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LDAP a UPN 
LDAP (z angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokol ľahkého prístupu k 

adresáru je definovaný protokol pre ukladanie a prístup k dátam na adresárovom 

serveri. Je štandardizovaný aplikačný protokol navrhnutý na dotazovanie a 

modifikáciu adresárových služieb, fungujúci cez TCP/IP. LDAP autentifikácia je 

pomocou User Principal Name = jednoznačné meno používateľa (UPN). 

LDAP sa využíva na jednotnú správu užívateľských účtov, všetky informácie nájdete 

na ŽU-WIKI:  https://nic.uniza.sk/zuwiki/doku.php?id=zu:net:ldap   

Rozcestník na často používané systémy spravované CeIKT sú na stránke: nic.uniza.sk 

o  NMS-LDAP - Network Management System, Správa/prihlásenie - žltý obdĺžnik 

o  ŽU Wiki  - dokumentácia k LDAP, Wifi, VPN,.atď. - oranžový obdĺžnik 

o  HelpDesk - link na podporu IKT a tickety - červený obdĺžnik 

o  Office 365 – Office pre zamestnancov UNIZA - fialový obdĺžnik 

o  Webmail - RoundCube - univerzitné pracoviská (@uniza.sk) - modrý obdĺžnik  

o  Úschovňa - úložisko e-dokumentov pre zamestnancov - modrý obdĺžnik  

o  eMany - elektronická peňaženka - zelený obdĺžnik 

 
Obrázok 1: Web-rozcestník nic.uniza.sk 

https://nic.uniza.sk/zuwiki/doku.php?id=zu:net:ldap
http://nic.uniza.sk/


 

verzia február 2020 
2 

Do systémov uvedených hore (vzdelávanie, EZA, WiFi univerzity, e-learning, 

vzdelávanie, registratúra, strava, dochádzka,..) sa prihlasujeme pomocou jedného 

hesla, ako login sa používajú: 

 osobné číslo - uvedené na zamestnaneckej karte, 

 jedinečné UPN (priezvisko s číslom) – pre každú prac.zmluvu je nové, 

 UPN@uniza.sk resp. os.číslo@uniza.sk (aj zamestnanci fakúlt)  

Niektoré systémy dokážu pracovať aj s osobným číslom aj UPN-kom (*@uniza.sk), 

niektoré len jedným z nich.  

POZN: Pred zavedením LDAP a UPN boli vytvárané prístupy (užívateľské účty) do systémov 

univerzity (vzdelávanie, moodle, strava, žiadanky, atď.) z písmen priezvisko+meno, tieto účty sú 

stále funkčné. 

Aké UPN má ktorý zamestnanec a do ktorého systému použiť ktoré prihlasovacie 

meno je najrýchlejšie možné zistiť prihlásením sa do NMS (žltý obdĺžnik) 

Aké je moje UPN 

Najrýchlejšie prihlásenie je cez stránku: nic.uniza.sk, kde 

klikneme na žltý obdĺžnik NMS - Network Management 

System. 

Následne sa nám otvorí stránka na  

   
Obrázok 2: Uniza - Network Management System 

http://nic.uniza.sk/
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Klikneme na prihlásenie, ako Login vyplníme osobné číslo, ktoré je uvedené aj na 

zamestnaneckej karte vľavo dole (to kratšie číslo). Ako heslo odskúšajte heslo, ktoré ste 

používali do starej dochádzky doch2, alebo heslo použité do eMany. Prípadne použite 

možnosť obnovy hesla cez link pod prihlasovacím formulárom (príp. kontaktujte pracovníkov 

odd. Výpoč.Sys a Komun.Techn.)  

 
Obrázok 3: Prihlásenie do NMS 

Po prihlásení sa v ľavej časti zobrazí meno prihlásenej osoby. 

 
Obrázok 4: NMS – prihlásený užívateľ 

V menu v časti LDAP manažment zvolíme Moje údaje. (UID-osobné číslo, meno, priezvisko, 

UPN, kód pracoviska, email, kancelária, klapka, ak je aj kód funkcie..) 

 
Obrázok 5: NMS – moje údaje 
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Ak klikneme na Moje služby zobrazí sa Výpis všetkých služieb ktoré využívajú pre prihlásenie 

univerzitnú LDAP databázu. Pri službách ktoré máme aktivované sa zobrazuje LOGIN pre 

prihlásenie. 

 
           Obrázok 6: NMS – moje služby 

 

 
Obr. 7: NMS – pracovníci fakúlt bez emailu 


