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Správa k 9. 9. 2011 
 

 
Projekt Portál VŠ vznikol na pôde združenia EUNIS-SK v roku 2005. Ministerstvu školstva 
bol predstavený 28. 11. 2006, odvtedy sa vyvíja, je inovovaný, pribúdajú nové funkcionality. 
Technologická infraštruktúra je postavená na databázovom systéme Oracle a geoklastri. S 
Portálom VŠ úzko súvisia projekty Elektronizácia prihlasovania na VŠ, Centrálny register 
študentov, Informačný systém na administráciu grantových schém a čiastočne aj projekt 
Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line. 

  
1. Súčasný stav projektov a ich pokračovanie 1.1 Portál VŠ  
 
Súčasný stav  
Portál VŠ je prístupný z URL: https://www.portalvs.sk.  
Portál v súčasnosti obsahuje nasledovné moduly:  
- Informácie o vysokej škole  
- Elektronická prihláška na VŠ  
- Projekty (s možnosťou prezentácie informácií aj z iných celoštátnych projektov)  
- Konferencie a semináre  
- Publikačná činnosť – prepojenie s CREPČ  
- eVzdelávanie  
- Aktuality – všeobecné z VŠ  
- Aktuality MŠVVaŠ 
 

 



Zrealizovali sa nasledovné činnosti (od novembra 2010):  
 
- 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 
používateľa 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 už na Portáli VŠ 
nezverejňujú konkrétne kombinácie, ale akreditovaný študijný program a k nemu 
programy (kombinačné), ktoré je možné s uvedeným kombinovať. V administrácií je 
možné 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, 
prebehla oprava chýb pracovníčkami podpory, ručne boli porovnávané stránky fakúlt 
s akreditovanými študijnými programami, konzultované nezrovnalosti so školami. V tejto 
časti bol značný časový posun kvôli posunu termínov s kompletizáciou číselníka na 
MŠVVaŠ SR a AK.  

- Priebežne sa pracovalo na KEGA – podpora používateľa.  
- Na základe požiadaviek pracovných skupín sa upravili moduly Konferencie a semináre 

a eVzdelávanie (zoznam eVzdelávacích kurzov a objektov).  
- Pripravuje sa nový modul Celoživotné vzdelávanie.  
- Štatistika – úprava výstupov. 
- Pridala sa do časti Projekty súčasť, v ktorej je možné prezentovať ďalšie projekty 

a centrálne IS, uverejňovať materiály.  
- Pripravili sa nové manuály.  
- Aktualizujú sa časti podpory používateľa.  
- Nainštalovali sa IP telefóny do Call centra.  
- Pravidelne sa pridávajú nové aktuality.  
- Vznikli nové pracovné skupiny: Celoživotné vzdelávanie a Spolupráca s praxou.  
 
Zdôvodnenie pokračovania prevádzky  
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 veľký prínos najmä pre VŠ, ktoré poskytujú 
informácie o svojich VŠ, zverejňujú na ňom podujatia organizované na svojich VŠ a e-kurzy.  
Pokračovanie 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.  
 
Merateľné ukazovatele  
- Funkčná aplikácia.  
- Umiestnenie a prepojenie rôznych 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.  
- Údržba, prevádzka, správa a základné úpravy aplikácie.  



- Komunikačné rozhranie (SMS tokeny, e-maily, diskusie, intranet).  
- Prepojenie na www.prihlaskavs.sk, CREPC, informácie k Sofia2.  
- Sprístupnenie číselníkov externým aplikáciám.  
 
Ciele na nasledujúce obdobie:  
- inovácia existujúcich modulov a ich funkcionalít,  
- rozšírenie aplikácie o nové moduly, a to Modul Celoživotné vzdelávanie a Spolupráca s 

praxou – ponuka tém záverečných prác,  
- spolupráca so zaujímavými systémami vrátane zahraničných, ktoré sú prospešné pre 

zamestnancov a študentov VŠ,  
- inovácie pre mobilné zariadenia,  
- skvalitnenie programovej podpory používateľa,  
- sledovanie termínov úloh s elektronickou pripomienkou,  
- integrácia s ďalšími systémami (napr. EVO - systému - Enabling Virtual Organizations 

System - prepojenie kalendára podujatí EVO s kalendárom podujatí Portálu VŠ, Mobility 
a ďalšími systémami na základe požiadaviek VŠ a MŠVVaŠ), prepojenie s XML,  

- prepojenie Portálu VŠ so systémom CVTI,  
- vytvorenie modulu pre riadenie internetových kampaní,  
- inovácia tvorby štatistiky návštevnosti,  
- optimalizácia kódov v rámci zvyšovania bezpečnosti, znižovania výkonu servera, 

rýchlejšie načítavanie stránok a pod.,  
- príprava na multidatabázovú platformu,  
- skvalitnenie podpory používateľa.  
- Príprava ďalších nových modulov na základe požiadaviek MŠVVaŠ, VŠ, prac. skupiny.  
 
 
2. Elektronizácia prihlasovania na VŠ  
 
Centrálna elektronická prihláška je prístupná z Portálu VŠ, URL: http://www.portalvs.sk/ 
a URL: http://www.prihlaskavs.sk/.  
 
Základné informácie:  
Vláda SR na svojom zasadnutí 15. 8. 2007 schválila návrh Elektronizácie prihlasovania na 
vysoké školy - Štúdia uskutočniteľnosti ako súčasť cestovnej mapy zavádzania elektronických 
služieb verejnej správy (uznesenie číslo 677). Na základe schválenia uvedeného materiálu 
vznikla požiadavka na vypracovanie projektu „Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy“, 
ktorý sa zaoberá možnosťou zavedenia služby centrálneho elektronického prihlasovania 
uchádzačov o štúdium na vysokej škole na všetky stupne štúdia s využívaním prostriedkov 
informačných a komunikačných technológií z prostredia Portálu vysokých škôl.  
 
Projekt bol vypracovaný na základe materiálov:  
- Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy, Štúdia uskutočniteľnosti, august 2007 (prof. 

Horváth).  
- Portálové riešenie VŠ, centrálny rozvojový projekt, marec 2007.  
- Materiálu s názvom K elektronickej prihláške, ktorý bol odovzdaný na MŠ SR 10. 10. 

2007.  
 
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. 



Stručný časový harmonogram:  
Projekt podaný: december 2007  
Schválenie projektu: 2008 (30.10.2008 oficiálny začiatok riešenia projektu)  
Pilotná prevádzka: 2009 (zapojených 12 SŠ, 3 VŠ – UPJŠ, ŽU, SPU)  
Testovanie pre VŠ, ktoré neboli zapojené do pilotnej prevádzky: 2010  
Ostrá prevádzka: 2011  
 
Ciele centrálneho elektronického prihlasovania na VŠ:  
- Vytvorenie transparentného prostredia pre všetkých uchádzačov o štúdium na VŠ.  
- Zjednotenie administrácie prihlášky.  
- Urýchlenie procesov modernizácie informačných systémov na úroveň zodpovedajúcu 

súčasným možnostiam informačných a komunikačných technológií, ktorá bude zároveň 
porovnateľná s úrovňou vo vyspelých krajinách sveta.  

 
Hlavné výhody centrálneho spracovania z Portálu VŠ:  
- použitie jednotných databáz: - použitie centrálnej databázy akreditovaných študijných 

programov,  
- jednotná databáza vysokých škôl a fakúlt,  
- CRŠ, neskôr CRZ a ďalšie centrálne databázy.  
- systém autorizácie prihlášok,  
- uchádzač vkladá údaje o sebe iba raz i v prípade hlásenia sa na viac vysokých škôl,  
- možnosť vyhľadávania informácií z jedného miesta, 
- možnosť použitia údajov uchádzača z predchádzajúceho roku,  
- možnosť zaslania prihlášky na viacero VŠ bez nutného opakovania zadávania identických 

údajov,  
- možnosť opráv pred zaslaním,  
- výmenné formáty medzi Portálom a VŠ,  
- silná podpora používateľa – HelpDesk  
- plánovaná spolupráca s Centrálnym registrom stredných škôl, „Verejnou správou“.  
 
Zrealizovali sa nasledovné činnosti:  
- December - konzultácie s ASC, strednými školami, schválenie letáka na MŠVVaŠ, výroba 

letáka na SŠ, distribúcia letákov.  
- Systém je v úzkom prepojení na Portál vysokých škôl (www.portalvs.sk) a CRŠ. To 

umožňuje 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. Tvorcovia AIS, a to 
MAIS a IS4U písomne potvrdili prepojenie ich AIS s centrálnou prihláškou. Systém UPJŠ 
je prepojený, písomné potvrdenie k dnešnému dňu ešte neprišlo.  

- Systém pre akademický rok 2011/2012 prijímal prihlášky na bakalárske študijné 
programy a študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách. V ďalšom 
štádiu sa systém rozšíri na prijímacie konanie na druhý a tretí stupeň vysokoškolského 
vzdelávania.  

- Od 10. januára bola 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). Od februára 2011 bolo možné preberať 
prihlášky do svojich AIS.  

- Štatistika návštevnosti je spustená od 10. 1. 2011.  
- V plnej miere prihlášky prijala Žilinská univerzita a Slovenská poľnohospodárska 

univerzita. 5 ďalších škôl písomne na MŠ SR deklarovalo preberanie prihlášok, čo bolo 



zverejnené aj na portáli, ale k preberaniu neprišlo, ani oficiálne tento stav nebol odvolaný, 
resp. vysvetlený. Niektoré VŠ odmietli preberať aj tlačenú formu prihlášok.  

- Výsledky dotazníkov budú zverejnené na Portáli VŠ.  
 

Veľmi zaujímavá bola možnosť importovať výsledky štúdia uchádzačov o štúdium na VŠ 
z Elektronickej žiackej knižky, firma ASC bola pripravená k importu, import bol odskúšaný. 
Písomný súhlas s navrhovaným riešením a zabezpečením ochrany osobných údajov 
z MŠVVaŠ však neprišiel, preto táto časť nemohla byť spustená. ASC pripravilo pre SŠ na 
podpis pre uchádzačov materiál prístupný z elektronickej žiackej knižky (MŠVVaŠ zatiaľ 
oficiálne neschválilo). ASC pripravilo nasledovné riešenie: Vygenerovaný zoznam bude 
podpísaný maturantmi po jednotlivých triedach, overený podpisom výchovného poradcu 
a archivovaný na SŠ. ASC nám sprostredkuje údaje iba zo škôl, ktoré to akceptovali.  
Veľmi pozitívne prijali možnosť centrálneho prihlasovania stredné školy, vyslovili 
začudovanie, že prihlášky nepreberajú všetky vysoké školy. S tým je spojená aj určitá 
rozčarovanosť a nespokojnosť uchádzačov, ktorí podali prihlášky na školy, ktoré nepreberajú 
prihlášky do svojich systémov. Zoznam VŠ, ktoré preberali prihlášky, bol i je zverejnený 
z rôznych miest elektronickej prihlášky (oficiálna informácia z MŠ SR z júla r. 2010). 

Zdôvodnenie pokračovania prevádzky IS  
- Veľký záujem stredných škôl a uchádzačov o štúdium.  
- Veľké výhody pre uchádzačov o štúdium.  
- Spolupráca so všetkými dodávateľmi AIS. Pripravenosť 3 AIS na preberanie prihlášok. 

Prejavenie záujmu ďalších VŠ o preberanie prihlášok.  
- Aktuálne informácie o VŠ na Portáli VŠ.  
- Prepojenie s Portálom VŠ.  
- Možnosti parametrizácie prihlášok až na úroveň študijných programov.  
 
Merateľné ukazovatele  
- Počet registrovaných uchádzačov o štúdium.  
- Počet evidovaných prihlášok.  
- Počet uložených prihlášok k prebraniu do AIS VŠ.  
- Počet spolupracujúcich VŠ.  
 
Ciele na nasledujúce obdobie:  
- Inovácia procesu elektronizácie prihlasovania na VŠ pre ďalšie vysokoškolské informačné 

systémy a pre všetky stupne vysokoškolského štúdia.  
- Úpravy existujúcej prihlášky na 1. stupeň štúdia  
- Parametrizácia prihlášky na všetky stupne štúdia.  
- Spracovanie procesu prihlasovania na 2. a 3. stupeň.  
- Spracovanie výmenných formátov VŠ.  
- Programová podpora a údržba aplikácie.  
- Skvalitňovanie užívateľskej podpory a Call centra.  
 

V novembri 2010 sme požiadali dodávateľské firmy AIS o potvrdenie o prepojení CEP s ich 
AIS. K dnešnému dňu nám potvrdenie zaslali dodávatelia MAIS, UIS deklarovali prepojenie 
do decembra 2011, dodávatelia AIS2 sa i napriek súhlasu doteraz nevyjadrili. 



V septembri sme poslali vyjadrenie dodávateľskej firmy MAIS VŠ, ktoré ich systém 
používajú, vyjadrenie dodávateľskej firmy UIS zašleme do konca septembra. S odpoveďami 
VŠ oboznámime MŠVVaŠ. 
 
3. Súčasné technické zabezpečenie Portálu VŠ a súvisiacich projektov 

  
Systém pozostáva z geograficky oddelených lokalít, na každej sa nachádzajú 4 servery 
(2xAMD OPTERON), pásková knižnica, uzol pre manažment a zálohovanie, UPS, sieťová 
infraštruktúra, router CISCO a diskové pole.  
Systémy sú uložené v dvoch lokalitách – Nitre (Slovenská poľnohospodárska knižnica 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre) a Bratislave (Slovenská chemická knižnica 
Fakulty chemickej a potravinovej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave).  
Logicky sú servery rozdelené na:  
- backend  
- frontend  
 
Backend je tvorený tzv. geografickým clustrom. Sú do neho zaradené dva servery na každej 
lokalite. V rámci lokality tieto uzly tvoria lokálny vysoko dostupný cluster. Na backende 
bežia zaklastrované databázy ORACLE a MySQL a klastrovaný NFS. Kluster má za úlohu 
eliminovať výpadky hardvéru, geografický cluster má za úlohu eliminovať výpadok lokácie 
metódou replikácie údajov z primárnej na sekundárnu lokalitu. Riešenie je odolné voči obom 
typom výpadku: výpadku jedného kusu hardvéru na danej lokalite, či výpadku celej lokality 
(napr. odpojenie internetového pripojenia či elektriny). Navyše je možné dosiahnuť určité 
rozloženie záťaže, prípadne rozdeliť beh backendu a frontendu mimo lokácie.  
Frontend tvoria webové služby zväčša napísané v jazyku PHP. Tieto aplikácie využívajú 
služby backendu, pričom sú od nej geograficky nezávislé. Frontend sa metódou SNMP správ 
a timeoutov automaticky konfiguruje na primárny backendový systém.  
Zabezpečenie dát je realizované zálohovaním na páskové knižnice pomocou špecializovaného 
softvéru. Bezpečnosť je dodržaná aj tým, že databázové a filesystemové služby sú uložené 
mimo webových služieb a celý systém je fyzicky umiestnený za firewall a router. Frontend a 
backend sú oddelené ďalšou sieťovou vrstvou. Všetky aplikácie sú oddelené metódou 
kontajnerov - takže každá webová aplikácia beží v samostatnom kontajneri. To v konečnom 
dôsledku napomáha možnosti rozloženia záťaže a migrácie aplikácie z lokality na lokalitu  
v prípade nutnosti.  
Použité sú nasledovné technológie: SUN SOLARIS 10, VERITAS CLUSTER, VERITAS 
CLUSTER Geographic edition, VERITAS NETBACKUP, ORACLE, MYSQL, APACHE, 
PHP.  
V súčasnosti sa rieši prechod do Dátového centra MŠVVaŠ.  
 
4. Spracovanie dotazníkov 
 
Zaregistrovaným uchádzačom do CEP boli zaslané informácie o umiestnení dotazníka 
k používaniu CEP s požiadavkou o jeho vyplnenie. 
 
Stav prihlášok: 
3377 podaných 
1536 uložených 
 
2947 -        Podaná (čaká na spracovanie VŠ) 
67      -    Podaná (VŠ potvrdila prijatie prihlášky) 



321   -    Podaná (VŠ potvrdila prijatie prihlášky a príjem poplatku) 
21     -    Vrátená (VŠ zistila nesprávne údaje) 
21     -    Duplicitná prihláška (Systém zistil duplicitnú prihlášku) 
 
Vyplnených bolo 601 dotazníkov 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
  výborná veľmi 

dobrá 

dobrá uspokojivá zlá 

grafická vizáž stránky 14,31% 39,27% 38,60% 7,15% 0,67% 

prehľadnosť stránky 22,96% 39,43% 27,62% 8,65% 1,33% 

orientácia na stránke 21,96% 40,27% 26,96% 8,99% 1,83% 

logická nadväznosť 23,29% 40,77% 29,45% 4,99% 1,50% 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Slovné vyjadrenia boli veľmi pozitívne, napr.: 
- El. prihláška bola prínosom vo všetkom, nič také sme doteraz nevideli 
- Nemusel som sa zaoberať ručným vypisovaním. Vypísanie programom na el. prihláške 

a jej vytlačením som ušetril obrovské množstvo času. 
- Nemusel som vyplňovať osobné údaje a známky na každú prihlášku osobitne a hľadať 

elektronické prihlášky na neprehľadných internetových 
- Rýchla, stručná a bez zbytočných komplikácií odoslaná elektronická prihláška na vysoké 

školy. 
- .... 
 
Záver  
 
Cieľom predchádzajúcich riadkov bolo podať stručnú informáciu o súčasnom stave projektov, 
do riešenia ktorých je zapojených niekoľko vysokých škôl a veríme, že k využívaniu ich 
výsledkov sa postupne zapoja aj tie VŠ, ktoré doteraz zapojené nie sú. 

Výsledky dotazníkov sú veľmi pozitívne. 

 


