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KĽÚČOVÉ SYSTÉMY VYSOKEJ ŠKOLY

 akademický informačný systém,

 ekonomický informačný systém,

 knižničný informačný systém,

 univerzitný web (internetový informačný systém1), fakultné weby

1Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Ex Libris.



PREPOJENIE KĽÚČOVÝCH SYSTÉMOV

?

• Okrem iného - zjednodušenie zabezpečenia dôveryhodnosti a pravdivosti informácií

najmä na webových stránkach. 

• Pred dvomi rokmi slovenské vysoké školy riešili v rámci rozvojových projektov vysokých 

škôl integráciu svojich systémov s rezortnými informačními systémami.

• Jedným z týchto systémov je Portál VŠ a s ním súvisiaca centrálna elektronická 

prihláška (CEP).



PORTÁL VŠ - AKO TO ZAČALO

• Portál VŠ ako projekt bol navrhnutý v roku 2005 členmi združenia EUNIS-SK.

• V rámci pracovnej skupiny združenia EUNIS-SK sa začal riešiť v roku 2006. Ministerstvu 

školstva bol predstavený 28. 11. 2006, odvtedy sa ďalej vyvíja, je inovovaný, pribúdajú 

nové funkcionality.  

• Oficiálne bol Portál VŠ dodaný v roku 2007, odkedy sa začal napĺňať obsahom zo strany 

vysokých škôl, od septembra tohto roku má nový dizajn.

• Od marca 2012 je Portál VŠ a súvisiace projekty súčasťou Dátového centra MŠVVaŠ SR.



SÚVISIACE SYSTÉMY

S Portálom VŠ úzko súvisia nasledovné systémy:

• Elektronizácia prihlasovania na VŠ 

• Centrálny register študentov

• Centrálny register zamestnancov

• Informačný systém na administráciu grantových schém 

• Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line



Projects that are solved or participated by 

EUNIS-SK



CIELE PORTÁLU VŠ

• rozvoj systematicky usporiadaných a odborne garantovaných informácií 

týkajúcich sa vysokých škôl, 

• získanie informácií v krátkom čase z jedného miesta, 

• integrácia a prepojenie kľúčových systémov týkajúcich sa vysokých škôl, 

• prístup k centrálnym databázam a číselníkom.

Hlavným cieľom Portálu VŠ do roku 2020 je stať sa zdrojom poskytujúcim 

všeobecné, ale aj personalizované informácie, aplikácie a služby pre 

širokú verejnosť so zameraním sa najmä na vysoké školy.



CIEĽOVÉ SKUPINY PORTÁLU VŠ

• SŠ – uchádzači o VŠ štúdium, výchovní poradcovia

• VŠ – študenti, učitelia, ostatní zamestnanci

• Absolventi - prístup k informáciám o vzdelávacích aktivitách na Slovensku, štatistiky, 

hodnotenia

• Firmy – zamestnávatelia

• Širšia verejnosť – záujemcovia najmä o ďalšie vzdelávanie poriadané VŠ, 

záujemcovia o dianie na VŠ, konferencie, semináre, ....



NAPLNENIE CIEĽOV

Rozvoj systematicky usporiadaných a odborne 

garantovaných informácií týkajúcich sa vysokých škôl:

• osoby zodpovedné za obsah (poverené  rektorom 

VŠ)

• celoškolskí administrátori: môžu vkladať 

a upravovať údaje za celú VŠ a jej súčasti

• fakultní administrátori: môžu vkladať 

a upravovať údaje za fakultu



NAPLNENIE CIEĽOV

•Získanie informácií v krátkom čase z jedného miesta

•Veľmi dôležité najmä pre uchádzačov o štúdium



NAPLNENIE CIEĽOV

•Prístup k centrálnym databázam a číselníkom 



NAPLNENIE CIEĽOV

Integrácia a prepojenie kľúčových systémov týkajúcich 

sa vysokých škôl

•Vkladanie informácií iba raz

•Akademický IS – Portál VŠ – CMS (web VŠ, fakúlt)

Ukážky:

Contao

Wordpress

Joomla

http://portalvs.develop.maurit.sk/sk/uzivatel/studijne-programy/8539?owner=0&level=0&form=0&name=
http://www.fem.uniag.sk/sk/
http://pvs.uniag.sk/wordpress
http://pvs.uniag.sk/joomla


ĎALŠIE MOŽNOSTI PREPOJENIA

 Konferencie a semináre

 Informácie o e-kurzoch

 Hodnotenie učiteľov

 ....



CENTRÁLNA ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

• Všetci dodávatelia akademických IS deklarovali prepojenie svojich systémov 

s CEP

• Uchádzač pri vypĺňaní prihlášky prostredníctvom CEP využíva informácie 

a zdroje:

• z elektronickej žiackej knižky

• z Portálu VŠ

• Z jedného miesta môže poslať prihlášky na viacero VŠ bez nutnosti vkladať tie isté 

údaje.

• Spätná väzba, SMS notifikácia



Ďakujem za pozornosť 

a prajem veľa úspechov 

pri používaní Portálu VŠ


