie. 
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2.6 Informačný systém 

 

 

 

V tejto kapitole sa budeme venovať analýze informačného systému, ktorý nami zvolený 

subjekt používa. Ide o cloudový informačný systém - iZUŠ - od firmy Sensio. Informačný 

systém je špeciálne designovaný pre umelecké školy, pričom tvorcovia si stoja za tým, že 

je najlepší na trhu pre daný odbor. Funkcie informačného systému pomáhajú vedúcim 

pracovníkom kontrolovať svojich podriadených, učiteľom urýchľujú každodenné 

a zdĺhavé vyplňovanie tých istých dokumentov, rodičom umožňuje kontrolovať prácu 

svojich detí. Taktiež slúži ako internetová žiacka knižka. V súčasnosti používa 

informačný systém približne 30% umeleckých škôl v Českej republike a na Slovensku 

(9). 

2.6.1 Hardware 

V škole sú prevažne využívané notebooky a riaditeľ s ekonómkou majú naviac ešte 

stolové počítače. Notebooky sú pridelené všetkým užívateľom informačného systému 

organizácie (počet 32 všetky značky ASUS). Budova je kompletne pokrytá WIFI 

pripojením. Informačný systém sa nachádza na serveri poskytovateľa informačného 

systému. 

2.6.2 Software 

Všetky počítače školy sú vybavené operačným systémom Windows 10. Taktiež je na 

všetkých počítačoch nainštalovaný balík Microsoft Office a antivírusový softvér Avast. 

 

 

Obrázok 8: Logo iZUŠ (Zdroj: 9) 
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2.6.3 Cloudové riešenie (prístup, bezpečnosť, záloha) 

K informačnému systému iZUŠ užívatelia pristupujú pomocou internetového prehliadača 

zadaním kombinácie užívateľského mena a hesla s minimálnou dĺžkou 8 znakov na 

stránke https://www.izus.cz/. Komunikácia medzi užívateľským počítačom a serverom 

prebieha pomocou SSL protokolu, ktorý zabraňuje „odpočúvaniu“. Dáta z informačného 

systému sú uložené na serveri, v šifrovanej forme, ktorý stráži 24 hod. denne 

bezpečnostná agentúra (9). 

Dáta sú zálohované dvakrát denne na dvoch miestach v Českej republike. V prípade, že 

by došlo k poškodeniu všetkých harddiskov serveru, použije sa záloha z najbližšieho 

miesta. V prípade, že by bola poškodená aj tá, stále máme možnosť zálohy z druhého 

miesta (9). 

V neposlednej rade treba dodať, že užívatelia iZUŠ nie sú profesionáli v odbore IT. 

Základná umelecká škola v Považskej Bystrici rieši tento problém pomocou pravidelných 

školení (raz za mesiac) v oblasti správneho používania vlastných zariadení, bezpečnosti 

a správneho, efektívneho využívania informačného systému. Tieto školenia sa 

vykonávajú raz mesačne na poradách. 

2.6.4 Moduly 

 

 

V tejto časti práce sa budeme venovať jednotlivými modulom informačného systému 

iZUŠ. 

 

Obrázok 9: Moduly informačného systému iZUŠ (Zdroj: 9) 
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Hlavná stránka 

V tomto module nájdeme dôležité informácie, ako napríklad: odkazy od kolegov, 

oznamy, upozornenia, že sa nachádzajú v triednej knihe nevypísané položky, najbližšie 

akcie konajúce sa na škole (9). 

Škola 

Modul škola slúži na zadanie prvotných informácií o škole, vyučovaných odboroch, 

budovách, pobočkách a učebniach. V module sa nachádza tlačidlo platby, ktoré nám 

ukáže už uskutočnené alebo neuhradené platby školného. Žiaci, ktorí platbu neuhradili sú 

vyznačení. Modul umožňuje pomocou tlačidla upozorniť, zašle mail zákonnému 

zástupcovi žiaka, aby platbu uhradil (9). 

Každému žiakovi iZUŠ priradí variabilný symbol, pomocou ktorého rozozná, že sa platba 

vzťahuje k danému žiakovi. Údaje o zaplatení je možné vkladať jednotlivo alebo si 

v internetbankingu našej banky uložíme výpis transakcií, následne tento výpis vložíme 

do iZUŠ a všetky platby za školné budú automaticky priradené žiakom (9). 

V iZUŠ si taktiež môžeme nastaviť pomocou tlačidla filter zobrazenie jednotlivých 

žiakov podľa učiteľa, napríklad podľa žiakov, ktorí nemajú uhradené školné. Zoznamy 

môžeme tiež importovať alebo vytlačiť pomocou zvolených tlačidiel (9).   

V module je možné nahliadnuť do starších záznamov v triednych knihách, zapísať 

klasifikáciu na vysvedčeniach alebo v prípade užívateľa učiteľ zostaviť rozvrh hodín. 

Zamestnanci 

Modul zamestnanci nám umožňuje zobrazenie zoznamu všetkých zamestnancov, na 

ktorých máme práva nahliadnuť. V zozname si môžeme pomocou tlačidla dokumenty 

zobraziť všetky dokumenty o danom učiteľovi a jeho žiakoch. Pomocou tlačidla osobné 

údaje môžeme aktualizovať údaje o danom zamestnancovi vrátane nastavenia 

vyučovaných predmetov a učební. 
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Žiaci  

 

 

V module žiaci môžeme vidieť ich zoznam zoradený podľa učiteľov, pričom oprávnený 

užívateľ môže nahliadnuť do ich dokumentov a osobných údajov. Žiakov je možné 

pridávať, meniť možnosti zobrazenia, vytlačiť zoznam žiakov, exportovať zoznam žiakov 

do súboru. 

Prihláška 

Modul prihláška je určený pre správne vyplnenie všetkých údajov a podanie prihlášky. 

Modul nás prevedie celkovo siedmimi krokmi. V prvom kroku sa zobrazí úvodná strana, 

kde zvolíme buď tvorbu nového konta pre žiaka, alebo použitie už existujúceho. 

V druhom kroku vyberieme základnú umeleckú školu, na ktorú sa hlásime. Tretí krok 

zahŕňa vyplnenie údajov žiaka a vo štvrtom vyplní údaje zákonný zástupca. V piatom 

kroku si vyberáme zameranie, resp. kurz, ktorého sa chce žiak zúčastniť (napríklad 

klavírny, spevácky a pod.). V šiestom kroku prihlášku odošleme a v siedmom si ju 

môžeme následne vytlačiť. 

 

 

Kontakt 

V module kontakt sa nachádzajú kontaktné informácie na zvolený subjekt (v našom 

prípade na Základnú umeleckú školu v Považskej Bystrici). 

  

Obrázok 10: Ukážka modulu žiaci (Zdroj: 9) 

Obrázok 11: 7 krokov modulu prihláška v informačnom systéme iZUŠ (Zdroj: 9) 
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2.6.5 Verzie informačného systému a cena 

V otázke ceny sa ukázal systém iZUŠ veľmi priaznivou voľbou a to hlavne pre menšie 

hudobné školy. 

Pri objednávke informačného systému si môžeme vybrať z troch možností: 

• iZUŠ START – verzia pre začínajúce školy, ktoré chcú vyskúšať iZUŠ. Cena 

tejto verzie je 0 Kč za žiaka mesačne čiže ide o bezplatnú verziu (9). 

• iZUŠ STANDART – táto verzia oproti predošlej ponúka naviac zmluvu medzi 

poskytovateľom informačného systému, telefonickú a e-mailovú technickú 

podporu, elektronický žiacky zošit pre žiakov a rodičov. Taktiež je možnosť 

voľby niektorých nadštandardných funkcií. Cena verzie je 1 Kč na žiaka bez DPH 

(9). 

• iZUŠ PROFI – verzia obsahuje všetky funkcie verzie STANDART a naviac 

všetky súčasné, ale aj do budúcna vyvinuté nadštandardné funkcie vytvárané na 

základe požiadavkou zákazníkov. Cena za verziu PROFI je 2 Kč bez DPH na 

žiaka, pričom ide o konečnú cenu bez ďalších príplatkov (9). 

Základná umelecká škola v Považskej Bystrici využíva verziu STANDARD. 
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2.6.6 SWOT analýza IS 

Tabuľka 3: SWOT analýza IS iZUŠ (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

2.6.7 Analýza HOS8 

Ako ďalšiu analýzu pre podrobnejšie vyhodnotenie stavu informačného systému som si 

vybral metódu HOS8. Analýza touto metódou bola vykonaná prideleným zamestnancom 

firmy, ktorý vyplnil dotazník za mojej prítomnosti. Analýzu sprostredkoval portál 

Zefis.cz. 

  

Silné stránky   Slabé stránky 

- jednoduchosť   - užívatelia IS nie sú profesionáli 

 v oblasti ICT - dostupnosť   

- prehľadnosť   - prístup k IS jedine pomocou 

 internetu - cena   

- dobré riešenie zálohovania     

- používanie najmodernejších  

 technológií pri vývoji        
 

  

- široká základňa spokojných 

 zákazníkov 

- jednoduché zavedenie IS     

Príležitosti   Hrozby 

- rozšírenie funkcionality IS   - nesprávna manipulácia s IS 

- záložné riešenie prístupu do IS    - nemožnosť prístupu pri strate 

 internetového pripojenia - školenie užívateľov odborníkom   

 v oblasti bezpečnosti ICT   - nesprávna manipulácia so zariadeniami 

     používanými pre pripojenie do IS 
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Vyhodnotenie jednotlivých oblastí podľa metódy HOS8 

• Hardware: 3 

• Software: 4 

• Orgware: 3 

• Peopleware: 3 

• Dataware: 4 

• Zákazníci: 4 

• Dodávatelia: 4 

• Management IS: 4 

 

 

Výsledné hodnoty nám odhaľujú, že stav informačného systému a spôsob jeho 

využívania je na slušnej úrovni, pričom všetky oblasti okrem hardware, orgware, 

peopleware dosiahli známku 4.  

  

Graf 1: Výsledok analýzy jednotlivých častí IS (Zdroj: 11) 
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Zhodnotenie informačnej bezpečnosti metódou HOS8 

Hodnotenie informačnej bezpečnosti dosiahlo známku 3 čo znamená skôr dobrú úroveň. 

V tomto ohľade bolo od zavedenia IS odvedené veľké množstvo práce, avšak udržovanie 

a zvyšovanie informačnej bezpečnosti je nikdy nekončiaci proces, keďže nové hrozby 

vznikajú a staré zanikajú. Hlavnou príčinou nedosiahnutia vyššej úrovne bol fakt, že 

GDPR je ešte stále v procese zavádzania, ktorý však bude v blízkej dobe dokončený. 

Celkovo môžeme hodnotiť úroveň informačnej bezpečnosti za vysokú, pričom z grafu 

nižšie môžeme jasne vidieť, že ide o nadpriemerné hodnotenie tejto oblasti v porovnaní 

s ostatnými firmami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Zhodnotenie informačnej bezpečnosti metódou HOS8 (Zdroj: 11) 
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Celkové zhodnotenie informačného systému podľa metódy HOS8 

Úroveň informačného systému dosiahla celkovej hodnoty 3 (skôr dobrá úroveň) čo 

potvrdilo vysoké očakávania na informačný systém. Systém je priamo designovaný pre 

potreby základných umeleckých škôl a z toho dôvodu má len minimum nedostatkov.  

 

 

Z grafu vyššie vyplýva, že informačný systém dosahuje minimálne doporučené hodnoty, 

v každom ohľade niekde ich dokonca presahuje, čo hovorí o jeho vysokej kvalite, avšak 

tvrdenie, že nie je čo zlepšovať by bolo určite nesprávne. Hodnoty dosiahnuté 

jednotlivými časťami informačného systému, jeho celkové hodnotenie a spokojnosť 

vedenia základnej umeleckej školy podporuje tvrdenie, že informačný systém dosahuje 

požadovanú úroveň. 

  

Graf 3: Celková a odporúčaná úroveň IS (Zdroj: 11) 
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2.6.8 Pripravenosť organizácie na príchod GDPR. 

Keďže ide o jednu z najpálčivejších tém dnešných dní, ktorá sa týka aj nášho subjektu, 

rozhodol som sa analyzovať aj stav, ako dobre je škola na GDPR pripravená. 

Príprava školy na GDPR 

Vzhľadom na to, že poskytovateľ informačného systému umožňuje svojim klientom 

pomoc so zavádzaním GDPR vo všetkých potrebných oblastiach, vedenie sa rozhodlo 

organizovať tento variant. Zavádzanie GDPR bolo nutné uskutočniť za bežného chodu 

školy a preto bol vypracovaný podrobný harmonogram s dostatočnou časovou rezervou. 

Tabuľka 4: Harmonogram zavádzania GDPR (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 9) 

November 2017 Školenia riaditeľov, zoznámenie sa s GDPR. 

December 2017 
Úprava obecných metrík pre ZUŠ na základe vykonávacieho predpisu 
pre deti s telesným postihnutím. 

Január 2018 Audit práce s osobnými údajmi priamo v škole. 

Február 2018 
Konzultácia vypracovaných metodík na mieru v danej škole, prijatie 
opatrení (zber súhlasov). 

Marec 2018 Školenia zamestnancov na GDPR. 

Apríl 2018 Kontrola dodržovania pravidiel poverencom. 

Máj 2018 Škola je pripravená na GDPR. 

 

Z harmonogramu je vidieť, že sa organizácia nachádza v záverečných etapách zavádzania 

GDPR, pričom projekt by mal byť hotový približne mesiac pred požadovaným dátumom, 

čo nám poskytuje dostatočný čas pre prípad komplikácií a implementáciu korekcií. 

Poverenec pre ochranu osobných údajov 

Jednou z povinností GDPR je stanovenie poverenca pre ochranu osobných údajov. Keďže 

organizácia nemá čas ani prostriedky na prijatie a vyškolenie takéhoto pracovníka, 

rozhodla sa využiť možnosť externého pracovníka, špeciálne vyškoleného za týmto 

účelom, ktorého ponúka poskytovateľ informačného systému. 

Úlohou tohto pracovníka bude dohliadať na dodržovanie nariadení a koordinovať prácu 

s osobnými údajmi (napríklad vymazanie osobných údajov, komunikovať s dozorným 

orgánom, riešiť sťažnosti subjektov a podobne) (9). 
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Analýza pripravenosti GDPR podľa dotazníku firmy ESET 

Firma ESET ponúka na svojich webových stránkach test pripravenosti na GDPR. Ide 

o dotazník, po ktorého vyplnení nám stránka zhodnotí a zobrazí stav pripravenosti 

jednotlivých častí v našej organizácií . 

Výsledky analýzy  

V organizácií sú vytvorené procesy na neustále monitorovanie a aktualizáciu všetkých 

povinností, ktoré môžu vyplývať zo zmien právnych predpisov. Zamestnanci sú 

o zmenách informovaní krátko po ich schválení. Organizácia uchováva všetky záznamy, 

ktoré zahŕňajú všetky inštancie a použitia osobných informácií (14).  

 

 

Výsledok analýzy súladu organizácie s GDPR bolo: „v súlade s GDPR“ (14).  

Ide o pomerne očakávaný výsledok vzhľadom na to, že organizácia sa nachádza 

v záverečnej fáze implementácie GDPR. 

 

 

  

Graf 4: Výsledky analýzy pripravenosti na GDPR (Zdroj: 14) 
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENÍ 

V tejto časti práce sa budem venovať vlastným návrhom zlepšení, ktoré by mohli 

skvalitniť prácu s informačným systémom a zvýšiť celkovú informačnú bezpečnosť v 

organizácií. Pre návrhy týchto riešení použijem poznatky získané analýzami SWOT 

a HOS8. Práca sa nebude zaoberať porovnaním alebo prípadným prechodom na iný 

informačný systém, pretože podľa môjho názoru ide o pravdepodobne najoptimálnejšie 

riešenie pre nami zvolenú umeleckú školu, ktorá je taktiež s informačným systémom 

spokojná. 

3.1 Návrhy na zlepšenie jednotlivých oblastí analýzy HOS8 

Nasledujúce návrhy budú zamerané na jednotlivé oblasti hodnotené analýzou HOS8, 

ktoré dosiahli známku 3. Pri každej oblasti najskôr zdôvodním pravdepodobnú príčinu 

nižšie dosiahnutého hodnotenia a následne odporučím možné riešenie a smer, ktorým by 

sa organizácia mala uberať. 

3.1.1 Hardware 

Pomocou analýzy HOS8 bola oblasť hardwaru vyhodnotená známkou 3 čo bolo 

spôsobené hlavne nižším výkonom pracovných notebookov používaných 

zamestnancami. Návrh nákupu zariadení s vyšším výkonom však nemá pre nás zmysel, 

pretože ide o relatívne nákladné riešenie, ktoré by nám v konečnom dôsledku prácu s IS, 

pre ktorú sú notebooky primárne určené, výrazne neskvalitnilo. Toto tvrdenie je 

podložené faktom, že informačný systém je nenáročný pre užívateľské zariadenia, a tak 

môžeme konštatovať, že výkon aktuálne používaných notebookov je síce nižší, ale 

dostačujúci. Ak by však nastala potreba zmeny pracovných notebookov zamestnancov, 

odporúčam sa zamerať skôr na fyzickú odolnosť, ako výkon, pretože užívatelia 

s notebookmi často cestujú. 

3.1.2 Orgware 

Oblasť orgwaru bola vyhodnotená známkou 3 čo môžeme považovať za skôr dobrú 

úroveň. Informačný systém má síce online príručku, ktorá popisuje jeho používanie, 

avšak zavádzanie nariadenia GDPR, ktoré úzko súvisí s touto oblasťou, je v stave 

záverečných krokov implementácie. Organizácii odporúčam pokračovať v stanovenom 

harmonograme zavádzania, ktoré bude mať za následok zvýšenie kvality tejto oblasti 
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a taktiež pokračovať v pravidelnej aktualizácií pravidiel zachádzania s informačným 

systémom a zvyšovaním povedomia užívateľov o týchto pravidlách. 

3.1.3 Peopleware 

Peopleware je ďalšia oblasť, ktorá získala známku 3. Hodnotenie nedosiahlo vyššej 

úrovne hlavne z dôvodu, že časť užívateľov sú začiatočníci v používaní počítačov, ktorí 

sa tým pádom pomalšie učia práci s informačným systémom a často ovládajú len rutinné 

postupy naučené z doterajších školení. Pre prácu s týmito užívateľmi odporúčam 

špeciálne školenia, kde by sa naučili bežnej práci so zariadeniami, pretože je priamo 

previazané s používaním IS. Pri školeniach priamo zameraných na používanie 

informačného systému navrhujem individuálny prístup. Pri školeniach, kde by sa 

spočiatku naučili len základom bezpečného a efektívneho využívania IS, na ktoré by 

neskôr nadviazali školenia pre pokročilejších. Taktiež navrhujem nastavenie zariadení 

spôsobom, ktorý im prácu uľahčí a minimalizuje možné chybné kroky (to akým 

spôsobom, rozoberiem neskôr v konkrétnom návrhu). 

3.2 Návrhy na zvýšenie informačnej bezpečnosti 

V analýze HOS8 dosiahla informačná bezpečnosť organizácie známku 3 (skôr dobrá 

úroveň), vďaka vhodne zvolenému cloudovému riešeniu IS, ktorý spravuje samotný 

dodávateľ pravidelných školení užívateľov a postupné zavádzanie nariadenia GDPR. 

Z poznatkov získaných analýzou IS môžeme taktiež konštatovať, že najslabším článkom 

bezpečnosti budú vždy samotní užívatelia a preto bude vždy kľúčovým zámerom 

organizácie ich pravidelné školenie. Hlavným cieľom tejto kapitoly budú teda  praktické 

návrhy pre udržanie si aktuálneho stavu informačnej bezpečnosti a prípadné zvýšenie jej 

úrovne. 

3.2.1 Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) 

Z analytickej časti sme sa dozvedeli, že organizácia je vo vyhovujúcom stave, čo sa týka 

pripravenosti na GDPR. Z toho dôvodu budú moje návrhy smerované skôr k udržaniu si 

aktuálneho stavu, ako zvýšenie úrovne: 

• pravidelne kontrolovať a dbať na dodržiavanie správneho spracovania osobných 

údajov, 

• kontrola užívateľov či je ich správanie v súlade s GDPR a pripomínať im 

dôležitosť týchto nariadení pravidelnými školeniami, 
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• kontrola práv a povinností všetkých typov užívateľov v závislosti na nariadení 

GDPR, 

• ostré sledovanie požiadavkou o aktualizácií nariadenia GDPR, 

• zaistiť, aby bol každý nový zamestnanec riadne vyškolený v práci s osobnými 

údajmi, 

• sústavná aktualizácia pravidiel bezpečnosti a dokumentov spojených s nimi, 

• sústavná aktualizácia pravidiel postupu pri narušení bezpečnosti a dokumentov 

spojených s nimi, 

• po zavedení GDPR opätovne skontrolovať správnosť riešení a v prípade 

odhalenia nedostatkov ich okamžité odstrániť, 

• kontrola poistných zmlúv, 

• pravidelné sledovanie charakteru a dôležitosti zhromažďovaných dát 

v užívateľských zariadeniach, zváženie ich šifrovania a spôsob zálohy. 

3.2.2 Návrh interných bezpečnostných predpisov 

Keďže je vytvorenie interných bezpečnostných predpisov súčasťou nariadenia GDPR, 

pokúsim sa o návrh takéhoto dokumentu. Mojím cieľom je návrh a vytvorenie vzorového 

riešenia takéhoto dokumentu. 

 

Úvod 

Tieto predpisy sa budú zaoberať postupom spracovania a ochranou osobných údajov 

spracovávaných Základnou umeleckou školu v Považskej Bystrici. Ide o údaje 

spracovávané zamestnancami tejto organizácie. 

Osobným údajom sa rozumie podľa Čl. 4 ods. 1 nariadenia európskeho parlamentu a rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“): „osobné údaje sú 

akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; 

identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo 

nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné 

údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické 

pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 

identitu tejto fyzickej osoby“ (21). 
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Citlivé údaje 

Poverené osoby nemôžu spracovávať citlivé údaje. Citlivým údajom rozumieme údaj 

o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom 

vyznaní, členstvo v odboroch, o zdravotnom stave, sexuálnej orientácií, genetické 

a biometrické údaje, údaje o trestných deliktoch, či právo-mocnom odsúdení osôb (22). 

Výnimkou sú zdravotné údaje nutné pre adekvátne prispôsobenie štúdia jednotlivých 

subjektov, ktoré o takéto prispôsobenie požiadali. 

Zodpovedné osoby 

Ide o osoby, ktoré sú oprávnené pracovať s osobnými údajmi. Medzi zodpovedné osoby 

organizácie patria: 

• Riaditeľ základnej umeleckej školy. 

• Zamestnanci, ktorých pracovná náplň vyžaduje využívanie osobných údajov 

a majú pre túto činnosť písomné poverenie od riaditeľa organizácie. 

• Osoby, ktoré majú oprávnenie pracovať s týmito údajmi na základe uzavretej 

zmluvy. 

Bezpečnosť osobných údajov 

a) Zabezpečenie písomných dokumentov a médií s osobnými údajmi - písomné 

dokumenty a média tohto typu musia byť uzamknuté v skriniach nato určených, 

prípadne na iných miestach, ktorých charakter vykoná ich dostatočné 

zabezpečenie. 

Za dodržiavanie tohto úkonu sú zodpovedné všetky osoby podľa rozsahu 

pridelených oprávnení. 

b) Zabezpečenie údajov uložených v osobných počítačoch - počítače obsahujúce 

osobné údaje musia byť dostatočne zabezpečené proti prístupu neoprávnených 

osôb, ktorý by mohol mať za následok krádež, zmenu, zmazanie alebo inú 

neoprávnenú manipuláciu s takýmito údajmi. 

Za dodržiavanie tohto úkonu sú zodpovedné všetky osoby podľa rozsahu svojich 

oprávnení. 
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Záverečné nariadenia 

a) Kontrola dodržiavania predpisov - pravidelnú kontrolu dodržiavania 

stanovených povinností zabezpečí pracovník vykonávajúci pozíciu poverenca pre 

ochranu osobných údajov a to v polročných intervaloch. Jeho úlohou je tiež 

zoznámenie príslušných zamestnancov so stanovenými predpismi. 

Za dohľad nad vykonaním činnosti tohto pracovníka bude, podľa zmluvy, 

zodpovedný poskytovateľ tejto služby a vedenie organizácie. 

b) Audit nariadení - pre overenie správnosti nariadení pre prácu s osobnými 

údajmi bude vykonaný audit.  

Audity budú vykonávané na základe stanovených predpisov. 

c) Revízie - revízia pravidiel pre prácu s osobnými údajmi bude vykonávaná 

v prípade potrieb avšak minimálne raz za rok. Za takúto revíziu bude zodpovedný 

pracovník vykonávajúci pozíciu poverenca pre ochranu osobných údajov. 

3.2.3 Informačná bezpečnosť na strane užívateľov 

Ako bolo už spomenuté, užívatelia budú vždy jedným z najslabších článkov IS v oblasti 

bezpečnosti. Cieľom tejto časti bude navrhnúť také opatrenia, aby si boli užívatelia 

vedomí svojich povinností a plnili ich. 

Školenia informačnej bezpečnosti 

Je nutné, aby všetci zamestnanci pracujúci s informačnými aktívami organizácie, získali 

dostatočné vzdelanie a povedomie o povinnostiach v oblasti bezpečného používania 

aktív organizácie. 

Vzhľadom na to, že školenia tohto charakteru sú vykonávané pravidelne, je na mieste 

overenie či všetci účastníci rozumejú preberanej téme a na základe zistení je možné 

užívateľov rozdeliť do dvoch, alebo viacerých skupín. 

Obsah školení by mal byť prispôsobený znalostiam všetkých skupín. Z každého školenia 

je potrebné vytvoriť krátky zápis priebehu, cieľov a preberaných tém. Kvalitu školení 

taktiež zvýši zber spätnej väzby účastníkov. 

Ďalej odporúčam vypracovať príručku všeobecných bezpečnostných pravidiel 

organizácie, ktorá by bola pravidelne aktualizovaná a poskytovaná užívateľom priamo 
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v informačnom systéme. Pri každej aktualizácií by mali byť užívatelia informovaní 

mailom alebo upozornením v informačnom systéme. Obsahom tejto príručky by mali byť 

základné bezpečnostné pravidlá, ako napríklad: 

• Neotvárajte neznáme e-maily, 

• dodržujte pravidlo prázdneho stola, 

• ako správne vytvoriť heslo, 

• nezabúdajte si zálohovať dáta, 

• podozrivú činnosť ihneď hláste, 

• pravidelne aktualizujte zariadenia pre prácu s IS, 

• v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte nadriadeného pracovníka alebo 

poskytovateľa IS, 

• pri inštalácií softvéru si pozorne prečítajte podmienky licencie, 

• do svojich zariadení inštalujte len také aplikácie, ktoré dobre poznáte. 

Pre zvýšenie dodržiavania bezpečnostných pravidiel odporúčam vypracovať sankčný 

systém, ktorý pri nedodržaní nariadení vymeria užívateľovi sankciu a to v závislosti na 

výške priestupku, úrovni preškolenia užívateľa a počtu predošlých priestupkov. Hlavným 

cieľom sankčného systému je donútiť užívateľov nami stanovené pravidlá dodržiavať 

a preto je nutné, aby si ho boli užívatelia vedomí. 

Bezpečnosť užívateľských aktív 

V organizácií by mali byť identifikované všetky užívateľské aktíva a definované 

zodpovednosti za primeranú ochranu. 

Pre dosiahnutie tohto bodu odporúčam vypracovať a zaviesť pravidlá pre správne 

využívanie aktív užívateľmi, pričom by títo užívatelia mali byť zodpovední za ich 

použitie v rámci určených zodpovedností. V prípade, že užívatelia používajú aj iné, ako 

firmou používané zariadenia na prístup k IS, mali by byť stanovené pravidlá aj pre takéto 

zariadenia. 

Druhým návrhom v tomto bode je nastavenie užívateľských práv na zariadeniach pre 

prácu s IS, podľa pozície zamestnanca v organizácií a jeho vedomostí v oblasti ICT, 

ktorých cieľom bude eliminovať časť chýb, ktorých by sa hlavne menej skúsení užívatelia 

mohli ľahko dopustiť. 
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Jedným z možných spôsobov dosiahnutia tohto cieľa je pomocou vytvorenia konta 

s obmedzenými právami na zariadení určenom pre prístup do IS. K administrátorským 

kontám na počítačoch budú mať prístup len osoby zvolené vedením organizácie 

dostatočne školené pre ich správu. 

V prvom kroku musíme vytvoriť nový účet každému zamestnancovi pracujúcemu 

s týmto typom aktíva. Následne sa presunieme do nastavení „Family Safety“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedným z najdôležitejších nastavení takéhoto účtu je „Activity reporting,“ ktoré nám 

umožní monitorovať správanie užívateľa na jeho počítači a odhaliť prípadné chyby 

používania. 

V prvom rade nastavíme práva na používanie webových stránok v nastaveniach „Web 

filtering“. 

 

 

Obrázok 12: Nastavenia práv užívateľských účtov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Obrázok 13: Nastavenia Web filtering (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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V týchto nastaveniach následne zvolíme možnosť „Allow list only“ a vyplníme Allow 

List webovými stránkami, ktoré chceme užívateľovi povoliť (zvyšok stránok bude 

automaticky zakázaný). 

 

Obrázok 14: Ukážka nastavenia Allow List (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Ďalším zaujímavým nastavením, ktoré sa nám ponúka, je: „Desktop app restrictions,“ 

v ktorom nastavíme užívateľovi práva na aplikácie nevyhnutné pre vykonávanie činnosti 

zamestnanca. 

 

Obrázok 15: Nastavenie práv aplikácií (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Po otvorení jednoducho klikneme na možnosť: „Užívateľ môže používať iba aplikácie, 

ktoré povolím“ a zvolíme tie, ktoré sú pre jeho prácu nevyhnutné, pričom zvyšok bude 

neprístupný.  

 

Obrázok 16: Nastavenie aplikácií (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Zvyšku užívateľov, ktorí sú dostatočne zdatní v tomto ohľade môžeme ponechať väčšie 

práva, keďže sú bežne zvyknutí a dostatočne zdatní v každodennom bezpečnom 

používaní, vďaka pravidelným školeniam, ktoré však odporúčam organizovať aj naďalej.  

Autentizačné údaje užívateľov 

Užívatelia organizácie by si mali byť plne vedomí, že sú zodpovední za svoje 

autentizačné údaje. Súčasne by od nich malo byť vyžadované, aby pri používaní týchto 

údajov dodržiavali základné bezpečnostné pravidlá. 

Týmito pravidlami by mali byť: 

• pravidelná zmena hesiel, 

• heslá by mali mať dostatočnú dĺžku, používať kombinácie znakov (malé a veľké 

písmená, čísla prípadne rôzne iné znaky), nemali by nič znamenať, 

• heslo pre prístup do IS by malo byť diametrálne odlišné od všetkých ostatných 

a nemalo by sa používať nikde inde, ako pri prihlásení do IS, 

• pri podozrení úniku hesla ho okamžite zmeniť, prípadne nahlásiť udalosť 

administrátorovi. 

Je dôležité uistiť sa, že každý užívateľ správne rozumie problematike hesiel a bezpečnej 

práce s nimi. 

3.2.4 Zvýšenie zabezpečenia pre pripojenie užívateľov na internet 

WIFI sieť pokrývajúca budovu školy je jednou zo základných zložiek zásadne zvyšujúca 

dostupnosť k informačnému systému, a teda je na mieste uvažovať o možných 

zvýšeniach bezpečnosti tejto siete. Keďže je organizácia prichystaná v blízkej dobe 

nahradiť WIFI pripojeniam cez kábel, čo bezpečnosť pripojenia na internet ešte skvalitní. 

K danej WIFI sieti majú prístup len zamestnanci školy a je chránená heslom a šifrovaním 

WPA2. Taktiež prístupy k nastaveniam routeru sú chránené heslom. Vzhľadom na to, že 

je WIFI často využívaná zamestnancami na prístup do informačného systému, má zmysel 

uvažovať o možnom zvýšení jej bezpečnosti, pretože prístup k nej by potenciálnemu 

hackerovi značne uľahčil odcudzenie citlivých informácií či už zo zariadení používaných 

zamestnancami, alebo zo samotného informačného systému. Jedným z možných riešení 

pre zvýšenie bezpečnosti je v nastaveniach routeru zakázať možnosť WPS, ktorá 

predstavuje značnú slabinu v bezpečnosti, pretože osem miestny pin, ktorý tento nástroj 

využíva, môžu potenciálny hackeri ľahko odchytiť a relatívne rýchlo zistiť pomocou 
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útoku hrubou silou, pretože je krátky a obsahuje iba čísla. Následne je už jednoduché 

zneužiť zistený pin pre získanie prístupového hesla k WIFI sieti, napríklad pomocou 

nástroja Reaver . 

 

Obrázok 17: Ukážka nastavení routeru pre WPS (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Druhým mojím odporúčaním zabezpečenia WIFI je v nastaveniach routeru pridať 

možnosť access listu. Toto nastavenie nám umožní vytvoriť list zariadení, do ktorého 

vložíme MAC adresy len tých, ktorým chceme prístup k sieti povoliť. Zariadenia, ktorých 

MAC adresy nie sú pridané sa nedokážu k WIFI pripojiť ani za predpokladu, že by ich 

majitelia vlastnili heslo k našej sieti. 

 

Obrázok 18: Nastavenie routeru pre MAC filtering (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V nastaveniach nášho routeru musíme zvoliť možnosť „Wireless,“ kde vyberáme 

možnosť „Wireless MAC filtering“. Následne zaklikneme vo „Filtering Rules“ voľbu pre 

„Allow list“ a potom môžeme pridávať MAC adresy zariadení, ktoré budú mať k našej 
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WIFI sieti prístup. Ide síce o jednoduché, ale relatívne ťažkopádne nastavenie, hlavne 

z dôvodu ručného vkladania adries. čo však pre nás nie je problémom, keďže ide o malú 

organizáciu, v ktorej operuje na WIFI sieti len niekoľko zariadení. 

3.3 Úprava modulu prihláška 

Modul prihláška informačného systému iZUŠ pri registrácií novej prihlášky vyžaduje 

v druhom kroku zadanie presného názvu školy, do ktorej ju chceme podať. 

 

Obrázok 19: Ukážka druhého kroku modulu prihláška (Zdroj: 9) 

 

Prostredie tohto modulu môže na užívateľov pôsobiť trocha „nepriateľsky,“ pretože 

otvorenie číselníka „Vyberte ZUŠ z seznamu“ sa nám vyroluje, ponuka všetky školy, kde 

sa nachádza značné množstvo organizácií. Užívatelia majú síce druhú možnosť nájsť 

požadovaný objekt priamym zadaním názvu školy avšak tá nemusí byť príliš sympatická 

hlavne pre menej skúsených užívateľov. 

Z môjho pohľadu by mohlo ísť o jednoduchú úpravu menu, ktorá by vyhľadávanie značne 

sprehľadnila. 

 

Obrázok 20: Grafický návrh menu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Vyhľadávanie zadaním časti názvu 

Funkcionalita tohto nástroja sa oproti predošlej verzií nebude meniť žiadnym spôsobom. 

Lokalita 

Tento číselník sa bude skladať z dvoch častí a to Česká republika a Slovenská republika, 

pričom pod každou s krajín budú uvedené kraje nachádzajúce sa v danej krajne. 

 

Obrázok 21: Návrh číselníka Lokalita (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Mesto 

Tento číselník bude z časti závislý na číselníku lokalita. V prípade zvolenia konkrétneho 

kraja bude číeslník „Mesto“ zobrazovať len mestá nachádzajúce sa v danom kraji. 

V prípade ponechania predvolenej hodnoty - „lokalita“ - nám číselník poskytne zoznam 

všetkých miest. 

Zoznam ZUŠ 

Zobrazované výsledky sú závislé od toho, či užívateľ vyplnil číselníky „Lokalita“ 

a „Mesto“. Po zadaní konkrétnej možnosti čísleníka „Lokalita,“ budú zobrazované len tie 

školy, ktoré sa nachádzajú v konkrétnom kraji. V prípade, že užívateľ zvolí jednu 

z možností čisleníku „Mesto“, zobrazeným výsledkom budú len organizácie, ktoré sa 

nachádzajú v konkrétnom meste. Ak nastane situácia, že v oboch predchádzajúcich 

číselníkoch nebude nastavená ani jedna hodnota, číselník nám zobrazí všetky 

zaregistrované školy v informačnom systéme. 
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Celý proces výberu organizácie podľa návrhu 

1. Vyhľadanie pomocou vyplnenia časti názvu: 

a. Zadanie časti názvu. 

b. Porovnanie systému s databázou ZUŠ. 

c. Ak systém našiel zhodu, je možné prejsť ďalej, ak nie, systém znova ponúka 

číselník alebo opätovné zadanie časti názvu. 

2. Vyhľadanie pomocou číselníkov: 

a. Vyplnenie číselníka - „Lokalita“ - ponúka užívateľovi výber z krajov 

Slovenskej a Českej republiky. 

b. Vyplnenie číselníka - „Mesto“ – ponúka zoznam miest, podľa zvolenej 

hodnoty číselníka „Lokalita“.  

c. Vyplnenie číselníka - „Zoznam ZUŠ“ – zobrazenie údajov je závislé na 

vyplnených hodnotách číselníkov „Mesto“ a „Lokalita“. V prípade, že 

užívateľ nájde v číselníku požadovanú organizáciu, môže pokračovať 

v ďalších krokoch modulu prihláška. V opačnom prípade mu informačný 

systém ponúka možnosť opätovného vyplnenia číselníkov alebo vyhľadania 

pomocou časti názvu. 
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EPC diagram pre výber organizácie v module Prihláška 
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Obrázok 22: EPC diagram modulu prihláška (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3.4  Ekonomické zhodnotenie 

Táto časť práce bude zameraná na ekonomické zhodnotenie mojich návrhov. Zhodnotenie 

bude rozdelené do viacerých častí podľa charakteru návrhov. V prvej časti uvediem 

časové ohodnotenie jednotlivých skupín riešení, následne vypočítam cenu v eurách a na 

záver zdôvodním svoje ocenenie. 

Tabuľka 5: Časové ohodnotenie návrhov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Činnosť Dĺžka 

Školenie práce s počítačom 4h 

Školenia pre prácu s IS 4h 

Nastavenie užívateľských zariadení 5h 

Vypracované dokumenty spolu 24h 

- Vypracovanie pravidiel práce s aktívami 10h 

- Vypracovanie pravidiel o autentizačných údajoch 6h 

- Príručka všeobecných bezpečnostných pravidiel 4h 

- Vypracovanie pravidiel sankčného systému 4h 

Nastavenia WIFI siete 3h 

Úprava modulu prihláška spolu 10h 

- Úprava UI 6h 

- Prispôsobenie grafického návrhu 1h 

- Testovanie 2h 

- Nasadenie do prevádzky 1h 

 

Školenia zamestnancov pre prácu s počítačom 

Celkové ocenenie tejto oblasti je do veľkej miery závislé na počte zamestnancov ktorých 

bude v tomto ohľade potrebné vyškoliť. Môj približný odhad hodinovej sadzby takéhoto 

školenia na jedného zamestnanca je 4 €. Pri odhadovanej vzorke 10 zamestnancov ktorí 

by eventuálne toto školenie potrebovali by sa celková suma vyšplhala na 160 €.  

Školenia pre prácu s IS 

Opäť sa jedná o časť, ktorá je závislá na fakte, koľko zamestnancov organizácie už 

dostatočne školených bolo. Vzhľadom na to, že v závere musia školením prejsť všetci, 

bude celková cena rátaná pre všetkých zamestnancov organizácie, ktorí s informačným 

systémom pracujú. 

Cena takéhoto školenia poskytovaného dodávateľom informačného systému je 17,20 €. 

Pri počte zamestnancov 32, ktorí pracujú s informačným systémom sa konečná suma 

vyšplhá na hodnotu 550,40 €. 
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Nastavenia užívateľských zariadení 

Ide o relatívne jednoduchý avšak časovo náročnejší úkon, ktorý zvládne aj priemerne 

preškolená osoba. Z toho dôvodu stanovujem hodinovú sadzbu tohto riešenia na 10 €. 

Celková suma tohto návrhu by sa za daných podmienok vyšplhala na 50 €. 

Vypracované dokumenty spolu 

Ide o úkon vyžadujúci odborného pracovníka s minimálne 2 ročnou praxou v odbore 

bezpečnosti ICT. Z dôvodu, že škola takéhoto pracovníka nemá, bolo by nutné využiť 

služieb tretej strany. Hodinová mzda takéhoto pracovníka by sa pohybovala okolo 35 €. 

Tabuľka 6: Ceny vypracovania potrebných dokumentov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Dokument Cena  

- Vypracovanie pravidiel práce s aktívami 350,00 € 

- Vypracovanie pravidiel o autentizačných údajoch 210,00 € 

- Príručka všeobecných bezpečnostných pravidiel 140,00 € 

- Vypracovanie pravidiel sankčného systému 140,00 € 

Cena dokumentov spolu 840,00 € 
 

Nastavenia siete WIFI 

Ide o jednoduchší úkon, podobne ako pri nastaveniach užívateľských zariadení. Z toho 

dôvodu stanovujem hodinovú mzdu pracovníka vykonávajúceho túto úlohu znova na 10 

€. Celková suma tohto návrhu by sa teda vyšplhala na 30 €. 

Úprava modulu prihláška 

V prvom rade je nutné podotknúť, že navrhnuté riešenie by bolo prínosom pre nami 

zvolenú organizáciu avšak realizácia je závislá od poskytovateľa informačného systému, 

keďže zmeny informačného systému môže realizovať jedine on. Ak by sa teda zmena 

realizovala, náklady by boli prenesené na poskytovateľa a nie na našu organizáciu (tá 

môže prípadné zlepšenie dodávateľovi navrhnúť). 

Ide o návrh vyžadujúci viacero pracovníkov. Pre úpravu UI, testovanie a nasadenie do 

prevádzky je nutná účasť programátora, ktorého hodinovú mzdu odhadujem na 15 €. 

Ďalším potrebným pracovníkom je grafik, ktorého hodinovú mzdu odhadujem na 10 €. 

Ceny stanovujem aj na základe faktov, že by šlo o interných pracovníkov poskytovateľa. 

Celková suma návrhu by sa pohybovala vo výške 145 €. 
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Súhrn nákladov 

Náklady v tejto časti rozdelím do dvoch častí. Prvou sú náklady, ktoré by vynaložila na 

zlepšenie nami zvolená organizácia. Do druhej časti som vložil náklady na úpravu modulu 

prihláška, ktoré by v prípade realizácie boli hradené poskytovateľom IS. 

Tabuľka 7: Celkové náklady riešení (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Prehľad celkových nákladov Cena 

Školenie práce s počítačom 160,00 € 

Školenia pre prácu s IS 550,40 € 

Nastavenie užívateľských zariadení 50,00 € 

Vypracované dokumenty spolu 840,00 € 

Nastavenia WIFI siete 30,00 € 

Celkové náklady organizácie 1 630,40 € 

    

Úprava modulu prihláška spolu 145 € 

 

3.5 Prínosy navrhnutých riešení a odporúčaní 

 

• Overenie súladu s GDPR. 

• Zistenie aktuálneho stavu ICT v organizácii. 

• Odhalenie nedostatkov bezpečnosti ICT. 

• Zvýšenie povedomia o informačnej bezpečnosti zamestnancov. 

• Zvýšenie úrovne bezpečnosti WIFI siete. 

• Skrátenie časovej dotácie na vytvorenie interných bezpečnostných predpisov, 

vďaka vzorovému návrhu dokumentu. 

• Eliminácia chybných krokov pri používaní IS. 

• Zvýšenie motivácie zamestnancov pre dodržovanie stanovených pravidiel. 

• Optimalizácia obsahu školení zamestnancov. 

• Odporúčania do budúcna pre udržanie aktuálnej úrovne bezpečnosti 

v organizácií. 

• Úprava modulu prihláška pre lepšiu orientáciu užívateľov. 
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ZÁVER 

Cieľom tejto bakalárskej práce bola analýza súčasného stavu cloudového informačného 

systému iZUŠ, zhodnotenie jeho využívania Základnou umeleckou školou v Považskej 

Bystrici a návrh možných riešení odhalených nedostatkov. 

Prvá časť práce je venovaná teoretickým východiskám potrebným pre správne 

pochopenie rozoberanej problematiky. 

V druhej časti som sa zameral na analýzu firmy pomocou SWOT analýzy. Následne som 

analyzoval aj samotný informačný systém analýzami SWOT, HOS8. Keďže mnou 

zvolená organizácia spadá pod nariadenie GDPR, ktoré je momentálne jednou 

z najčastejších tém v oblasti IT, rozhodol som záver druhej časti práce venovať analýze 

pripravenosti organizácie na toto nariadenie. Analýzou som odhalil, že voľba 

informačného systému iZUŠ bola jedným z najlepších možných riešení a z toho dôvodu 

prechod na iný nepripadá do úvahy. Analýza GDPR ukázala taktiež dobrú pripravenosť 

na príchod nariadenia za čo sa zaslúžilo vedenie školy včasnou reakciou prípravy na 

zavedenie. 

V poslednej časti som sa zameral na riešenia nedostatkov a návrhy zlepšení, ktoré 

vychádzali z mnou vypracovaných analýz a konzultácií s riaditeľom základnej umeleckej 

školy. Pri návrhoch a odporučeniach som kládol dôraz na praktickosť, uskutočniteľnosť 

a finančnú dostupnosť riešení pre organizáciu. V závere som sa zameral na tretiu stranu 

užívateľov informačného systému, žiakov umeleckých škôl, kde súčasné riešenie druhého 

kroku modulu - prihláška - mohlo pôsobiť pre určitú skupinu týchto užívateľov hekticky. 

Verím, že riešenia a návrh navrhnuté v práci pomôžu vedeniu organizácie s efektivitou 

a riadením informačného systému, udržovaním súčasnej úrovne ICT a správnym 

smerovaním tejto oblasti v organizácií do budúcna.  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

IS – Informačný systém 

ERP – enterprise resource planning 

CRM – customer relationship management 

SCM – supply chain management 

WIFI – wireless fidelity 

GDPR - general data protection regulation 

IT – informačné technológie 

ICT – informačné a komunikačné technológie 

ZUŠ – základná umelecká škola 

UI – user interface 

WPS – Wi-Fi protected setup 
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