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Úvod Projekt BSM on-line vznikol v roku 2004 ako nasledovník starých web stránok 
Bratislavského spolku medikov. Je výsledkom potrieb študentov a pedagógov Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK). Ciele Cieľom projektu je digitali-
zovať infraštruktúru LF UK, zmeniť spôsoby výučby medicíny a vytvoriť podmienky pre 
výchovu nových počítačovo gramotných generácií lekárov. Dokázať, že presunom slu-
žieb na webovú platformu študenti aj fakulta získajú. Metódy BSM on-line používa PHP 
a MySQL, SSL protokol s vlastným certifikátom. Výsledky V súčasnosti má BSM on-line 
2442 zaregistrovaných užívateľov, 76873 príspevkov v diskusných fórach a zdieľa 1552 
súborov. Záver Počítačová zdatnosť nových prvákov je každý rok väčšia a po nastúpe-
ní na štúdium fungujúci informačný systém očakávajú. Projekt BSM on-line prešiel cez 
mnoho zmien a vylepšení, ale zachoval si tradičnú akademickú nezávislosť a slobodu 
prejavu. Dúfame, že budúcnosť mu prinesie viac spolupráce z vlastnou fakultou.
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Článok popisuje dva konkrétne doplnky akademického on-line vzdelávacieho projektu 
medikov – projektu BSM ON-LINE (www.BSM.sk). Elektronické platby a čipová iden-
tifikácia študentov a pedagógov sú po prvom roku fungovania v praxi. Autori popisujú 
svoje doterajšie skúsenosti pri vývoji a implementácii týchto technológií ako aj ústreto-
vú spoluprácu so správcami centrálnej databázy osôb na rektoráte Univerzity Komen-
ského. Objasňujú motívy vývoja týchto prvkov ako aj nepredpokladané prínosy a ďalšie 
perspektívy oboch technológií. V závere článku uvádzajú ďalší nimi plánovaný vývoj ako 
elektronických platieb, tak aj bezkontaktnej identifikácie na základe čipov ISIC/ITIC ka-
riet. Zároveň ponúkajú možnosti jednoduchého využitia oboch technológií na úrovni 
základných administratívnych a vzdelávacích procesov na lekárskej fakulte. Klíčová slo-
va: elektronické platby, ISIC, ITIC, študentská identifikačná karta, čipová bezkontaktná 
identifikácia.


