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Úvod
–
–
–
–

Vznik projektu Portál VŠ - EUNIS-SK, rok 2005.
Ministerstvu školstva bol predstavený 28. 11. 2006,
Podporovaný ministerstvom školstva
S Portálom VŠ úzko súvisia projekty:
–
–
–
–
–

Elektronizácia prihlasovania na VŠ,
Centrálny register študentov,
Centrálny register zamestnancov,
Informačný systém na administráciu grantových schém
a čiastočne aj projekt Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line.

– Od roku 2012 Portál VŠ patrí pod Ministerstvo školstva, vedy
a výskumu SR.
– Každoročne sa na Portáli VŠ zvyšuje návštevnosť najmä v období
podávania prihlášok na vysoké školy
– URL: www.portalvs.sk
• .

Hlavný cieľ Portálu VŠ
– Rozvoj systematicky usporiadaných a odborne
garantovaných informácií týkajúcich sa vysokých škôl.
– Integrácia a prepojenie kľúčových systémov týkajúcich
sa vysokých škôl, získanie informácií
v krátkom čase z jedného miesta.
– Prístup k centrálnym databázam a číselníkom.
– Integrácia so systémami VŠ – AIS – vkladanie údajov
iba raz, prezentácia informácii z Portálu na weboch
fakúlt, i VŠ (štud. programy, konferencie, e-kurzy).

Projekty, ktoré rieši, resp. na riešení ktorých sa podieľa EUNIS-SK

Cieľové skupiny Portálu VŠ:
– SŠ – uchádzači o VŠ štúdium,
výchovní poradcovia.
– VŠ – študenti, učitelia, ostatní
zamestnanci.
– Absolventi - prístupu 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, o konferencie, semináre, ....

K jednotlivým modulom

Informácie o vysokej škole
– Zabezpečenie vzniku a prezentácie systematicky
usporiadaných a odborne garantovaných informácií týkajúcich
sa vysokých škôl na základe rôznych kritérií.
– Informácie o študijných programoch slúžia najmä uchádzačom
o štúdium na jednotlivých VŠ.
– Najviac navštevovaná časť Portálu VŠ.

K jednotlivým modulom

Projekty
Rozvojové projekty

− Modul slúži na administráciu grantových schém MŠVVaŠ SR,
− on-line riešenie pre administráciu celého životného cyklu podaných,
riešených, financovaných a ukončených projektov
v rámci vnútorného grantového systému MŠVVaŠ SR.
− Hlavnou časťou riešenia je správa projektov KEGA a rozvojových
projektov.
− Systém je modulárny a pripravený na akúkoľvek grantovú schému.
− Okrem časti na správu projektov dostupnú po prihlásení je
k dispozícií aj štatistické rozhranie a prehľad projektov.
− Systém zabezpečuje aj automatizovaný export dát pre systém SKCRIS.
− Je dostupný aj na adrese projekty.portalvs.sk.

K jednotlivým modulom

Konferencie a semináre
– Modul zabezpečuje vkladanie konferencií a seminárov
do jednoduchého formulára.
– Dáva prehľad o jednotlivých podujatiach.
– Umožňuje filtrovanie informácií.
– Registrované podujatia je možné sledovať aj v kalendári
podujatí.

K jednotlivým modulom

eVzdelávanie
− Modul je určený najmä pre učiteľov VŠ
− získanie prehľadu, ktoré kurzy a v akom rozsahu sú na slovenských VŠ
vyvinuté,
− možnosť nadviazať spoluprácu s autormi kurzov,
− predchádzanie tvorbe duplicít kurzov, ak už bol kurz s určitou témou
vyvinutý, ak je ho možné použiť v študijnom programe alebo ako
ďalšiu podporu výučby.
− Možný výber gestorov predmetov s už pripravenou podporou výučby.

− Modul je určený aj študentom všetkých stupňov štúdia
− ďalšie zdroje pre štúdium, nakoľko dosť kurzov, resp. objektov je
voľne prístupných, resp. ich je možné študovať na diaľku.

K jednotlivým modulom

Aktuality
– Silnou stránkou Portálu VŠ sú aj Aktuality.
– Pri vytváraní aktuality jej autor určí aj cieľového čitateľa,
aktualita sa zobrazí pri použití vybraného modulu (možnosť
viacnásobného výberu).
– Aktuality sa delia na:
– všeobecné,
– aktuality MŠVVaŠ.

Ďalšie súčasti Portálu VŠ
– Publikačná činnosť – prepojenie s CREPČ
–

–
–
–
–

Modul je prepojený s Centrálnym registrom publikačnej činnosti,
umožňuje vyhľadávanie publikácií

Kalendár podujatí
Elektronický sprievodca výberom VŠ
Manuály, FAQ
Silná podpora používateľa

Správa a prevádzka
Portálu VŠ
Komplexná prevádzka existujúcej aplikácie s konfiguráciou prípadných
súvisiacich požiadaviek spočíva v nasledovnom:
• zabezpečenie funkčnosti aplikácií, zvyšovanie bezpečnosti,
• programová podpora používateľa - automatizované podpory (vytváranie
bublinkových nápovied, nápovedy pri chybne vložených údajoch, ...),
• rozšírenie, respektíve úprava funkcionalít existujúcich modulov,
• testovanie a ladenie aplikácie po zmenách, zálohovanie,
• dostupnosť 24/7, dostupnosť správcu a programátorov v mimopracovných
hodinách v prípade vážnych porúch,
• prepojenie s ďalšími centrálnymi databázami, ako výsledkami maturít,
číselníkmi predmetov a pod.,
• XML prepojenie (webové služby) s externými aplikáciami,
• testovanie, dopracovanie opráv zistených nedostatkov,
• implementácia verejne dostupných štatistík,
• spätná väzba.

Podpora používateľa
Programová podpora
• Automatická zmena hesla pri zabudnutí hesla
• FAQ
• Slovník pojmov
• Návody, nápovedy
HelpDesk, Call centrum
• E-mail
• Telefón – klasické volania, tónová voľba so záznamom
hovorov
• Lync, skype
2 pracovníčky full time na Portál VŠ a CEP, 1 pracovníčka na
projekty, CRŠ, CRZ, ďalší pracovníci podľa potreby

Rozvoj Portálu VŠ
Ciele
− Zvýšiť kvalitu informácií pravidelnou aktualizáciou
zo strany vysokých škôl, najmä v module Informácie
o VŠ.
− Rozvoj nových modulov – záujem deklarovaný
vysokými školami v rokoch 2012 - 2013 najmä
v oblasti e-learningu a ďalšieho vzdelávania – závisí
od výsledkov analýzy na MŠVVaŠ SR.
− Podpora komplexného riešenia problematiky Ďalšieho vzdelávania na
Slovensku s využitím e-vzdelávania a na jednom mieste sústredenie
všetkého, čo by tomu mohlo napomôcť (v rámci Portálu VŠ).

Oblasti rozvoja
Portálu VŠ
• Technologická inovácia.
• Open data – prezenčná vrstva (zber údajov, ale i prezentácia
prostredníctvom Portálu VŠ).
• Hodnotenie VŠ.
• Medzinárodná prezentácia.
• Prepojenie všetkých rezortných IS s výstupom na Portáli VŠ.
• Prezentácia zbieraných údajov verejnosti.
• Moderné vývojové trendy.
• Sprostredkovanie spolupráce firiem s vysokými školami (záverečné
práce, brigády, prax).
• Rozširovanie povedomia o značke Portál VŠ, propagácia v médiách.

Merateľné ukazovatele
•
•
•
•

funkčná aplikácia,
umiestnenie a prepojenie rôznych celoštátnych číselníkov,
silná podpora používateľov – Call centrum, HelpDesk,
zapojenie všetkých vysokých škôl do modulu Informácie o VŠ
a väčšiny do modulov Konferencie a semináre a eVzdelávanie,
• komunikačné rozhranie (SMS tokeny, e-maily, diskusie,
intranet), sprístupnenie číselníkov externým aplikáciám,
• výmenné formáty,
• pracovné skupiny – inovácia, riešenie problémov.

Prezentácia výsledkov dotazníkových
prieskumov
– V prezentácii na Portáli VŠ sú zverejnené výsledky
prieskumov z rokov 2011-2014 z použitia Portálu VŠ
a Centrálnej elektronickej prihlášky, ako aj výsledky
kontaktných prieskumov k redizajnu Portálu VŠ.
– Použité metódy: Vyhodnotenie závislostí názorových otázok
od identifikačných údajov pomocou Chi-kvadrát testu
štvorcovej kontingencie, Kruskal-Wallisov test k názorovým
otázkam, k el. podporám bol použitý LSD test kontrastov –
testovanie zhody stredných hodnôt.
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Návštevnosť zo zahraničia

Centrálna elektronická prihláška (CEP)
Hlavný cieľ
Projekt „Elektronizácia prihlasovania na
vysoké školy“ sa podrobne zaoberá
zavedením centrálneho elektronického
prihlasovania na vysoké školy ako službou
pre uchádzačov o štúdium z jednotného
prostredia portálu pod názvom Portál VŠ

Centrálna elektronická prihláška (CEP)
Charakteristika
• Jednotný spôsob prihlasovania uchádzačov
o štúdium na vysoké školy.
• Transparentné prostredie.
• Možnosť vyhľadávania informácií z jedného
miesta,
• Uchádzač vkladá údaje o sebe iba raz i v prípade
hlásenia sa na viac vysokých škôl.
• Možnosť použitia údajov uchádzača
z predchádzajúceho roku.
• Možnosť zaslania prihlášky na viacero VŠ bez
nutného opakovania zadávania identických
údajov.

Integrácia s AIS VŠ
(tabuľka – počty uchádzačov)

Integrované AIS:
• Žilinský akademický IS (Žilina má vlastný AIS)
• MAIS
• UIS IS4U – rozvojový projekt MŠVVaŠ SR
• AIS2 – rozvojový projekt MŠVVaŠ SR
Je len na VŠ, aby preberali prihlášky, „tlačili“ na svojich
dodávateľov k doriešeniu problémov.

Centrálny register študentov
– Centrálny register študentov prevádzkuje ministerstvo
školstva.
– Neverejný systém, ktorý vznikol kvôli štatistickým
a rozpočtovým účelom.
– Tvoria ho údaje z registrov študentov na jednotlivých
vysokých školách aktualizované na mesačnej báze.
– Súčasťou registra je aj správa rôznych číselníkov
(ciselniky.portalvs.sk), hlavne číselníka študijných programov
- modul rozhodnutí, modul habilitácií a inaugurácií.
– Z registra čerpajú údaje rôzne inštitúcie a informačné systémy,
ako napríklad Sofia, AK,Prevá UDZS, Sociálna poisťovňa,
AIS VŠ.

Centrálny register
zamestnancov
− Centrálny register zamestnancov slúži na evidenciu
zamestnancov vysokých škôl, pre štatistické účely, rozpočtové
účely, kontrolné účely a potreby Akreditačnej komisie pri
plnení jej úloh.
− Periodicita aktualizácie údajov v registri zamestnancov je
štvrťročne.
− Na účely registra sa za zamestnanca považujú len
vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci.
Register tak neobsahuje informácie o ostatných
zamestnancoch vysokých škôl (administratívni zamestnanci,
prevádzkoví zamestnanci a pod.).
− Verejným výstupom je portál http://www.portalvs.sk/regzam/.

Mobility online
– Systém Mobility online je informačný systém na správu
mobilít študentov, učiteľov a zamestnancov v školstve.
– Spracúva komplexne celú mobilitu (od vytvorenia výzvy,
prihlasovania sa a výberu uchádzačov až po záverečné správy
a vyúčtovania).
– Je prepojený na informačný systém EU (Erasmus+).
– Obsahuje moduly ako Erasmus online, Vládne štipendiá,
Štipendiá MŠVVaŠ SR, a ďalšie.
– Okrem toho prostredníctvom systému prebieha komunikácia
medzi MŠVVaŠ SR, uchádzačmi o mobilitu, ambasádami,
krajanskými organizáciami a zástupcami rozvojových krajín.

Záver
– Portál VŠ tvorí bránu k informáciám pre uchádzačov o štúdium, ale
i študentom VŠ a širokej verejnosti.
– Tvorí tiež bránu k celoštátnym projektom a ďalším IS, ako KEGA,
CREPČ, Elektronizácia prihlasovania na VŠ.
– Má prínos pre VŠ, ktoré poskytujú informácie o svojich VŠ,
zverejňujú na ňom podujatia organizované na svojich VŠ a e-kurzy.
– Pokračovanie jeho prevádzky má veľký význam, nakoľko Portál sa
buduje od roku 2006, je na ňom prezentovaných množstvo
informácií, VŠ si môžu informácie vymieňať so svojimi IS za
pomoci výmenných formátov, viď Fakulta ekonomiky
a manažmentu SPU v Nitre (informácie pre uchádzačov – funkčné
niekoľko rokov a konferencie a semináre - pripravuje sa) –
vkladanie informácií iba raz !!!
– Newsletter, sociálne siete.
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