
Priebežná správa o stave projektov Portál VŠ a Elektronizácia 

prihlasovania na VŠ 
 

 

Portál VŠ 

 V mesiaci november boli opätovne napísané listy zodpovedným osobám na VŠ za 

aktualizáciu údajov o VŠ a ich fakultách na Portáli VŠ, ako aj rektorom VŠ k aktualizáciu 

údajov na Portáli VŠ a potvrdenia poverených osôb za jednotlivé moduly). 

 V mesiaci december boli aktualizované údaje na Portáli VŠ, pracovníčky podpory 

pouţívateľa sa venovali najmä úpravám číselníka akreditovaných študijných programov 

a konzultáciám so školami s tým súvisiacimi. 

 December - práce na technickom dobudovaní Call centra, obstarávanie na softvér. 

 December – dokončený preklad Portálu VŠ do angličtiny, príprava na konverziu údajov. 

 V rámci prechodu na platné akreditované číselníky MŠVVaŠ SR došlo k zmene 

koncepcie evidencie jednotlivých kombinácií. V súčasnosti sa uţ na Portáli VŠ 

nezverejňujú konkrétne kombinácie, ale akreditovaný študijný program a k nemu 

programy (kombinačné), ktoré je moţné s uvedeným kombinovať. V administrácií je 

moţné zároveň vyznačiť, ktoré kombinácie sú neprípustné. V januári boli riešiteľmi CRŠ 

ukončené práce na centrálnom číselníku študijných programov spracovávaných v CRŠ 

a z uvedeného dôvodu boli 24.1.2011 spárované údaje CRŠ - číselník na Portáli VŠ. 

V súčasnosti prebieha oprava chýb pracovníčkami podpory, sú ručne porovnávané stránky 

fakúlt s akreditovanými študijnými programami, konzultované nezrovnalosti so školami. 

V tejto časti je značný časový posun kvôli posunu termínov s kompletizáciou číselníka na 

MŠVVaŠ SR a AK. 

 Priebeţne sa pracuje na KEGA – podpora pouţívateľa. 

 Na základe poţiadaviek pracovných skupín sa upravujú moduly Konferencie a semináre 

a eVzdelávanie (zoznam eVzdelávacích kurzov a objektov). 

 Pripravuje sa nový modul Celoţivotné vzdelávanie. 

 Štatistika – viď príloha. 

 

Elektronizácia prihlasovania na VŠ 

 December - konzultácie s ASC, strednými školami, schválenie letáka na MŠVVaŠ, výroba 

letáka na SŠ. 

 December - návšteva a konzultácie na vybraných SŠ. 

 Medzi sviatkami sme distribuovali letáky na všetky SŠ. 

 December - príprava materiálov k ochrane osobných údajov. 

 Systém je pripravený na prijímanie prihlášok na bakalárske študijné programy a študijné 

programy podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách. Systém je v úzkom prepojení na 

Portál vysokých škôl (www.portalvs.sk). To umoţňuje prepojenie so zoznamom 

akreditovaných študijných programov, ktorý bol aktualizovaný ako prvý. Je otestované 

prepojenie na informačné systémy stredných škôl a dopracováva sa prepojenie ďalších 

informačných systémov VŠ.  

 V ďalšom štádiu sa systém rozšíri na prijímacie konanie na druhý a tretí stupeň 

vysokoškolského vzdelávania. 

 Medzníky: 

Január 2011 – spustenie ostrej prevádzky na 1. stupeň vysokoškolského štúdia – náhrada 

papierovej formy. Ostatné funkcionality pribudnú v priebehu ďalších mesiacov po 

vyriešení všetkých formalít, z ktorých  najzaujímavejšia bude možnosť importovať výsledky 

štúdia uchádzačov o štúdium na VŠ z Elektronickej žiackej knižky. 

http://www.portalvs.sk/


 Od 10. januára je spustená prvá fáza prihlášky, klasická forma vytlačená z Portálu VŠ 

s výhodami, ktoré Portál VŠ poskytuje (ochrana osobných údajov je zabezpečená 

podpisom prehlásenia, ktoré je uvedené v prihláške v pdf, názov súboru  

Osobne_udaje_Vyhlasenie_pre_maturantov.doc). 

Popritom pokračuje komunikácia s autormi a prevádzkovateľmi akademických 

informačných systémov k výmene údajov medzi elektronickou prihláškou 

a akademickými IS. Pripravení k prebratiu údajov sú: Ţilinská univerzita, SPU v Nitre, 

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Vysoká škola zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alţbety). Prevádzkovatelia AIS2 nemali ďalšie námietky, zrejme 

čakajú na prípis z ministerstva. 

 Dobudováva sa Call centrum. 

 Štatistika návštevnosti je spustená od 10. 1. 2011. 

 

Za január (od 10. 1. 2011) k 25. 1. 2011 je na portáli prihlaskavs.sk 1600 návštev, 9 260 

zobrazených stránok a 355 registrovaných osôb do elektronického prihlasovania sa. 

 

 ASC pripravuje pre SŠ na podpis pre uchádzačov materiál prístupný z elektronickej 

ţiackej kniţky (prosíme schváliť). Vygenerovaný zoznam bude podpísaný maturantami 

a archivovaný na SŠ. ASC nám sprostredkuje údaje iba zo škôl, ktoré to akceptovali. Táto 

čast bude spustená po odsúhlasení ošetrenia ochrany osobných údajov MŠVVaŠ. 

 

 

Poţiadavky na MŠ, ktoré nevieme zabezpečiť: 

 Schválenie postupu na ochranu osobných údajov v elektronickej prihláške (súbor 

postupOOU.doc). 

 List na SŠ ohľadom podpisov maturantov o pouţití osobných údajov. 

 List na VŠ o pouţití jednotného číselníka akreditovaných študijných programov z CRŠ, 

nie z UIPŠ, ktorý bol doteraz pouţívaný a na ktorý sa stále VŠ odvolávajú. 

 Po schválení postupu na ochranu osobných údajov v elektronickej prihláške poslať list na 

VŠ o pripravenosti akademických IS k prijatiu centrálnych elektronických prihlášok 

a zaviazanosti VŠ o spätnej väzbe vo vzťahu k prihláškam - informácie o stave prihlášky. 

 Na stránke MŠVVaŠ uverejňovať aktuálny zoznam akreditovaných študijných 

programov. (Stáva sa, ţe VŠ sa odvolávajú na akreditáciu, majú k tomu aj rozhodnutie 

z AK, popritom v zozname na stránke ministerstva ich konkrétny akreditovaný študijný 

program ešte nie je.)  

 Prevzatie konkrétnej zodpovednosti MŠVVaŠ za vysokoškolské a stredoškolské číselníky. 

 Návrh do novely zákona ohľadom ochrany osobných údajov vo vzťahu k elektronickej 

prihláške (návrh bol zaslaný na MŠ SR v roku 2009 na základe plnenia úlohy udelenej na 

stretnutí riešiteľov projektu na MŠ SR, v súčasnosti bol inovovaný). 

 Je potrebné dokončiť implementáciu elektronického podpisu do elektronickej ţiackej 

kniţky. ASC čaká na pokračovanie komunikácie s riešiteľmi projektu Elektronický 

podpis. Na túto časť projektu boli z prostriedkov rozvojových projektov pridelených 

riešiteľom celoštátnych rozvojových projektov, ktoré gestoruje EUNIS-SK, vyčlenené 

finančné prostriedky vo výške 8 500 EUR. Nakoľko ide o iný riešiteľský kolektív, 

opätovnú iniciatívu a záujem je vhodné, aby prejavilo MŠVVaŠ, stredné školy záujem 

majú. 

 

 

Spracovala: RNDr. Darina Tothová, PhD., 25.-26. 1. 2011 


