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safeID – „Čo to je a prečo to potrebujeme?“ 

• Spôsob pre inštitúcie, ako si navzájom púšťať používateľov do systémov 

 

• safeID je národná verzia, tá je zapojená do celosvetovej verzie eduGAIN 

 

• Nástroje Erasmus Without Paper pre študentov fungujú cez eduGAIN 



Aktuálny stav pripojenia vysokých škôl 

• Dve možnosti ako sa škola vie pripojiť:  
• Vlastný server poskytovateľa identít (Identity Provider, „IdP“) 

• Cloudové IdP (služba poskytovaná tímom safeID) 

• Vlastné IdP: 
• Ide 14 vysokých škôl 

• 12 pripojených 

• 1 dnes poslala údaje na pripojenie (UniPO) 

• 1 v procese (EUBA) 

• Cloudové IdP: 
• Viac detailov nasleduje 



Cloudové IdP – zhrnutie 

• IdP = Server, umožňujúci prihlásenie sa cez federáciu  

• Cloudové IdP = Server safeID, ak škola nemá/nevie mať vlastný 

• Manuálna správa 
• Zamestnanecké kontá sú ručne vytvárané správcom z danej školy 

• Študentské kontá sú vytvárané poloautomaticky importom z CRŠ exportu 
• Teda študenta je možné založiť až po spracovaní prvej CRŠ dávky, kde je aj on 

• Import: manuálny import súboru vygenerovaného v CRŠ, alebo cez API (treba si dohodnúť) 

• Na využívanie treba: 
• Určiť zodpovednú osobu 

• Dodať nepersonalizovanú kontaktnú adresu na helpdesk 

• Podpísať zmluvu o ochrane osobných údajov 

• Byť členom SANETu 
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Cloudové IdP - stav 

• Spolu nahlásilo záujem 17 škôl 

• Súčasný stav: 
• Korektne nakonfigurované : 5 škôl 

• Z toho aj vytvorené študentské identity: 3 školy 

• Čaká sa na konfiguráciu IdP zo strany safeID.sk: 4 školy 

• Čaká sa na procesnú/netechnickú vec: 2 školy 

• Absencia komunikácie: 6 škôl 

• Ak neviete, v ktorom stave je Vaša škola, napíšte nám 
• support@safeid.sk 
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Ako vzniká European Student Identifier (ESI)? 

• ESI musí byť identifikátor, ktorý je: 
• Unikátny 

• Nerecyklovaný 

• Nemáme jednotný národný identifikátor 
• Mali sme šancu, ale absentovala podpora z MŠVVaŠ 

• Nevadí, väčšina krajín nemá 

• Teda je to identifikátor per škola 
• Kto má vlastné IdP, generuje sám 

• Kto ide cez Cloud IdP, generujeme my, ale iba študentom, ktorí už sú v CRŠ 

• Ako teda vyzerá:  
• urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:<škola>:<id> 
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Priestor pre Vaše otázky 
 

support@safeid.sk  
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Ďakujem za pozornosť! 

Mgr. Peter Kopáč 

safeID.sk – Slovenská akademická federácia identít 
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