
 
 
 
 
 

 
 

 
 

November s technológiami IBM 
 
Pozývame vás na ďalšiu sériu prednášok o technológiách IBM 
 
 

Prístup mobilných zariadení k webovým 
aplikáciám 
Prednáška bude súčasťou predmetu prof. Bielikovej: Princípy webového inžinierstva 

C 117 14. 11. 
2006 

 

utorok 
 

15:00 - 16:00 

Anotácia prednášky:  
• Portálové riešenia: Portálové technológie - JSR 168 (286), WSRP; Správa webového obsahu 

(Web Content Management); Tímová spolupráca 
• Riešenia prístupu mobilných zariadení k webovým aplikáciám: SyncML; Transcoding 

technológie; Podpora mobilnej komunikácie; Správa mobilných zariadení  
• Webové aplikácie a vysoká dostupnosť - clustrovanie: Ukážka architektúr vysokej dostupnosti; 

Load balancing; Session Failover a replikácia  
Prednášajúci: Ing. Bohuš Pollak, SWG Consultant, IBM Slovakia 

 
Pokročilé databázové technológie IBM 
Prednáška bude súčasťou predmetu prof. Vojteka: Pokročilé DB technológie 

DE 150 15. 11. 
2006 

 

streda 
 

12:00 - 13:40 

Anotácia prednášky: 
• Požiadavky na výkonnú databázu 
• DB2 
• Content Management 

Prednášajúci: Ing. František Lévárdy, IBM Slovakia 

 
Životný cyklus veľkého projektu 
Prednáška bude súčasťou predmetu prof. Bielikovej: Manažment v softv. inžinierstve 

CD 150 16. 11. 
2006 

 

štvrtok 
 

15:00 - 16:00 

Anotácia prednášky: 
Prednášajúci je skúsený projektový manažér, ktorý v rámci svojej prednášky uvedie konkrétny príklad 
riadenia IT projektu z praxe.  
Popíše, ako prebieha projekt od prípravy až po konečnú implementáciu.  
Ukáže, ako sa realizujú jednotlivé fázy projektovej metodológie. 
Prednášajúci: Ing. Roman Kňažko, Project Manager a SWG Consultant, IBM Slovakia 

 



 

Dátové modelovanie s IBM Data Architectom 
Prednáška bude súčasťou predmetu Dr. Viery Rozinajovej: Princípy riadenia IS 

DE 300 16. 11. 
2006 

 

štvrtok 
 

17:50 - 19:45 

Anotácia prednášky: 
Cieľom tejto praktickej ukážky je predviesť dátové modelovanie s použitím softvérového nástroja IBM 
Data Architect. 
Prednášajúci: Ing. Miroslav Petrek, IBM SW IT Architect, IBM Slovensko 

 
IBM Tivoli - produkty pre bezpečnosť a manažment 
IS 
Prednáška bude súčasťou predmetu Ing. Strnada: Bezpečnosť a manažment IS 

CD 150 21. 11. 
2006 

 

utorok 
 

15:00 - 18:40 

Anotácia prednášky: 
IBM Tivoli midleware produkty, riešia problémy informačných systémov, ako je riadenie prístupu do IS 
(Single SignOn), komplexná správa storage (TSM), diaľková administrácia serverov a pracovných 
staníc, diaľková inventarizácia zdrojov, monitoring udalostí v systéme a výkonu IS, komunikácia medzi 
heterogénnymi systémami (MQ) a pod. 
Prednáška sa venuje technickým otázkam implementácie midleware do IS. 
Prednášajúci: Ing. Juraj Polák, Rational & TIVOLI Software Sales, IBM Slovakia 

 
Operačné systémy Linux a z/OS v top 
technológiách IBM 
Prednáška bude súčasťou predmetu Ing. Štefanoviča: Operačné systémy 

DE 300 22. 11. 
2006 

 

streda 
 

15:55 – 18:45 

Anotácia prednášky:  
• Linux – operačný systém, ktorý beží na všetkých hardvérových platformách IBM vrátane top 

serverov  
z/OS - operačný systém veľkých výpočtových systémov 
z/VM v spojení s Linuxom - znovuobjavený systém vďaka Linuxu, systém, ktorý naozaj robí 
virtualizáciu 

Prednášajúci: Ing. Marián Gašparovič, FTSS System, IBM Slovakia 
 

Operačný systém i5/OS s praktickými ukážkami 
Prednáška bude súčasťou predmetu Ing. Štefanoviča: Operačné systémy 

DE 300 29. 11. 
2006 

 

streda 
 

15:55 – 18:45 

Anotácia prednášky: 
Táto prednáška rozšíri pohľad na operačné systémy tým, ktorí zatiaľ poznajú operačný systém 
Windows a operačné systémy typu UNIX. Predstaví ďalšiu alternatívu riešenia operačného systému, 
čo umožní nadhľad pri vnímaní problematiky operačných systémov.  
Vysvetlí princípy tohto riešenia a jeho prínosy napríklad v oblasti virtualizácie, stability systému a 
bezpečnosti. Súčasťou prednášky budú praktické ukážky i5/OS.  
Prednášajúci: Ing. Roman Horský, IBM Slovakia BPTM System i™ CEMAAS, 

Ing. Richard Šefčík, System i™ AIX/ LINUX/ Windows integr. & HA solution – CEMAAS 
 
 

 
Viac informácií o týchto technológiách nájdete na www.ibm.sk .  
Prednášky pre IBM organizuje Goldstein & Fuchs. Viac informácií  o pripravovaných prednáškach žiadajte na 
kontakt@gandf.sk . 
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