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Registrácia
Stlačením položky „Prihlásenie“ a „Vytvor si ho“, si môžete vytvoriť konto na portáli.
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V prvom kroku je dôležité zvoliť si, či ste alebo nie ste zamestnancom vysokej školy na Slovensku.

V prípade zvolenia ponuky „som zamestnancom vysokej školy na Slovensku“ vám portál ponúkne
možnosť vyhľadať školu, prípadne fakultu na ktorej pôsobíte. V prípade, že sa v zozname
nenachádzate, môžete stlačiť ponuku „Chcem sa registrovať, ale nenašiel som sa v zozname“. V
prípade zvolenia ponuky „nie som zamestnancom vysokej školy na Slovensku“ postupujete
vypisovaním jednotlivých polí „Registrácie“.

V ďalšom kroku do jednotlivých polí vypíšete príslušné údaje. Polia označené červenou hviezdičkou
sú povinné polia a musia sa vyplniť, inak by pridanie užívateľa nebolo úspešné. Stlačením tlačidla
„Registrovať“ vytvoríte registráciu užívateľa.
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Prihlásenie na portál vysokých škôl
Po úspešnej registrácií sa môže administrátor prihlásiť na portál na stránke www.portalvs.sk po
kliknutí na položku „Prihlásiť sa“ v hornej časti obrazovky.

6

Následne sa otvorí tabuľka pre prihlásenie sa do Portálu VŠ. Zadáte vaše prihlasovacie údaje
(e-mailová adresa a heslo - totožné s údajmi pri registrácii).

Po kliknutí na tlačidlo „Prihlásiť“ budete prihlásený na portál. Ak prihlásenie prebehlo úspešne, vľavo
budete vidieť svoje meno.

Zabudnuté heslo
V prípade zabudnutia hesla je možné nechať si heslo zaslať na e-mail po kliknutí na tlačidlo
„Zabudnuté heslo“.
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Následne sa vám otvorí tabuľka, kde po zadaní existujúceho používateľského e-mailu bude heslo
zaslané na príslušnú e-mailovú adresu.

Ak bolo vygenerovanie nového hesla úspešné, systém vám zobrazí hlášku „Heslo k Vášmu kontu
bolo odoslané na zadanú e-mailovú adresu“.

V prípade, že si dáte vygenerovať nové heslo a systém vám vypíše hlášku „Prístup k Vášmu kontu
bol z bezpečnostných dôvodov odopretý. Kontaktujte HelpDesk.“, znamená to, že máte zablokované
konto a musíte kontaktovať podporu užívateľa stránky Portál VŠ.

Ak zadáte nesprávne používateľské meno alebo heslo, zobrazí sa vám nasledujúca červená hláška
„Zadali ste nesprávne prihlasovacie údaje“.

Ak zadáte trikrát nesprávne prihlasovacie heslo, systém vám konto zablokuje a zobrazí sa červená
hláška „Zakázaný prístup“. V tom prípade musíte kontaktovať helpdesk (mailom alebo telefonicky),
aby vám konto odblokovali.
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Správa užívateľov
V ponuke „Správa užívateľov“ môžete spravovať a upravovať informácie užívateľov za Vašu
vysokú školu. Kliknutím na ponuku „Správa užívateľov“ sa Vám zobrazia všetci užívatelia za Vašu
vysokú školu.
Tlačidlo „Hľadať“ slúži na vyhľadávanie osoby zo zoznamu užívateľov. Zadaním priezviska,
meno alebo mailovej adresy do poľa „Meno“ a stlačením „Hľadať“ Vám systém vyhľadá
konkrétnu osobu. Pri vyhľadávaní musíte vložiť ako kľúčové slovo vždy len jedno slovo, napr.
priezvisko, meno alebo mailovú adresu.

Zároveň si môžete vyfiltrovať osoby aj podľa oprávnenia.

Pridať užívateľa
Stlačením ponuky „Pridať užívateľa“, môžete pridávať nových užívateľov. Po zobrazení hlášky
„Použite prosím registráciu užívateľa. Potom mu môžete prideliť oprávnenia“ kliknete na ponuku
„registráciu užívateľa“ a novému užívateľovi vytvoríte registráciu. Ďalej postupujete ako v Kapitole
„Registrácia“.
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Upraviť užívateľa
Už registrovaných užívateľov môžete upravovať stlačením tlačidla „Upraviť“.
Pri úprave údajov užívateľa máte možnosť upraviť iba pole „Povoliť prístup“. Z
bezpečnostného hľadiska máte možnosť iba vidieť základné údaje užívateľa a môžete mu iba
povoliť nové prístupy alebo odobrať už existujúce. Jednej osobe môžete prideliť niekoľko
prístupov. Prístup môžete odobrať opätovným stlačením zaškrtávacieho políčka.
Následne
stlačíte tlačidlo „Uložiť údaje“.
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Informácie o škole
V ponuke „Informácie o škole„ upravujete všetky potrebné údaje o VŠ, ktoré sa zobrazujú na
stránke Portál VŠ.

•
•
•
•

Informácie o škole vložíte zadaním údajov do príslušných polí (ulica, mesto, PSČ, telefón, fax,
e-mail, web adresa, rektor) viď obrázok.
Pole „Dátum vzniku“ zadávate kliknutím do políčka, kde sa následne zobrazí kalendár a zvolíte
si potrebný dátum. Dátum z ponuky odstránite stlačením tlačidla „Vymazať“.
Do poľa „Popis“ vpisujete stručný popis a charakteristiku VŠ. Údaje vyplnené v tomto poli sa
zobrazia na stránke Portál VŠ pod názvom VŠ.
Do poľa „Profil univerzity“ vpisujete informácie o VŠ týkajúce sa napr. vybavenosti a súčasti
VŠ, poslanie VŠ. Údaje vyplnené v tomto poli sa zobrazia na stránke Portál VŠ pod kolónkou
„Profil univerzity“.
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•

Pole „Logo“ vyplníte tak, že si kliknete na tlačidlo „Browseť“. Následne sa vám otvorí okno
počítača a musíme si nájsť adresár v počítači, kde máte uložené logo VŠ.

•
•

Do poľa „URL prihlášky“ vypíšete stránku, na ktorej sa nachádza elektronická prihláška VŠ.
Pole „PrihláškaVŠ prepojenie“ zobrazuje URL centrálnej elektronickej prihlášky na stránke
Portál VŠ. Stlačením zaškrtávacieho políčka sa URL centrálnej elektronickej prihlášky zobrazí
vo všetkých rozhraniach stránky Portál VŠ. Opätovným stlačením zaškrtávacieho políčka
odstránite URL centrálnej elektronickej prihlášky.
V poliach „Deň otvorených dverí“ môžete z kalendára zvoliť dátum, kedy sa koná Deň
otvorených dverí na vysokej škole.

•
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•
•
•

•
•

V poli „Sídlo vysokej školy“ si kliknete na tlačidlo so šípkou, kde sa rozbalia možnosti výberu a
z ponuky vyberiete mesto, kde sídli VŠ.
Stlačením ponuky „Nastaviť polohu“ si môžete na mape označiť miesto kde sa VŠ nachádza.
Červenú značku posúvate na mape tak, že držíte stlačené ľavé tlačidlo myši.
Stlačením ponuky „Upraviť fotografie vysokej školy“ máte možnosť vložiť obrázky VŠ.
Následne sa vám otvorí tabuľka „Obrázky - **** univerzita“, kde stlačením tlačidla „Prehľadávať“
otvoríte zložku v počítači a označením obrázka a stlačením tlačidla „Otvoriť“ sa obrázok načíta.
Potom stlačíte tlačidlo „Pridať obrázok“.
Stlačením ponuky „Anglická verzia“ môžete upraviť a doplniť údaje, ktoré chcete, aby sa
zobrazili v anglickej verzii stránky.
Po vyplnení všetkých polí kliknete na tlačidlo „Uložiť údaje“ a následne sa vpísané údaje
a vložené fotografie uložia.

Fakulty
Stlačením ponuky „Fakulty“ môžete spravovať fakulty vašej VŠ, t.j. aktualizovať údaje (názov,
kontakt, informácie, umiestnenie).

Pridanie fakulty
Ak chcete pridať novú fakultu musíte stlačiť ponuku „Pridať fakultu“.
• Do poľa „Názov“ vkladáte názov fakulty. Stlačením tlačidla so šípkou sa rozbalia všetky fakulty
VŠ, ktoré sú zapísané v číselníku. Označením názvu fakulty sa vpíše do príslušného poľa názov
fakulty.
• Doplňte kontakt na sídlo fakulty, postupne do jednotlivých polí (ulica, mesto, PSČ, telefón, fax,
e-mail, www, dekan) vypíšete príslušné údaje.
• Pole „Perex“ sa na Portáli VŠ zobrazuje pod názvom fakulty. Do tohto poľa píšete základnú
charakteristiku fakulty.
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•
•
•
•

Do poľa „Profil fakulty“ vypíšete profil fakulty. Tieto informácie sa zobrazia na stránke Portál VŠ
pod kolónkou „Profil fakulty“.
V poli „Ubytovanie“ uvádzate základné informácie o ubytovaní, možnosti, kapacitu ubytovania.
Tieto informácie sa zobrazia na stránke Portál VŠ pod kolónkou „Ubytovanie“.
Pole „Strava“ poskytuje informácie o možnostiach stravovania na fakulte. Tieto informácie sa
zobrazia na stránke Portál VŠ pod kolónkou „Strava“.
Pole „Ostatné služby“ slúži na vpisovanie ostatných služieb, ktoré môže fakulta poskytovať.
Tieto informácie sa zobrazia na stránke Portál VŠ pod kolónkou „Ostané služby“.
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•

Pole „Logo“ vyplníte tak, že si kliknete na tlačidlo „Prehľadávať“. Následne sa vám otvorí okno
počítača a musíme si nájsť adresár v počítači, kde máte uložené logo fakulty. Ak ste obrázok
loga fakulty v počítači našli obrázok označíte a stlačíte tlačidlo „Otvoriť“. Logo fakulty je načítané
v systéme a po uložení údajov sa uloží.

•
•

Do poľa „URL prihlášky“ vypíšete stránku, na ktorej sa nachádza elektronická prihláška VŠ.
Pole „Deň otvorených dverí“ údaje zadávate kliknutím do políčka, kde sa následne zobrazí
kalendár a zvolíte si konkrétny dátum. Dátum z ponuky odstránite vymazaním dátumu. Dátum
sa zobrazí na stránke Portál VŠ pod kolónkou „Najbližšie termíny“.
V poli „Poradie v zozname“ vpíšete číslicu, ktorá predstavuje pozíciu zobrazenia fakulty na
stránke Portál VŠ.
Pole „Sídlo fakulty“ predstavuje miesto kde sídli fakulta., kliknete na tlačidlo so šípkou, kde sa
rozbalia možnosti výberu a z ponuky vyberiete mesto, kde sídli fakulta.
Stlačením ponuky „Nastaviť polohu“ si môžete na mape označiť miesto kde sa fakulta
nachádza. Postupujete ako v Kapitole „Informácie o vysokej škole – nastaviť polohu.
Stlačením ponuky „Upraviť fotografie fakulty“ máte možnosť vložiť obrázky fakulty.

•
•
•
•
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•

Po vyplnení všetkých polí kliknete na tlačidlo „Uložiť údaje“ a následne sa vpísané údaje uložia.

Úprava fakulty
Všetky fakulty spadajúce pod príslušnú VŠ môžete upravovať, meniť alebo dopĺňať údaje stlačením
ponuky „Upraviť“. Pri úprave údajov fakulty postupujete rovnako ako pri bode „Pridanie fakulty“,
pričom údaje, ktoré chcete zmeniť prepíšete alebo doplníte chýbajúce údaje.

Zmazanie fakulty
Zmazanie fakulty slúži na odstránenie pridaných fakúlt zo zoznamu fakúlt zobrazovaných na stránke
Portál VŠ. Stlačením ponuky „Zmazať“ odstránite konkrétnu fakultu zo zoznamu fakúlt, ktoré sa
zobrazujú na stránke Portál VŠ. Následne sa zobrazí tabuľka s otázkou: „Naozaj zmazať záznam?“.
Kliknutím na tlačidlo „OK“ fakultu odstránite zo zoznamu. Stlačením tlačidla „Zrušiť“ fakultu
nevymažete, iba zrušíte výber.
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Miesta štúdia
Pridanie miesta štúdia
Ak chcete upravovať alebo pridávať miesto štúdia, kliknite na ponuku „Miesta štúdia“. Otvorí sa
vám tabuľka, kde vidíte zoznam všetkých miest štúdia, ktoré spravujete.

Ak chcete pridať nové miesto štúdia, kliknite na ponuku „Pridať miesto štúdia“. Následne sa vám
otvorí formulár pre pridanie nového miesta štúdia.
•

•
•
•

Pole „Názov“ vyplníte tak, že si kliknete na tlačidlo so šípkou, kde sa rozbalí ponuka všetkých
miest štúdií, ktoré sú zapísané v číselníku, z ktorej vyberiete názov požadovaného miesta štúdia.
Potom postupne do jednotlivých polí (ulica, mesto, psč, telefón, fax, e-mail, www) vpíšete
príslušné údaje.
V poli „Profil pracoviska“ uvediete základné údaje o mieste štúdiu. Tieto údaje sa zobrazia na
stránke Portál VŠ pod kolónkou „Profil miesta štúdia“.
V poli „Ostatné služby“ uvediete ostatné služby, ktoré miesto štúdia poskytuje. Tieto údaje sa
zobrazia na stránke Portál VŠ pod kolónkou „Ostatné služby“.
Pole „Deň otvorených dverí“ zadávate kliknutím do políčka, kde sa následne zobrazí kalendár
a vy si vyberiete konkrétny dátum. Dátum z ponuky odstránite stlačením tlačidla „Odstrániť
dátum“. Dátum sa zobrazí na stránke Portál VŠ pod kolónkou „Najbližšie termíny“.
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•
•
•
•
•

Pri vypĺňaní poľa „Sídlo pracoviska“ postupujete rovnako ako pri poli „Názov“.
Ak chcete nastaviť polohu miesta štúdia, kliknite na ponuku „Nastaviť polohu“ Postupujete ako
v Kapitole „Informácie o vysokej škole – nastaviť polohu.
Stlačením ponuky „Upraviť fotografie miesta štúdia“ máte možnosť vložiť obrázky miesta
štúdia.
Stlačením ponuky „Anglická verzia“ môžete upraviť a doplniť údaje, ktoré chcete, aby sa
zobrazili v anglickej verzii stránky.
Pre uloženie upravených údajov kliknete na tlačidlo „Uložiť údaje“.

Úprava miesta štúdia

Ak chcete upraviť údaje pri už existujúcom mieste štúdia, kliknite si na tlačidlo „Upraviť“.
• Následne sa vám otvorí formulár, pri ktorého vypĺňaní postupujete rovnako, ako pri „Pridávaní
nového pracoviska“. A rovnako postupujete aj pri uložení údajov, teda kliknutím na tlačidlo
„Uložiť údaje“.

Vymazanie miesta štúdia
Ak chcete miesto štúdia odstrániť zo zoznamu miest štúdií zobrazovaných na stránke Portál VŠ,
kliknite na tlačidlo „Zmazať“. Následne sa vám zobrazí tabuľka s otázkou „Naozaj zmazať záznam?“.
Ak ho chcete odstrániť zo zoznamu, kliknite na tlačidlo „OK“. Ak kliknete na tlačidlo „Zrušiť“,
detašované pracovisko nevymažete.

Študijné programy
Ak chcete upravovať (skryť/zobraziť), pridávať resp. zmazať študijné programy, kliknite na ponuku
„Študijné programy“. Otvorí sa vám tabuľka, kde vidíte zoznam všetkých študijných programov,
ktoré spravujete.
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Zmena aktivácie študijných programov
Zmenu aktivácie študijných programov vykonáte kliknutím na ikonu

.

Zelenou sú označené programy, ktoré sa zobrazujú na Portáli VŠ. Študijné programy označené
zelenou farbou sa pravidelne prenášajú (exportujú) do systému centrálnej elektronickej
prihlášky.
Červenou sú označené skryté programy, nezobrazujúce sa na Portáli VŠ. Pri skrytých
programoch sa zobrazuje ikona , po kliknutí na ňu si môžete skontrolovať ako sa bude
program zobrazovať na Portáli VŠ.

Úpravu študijných programov vykonáme kliknutím na ikonu
, viď. Kapitola Úprava študijných
programov.
Zmazanie študijných programov vykonáme kliknutím na ikonu
, použite len v prípade trvalého
vyradenia študijného programu.

Pridávanie študijných programov
Po kliknutí na ponuku „Pridať študijný program“ sa otvorí okno pre pridanie nového študijného
programu.
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•
•
•

•
•
•

„Skryť program“ – po zaškrtnutí resp. odškrtnutí sa zmení aktivácia príslušného študijného
programu. Skryté programy sa nezobrazujúce na Portáli VŠ.
„ Miesto“ - vyber miesto (univerzitu, fakultu resp. miesto štúdia), na ktorom je akreditovaný
študijný program z rolovanej ponuky.
„Program“ - vyberte študijný program pre dennú a pre externú formu štúdia z ponuky
akreditovaných študijných programov, v prípade chýbajúceho akreditovaného programu
kontaktujte helpdesk@portalvs.sk
„Metóda štúdia“ - vyberte metódu štúdia z rolovacieho menu – prezenčná, dištančná,
kombinovaná
„Akademický rok“ – z rolovacie menu vyberiete príslušný akademický rok,
„Kľúčové slová“ – môžete vypísať kľúčové slová súvisiace so študijným programom.

Časť „Uplatnenie absolventov“: doplňte informácie:
• „Anotácia“ – stručná charakteristika študijného programu,
• „Uplatnenie absolventov“ – charakterizujte uplatnenie absolventov študijného programu.
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Časť „Podmienky prijatia“: doplňte informácie o prijímacom konaní:
• „Podmienky prijatia“ – uveďte podmienky prijatia na študijný program, napr. hranica
úspešnosti testov
• „Doplňujúce informácie“ – možnosť zadania ďalších nevyhnutných informácii.
• „Podmienky pre zahraničných študentov“ – v prípade možnosti prijatia zahraničných
študentov definujte možnosti a podmienky prijatia.
• V prípade možnosti prijatia „Bez prijímacích skúšok“– zaškrtnite voľbu bez prijímacích
skúšok
• „Podmienky prijatia bez PS“ – v prípade možnosti prijatia bez prijímacích skúšok, uveďte
podmienky prijatia na študijný program bez absolvovania prijímacej skúšky,
• „Koordinátor pre zdravotne postihnutých“ – uveďte kontakt na príslušného koordinátora.
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Časť „Prijímacia skúška“: doplňte informácie o prijímacej skúška:
• „Všeobecné údaje k PS“ – zadajte organizačné informácie o prijímacej skúške, napr. forma
a predmety prijímacej skúšky,
• „Forma prijímacej skúšky“ – uveďte formu prijímacej skúšky – písomná, ústna, talentová
resp. iná forma.
• „Testy“ – bližšie špecifikujte z akých predmetov absolvujú uchádzači prijímacie skúšky.

Časť „Termíny“: doplňte informácie o termínoch prijímacieho konania:
• „Podávanie prihlášok od/do“ – uveďte termíny podávania prihlášok na študijný program,
• „Termín prijímacej skúšky od/do“ - uveďte termíny prijímacích skúšok na študijný program,
• „Vysvedčenie do“ – v prípade požiadavky uveďte termín na zaslanie vysvedčenia,
• „Termín dodatočného podávania prihlášok od/do“ – uveďte termíny podávania
dodatočných prihlášok na študijný program.
• „Dodatočné prijímacie skúšky“ - uveďte termín dodatočných prijímacích skúšok na študijný
program.
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Časť „Prihláška a poplatky“: doplňte informácie o povinných prílohách k prihláške a poplatkoch za
prijímacie konanie:
• „Predpokladaný počet prijatých študentov“ – denných a externých študentov, príslušný
akademický rok v ktorom sa otvára študijný program.
• „Prílohy“ – v prípade požiadavky príloh k prihláške na vysokú školu, vyberte z ponuky
prílohu. Ak vyžadujete prílohu, ktorá sa v ponuke nenachádza stlačte možnosť -iná prílohaa do políčka vpíšte názov prílohy. Pri prílohách máte možnosť zaškrtnutia, v akej forme má
byť príloha zaslaná na vysokú školu, či je príloha povinná (bez nahratia povinnej prílohy nie
je možné prihlášku podať) a či je možné prílohu nahrať po podaní prihlášky. Nové povinné
prílohy pridávate stlačením tlačidla „Pridať prílohu“.
• „Poplatok za prijímacie konanie (písomná prihláška)“ – poplatok za písomnú (papierovú)
prihlášku
• „Poplatok
za
prijímacie
konanie
(elektronická
prihláška)“ –
poplatok
za
elektronickú prihlášku
• „Ročné školné (štandardné)“ – poplatok za externé štúdium
• „Ročné školné (štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné
štúdium)“ – poplatok za denné štúdium
• „Fakturačné údaje“ – uveďte fakturačné údaje pre zaslanie poplatku za prijímaciu skúšku –
banka, účet, variabilný symbol, konštantný symbol
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Časť „Dodatočné informácie pre prihlaskaVS.sk“: doplňte informácie (textová správu), ktoré sa
zobrazia uchádzačovi pred potvrdením podania Centrálnej elektronickej prihlášky:
• „Forma prijímacej skúšky (pre prihlaskaVS.sk)“ – uveďte formu prijímacej skúšky pre
Centrálnu elektronickú prihlášku - písomná; talentová; ústna; písomná, talentová; talentová,
ústna; písomná, ústna; písomná, talentová, ústna.
• „Predmety prijímacej skúšky“ – uveďte predmety/jazyky, z ktorých pozostáva prijímacia
skúška, stlačte tlačidlo „Pridať skupinu“ pre vytvorenie pola. Vyzuál pola sa mení podľa
nastavenia spôsobu zadávania predmetov PS ( viď časť PrihláškaVŠ – parametrizácia).
• „Textová správa“ – ide o informácie, ktoré sa zobrazia uchádzačovi pred potvrdením
podania prihlášky na prihlaskaVS.sk.
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Stlačením ponuky „Anglická verzia“ môžete upraviť a doplniť údaje, ktoré chcete, aby sa zobrazili
v anglickej verzii stránky. V anglickej verzii Portálu VŠ pribudla nová funkcia– Automatický preklad
zo slovenskej verzie, ktorá umožňuje osobe zodpovednej za obsah automaticky preložiť text zo
slovenskej verzie Portálu VŠ do anglického jazyka.
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Úprava študijných programov
Hromadná úprava študijných programov
V prípade jednotnej úpravy viacerých študijných programov, kliknite na ikonu Hromadná úprava.
Hromadná úprava slúži na aktualizáciu obsahu viacerých študijných programov naraz.

•
•
•
•

v prvom stĺpci zakliknite študijné programy, ktoré chcete jednotne upravovať, prípadne
zakliknutie v prvom riadku spôsobí označenie všetkých študijných programov.
Skontrolujte výber študijných programov, v prípade chyby sa vrátite na výber študijných
programov kliknutím na „Späť na výber programov“,
V prvom stĺpci zakliknite tie polia, ktoré chcete zmeniť hromadne, upravovať pre všetky
vybrané študijné programy,
Následne aktualizujte zadané polia tak ako v Kapitole „Pridávanie študijných programov“.
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•

Po ukončení hromadnej úpravy, resp. aktualizácie študijných programov, kliknite na „Uložiť
údaje“.
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PrihláškaVŠ – parametrizácia
Táto časť slúži na nastavenie údajov, ktoré ovplyvnia podávanie prihlášok cez prihlaskaVS.sk.
 do pola „Max. počet študijných programov“ môžete zapísať počet programov, ktoré si môže
uchádzač uviesť na jednej prihláške (štandardne je to maximálne 3 ŠP),
 v poli „Spôsob zadávania predmetov PS“ - môžete z ponuky vybrať spôsob, akým budete
zadávať predmety prijímacej skúšky v prihláške - v časti Študijné programy-Predmety
prijímacej skúšky (AIS2, UIS, papierová prihláška),

AIS2




stlačením tlačidla „Pridať skupinu“ vytvoríte skupinu, kde môžete pridávať predmety
prijímacej skúšky,
stlačením tlačidla „Pridať predmet“ pridávate pole, do ktorého vypíšete názov predmetu
prijímacej skúšky, zvolíte jazyk, v ktorom bude vykonávaná prijímacia skúška,
v poslednom bode nastavíte počet voliteľných a povinných predmetov – uchádzač bez
splnenia nastavených kritérií nebude môcť podať prihlášku.
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UIS





stlačením tlačidla „Pridať predmet“ vytvoríte pole, do ktorého napíšete názov predmetu
prijímacej skúšky
stlačením tlačidla „Pridať jazyk“ vytvoríte pole, v ktorom môžete z ponuky navoliť cudzie
jazyky, z ktorých si môže uchádzač vyberať ako jeden z predmetov prijímacej skúšky.

uvedením čísla pri voliteľných a povinných poliach určíte počet voliteľných a povinných
predmetov – uchádzač bez splnenia nastavených kritérií nebude môcť podať prihlášku.
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Papierová prihláška
 stlačením tlačidla „Pridať skupinu“ vytvoríte skupinu, kde môžete pridávať predmety
prijímacej skúšky,




stlačením tlačidla „Pridať predmet“ pridávate pole, do ktorého vypíšete názov predmetu
prijímacej skúšky,
v poslednom bode nastavíte počet voliteľných a povinných predmetov – uchádzač bez
splnenia nastavených kritérií nebude môcť podať prihlášku.

API služby



slúžia pre využívanie služieb importu a exportu vo forme XML súborov
na autentifikáciu užívateľa slúži Kľúč, ktorý si môžete kedykoľvek vygenerovať stlačením
tlačidla „vygenerovať nový“.
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Udalosti kalendára


v tejto časti máte možnosť pridať udalosť, ktorou chcete informovať verejnosť v kalendári
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kliknutím na tlačidlo „Pridať udalosť“ otvoríte tabuľku, kde vyplníte základné informácie
týkajúce sa udalosti ako názov, vysoká škola, fakulta, dátum, text a samotná príloha,
udalosť pridáte kliknutím na tlačidlo „Uložiť údaje“.

Konferencie a semináre
Ponuka „Konferencie a semináre“ umožňuje administrátorom a správcom pridávať nové
konferencie a semináre.

Pridať podujatie
Stlačením ponuky „Pridať podujatie“, máte možnosť pridať podujatie za Vašu vysokú školu.
Následne sa Vám otvorí formulár „Podujatie“.
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Formulár „Upraviť údaje“ vypĺňate tak, že do jednotlivých polí uvediete požadované informácie –
„Názov podujatia“ a „Názov podujatia EN“ – uveďte názov podujatia v anglickom jazyku.
Pole „Kategória“ vyplníte stlačením na šípku, kde sa Vám následne otvorí ponuka možností a
vyberiete tú správnu.
• Polia „Rokovací jazyk“ a „Zameranie“ vypĺňate zvolením si požadovanej možnosti. Pre
výber viacerých položiek podržíte stlačenú klávesu CTRL a kliknutím na položky, ktoré
chcete vybrať ich označíte. Rovnako aj pri odznačovaní položiek držíte stlačenú klávesu
CTRL a kliknete na položku, ktorú chcete odznačiť.
• Po vyplnení všetkých povinných polí (povinné polia sú vyznačené červenou hviezdičkou),
stlačíte tlačidlo „Uložiť údaje“.
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•

Po uložení údajov sa zobrazí tabuľka „Konferencie a semináre“. Je vidno, kto je správcom
konferencií za Vašu školu a Vaša požiadavka na zverejnenie podujatia bola zaslaná
administrátorovi na schválenie.

Schválenie podujatia
Ak ste správcom podujatí za vašu vysokú školu, resp. fakultu, máte možnosť schvaľovať pridané
podujatia za Vašu školu a pod ponukou „Podujatia a semináre“ nájdete zoznam podujatí, ktoré
spravujete. Na Váš e-mail Vám príde oznámenie, že na Portáli VŠ bolo pridané nové podujatie.

•
•

•

Ak je podujatie označené červenou farbou, znamená to, že podujatie ešte čaká na
schválenie. Podujatie schválite stlačením ponuky
Upraviť.
Následne sa zobrazí podujatie, máte možnosť si skontrolovať pravdivosť údajov, taktiež kto
a kedy podujatie pridal. Stlačením tlačidla „Schváliť podujatie“ bude podujatie schválené a
zobrazené na Portáli VŠ a podujatie zmení farbu z červenej na zelenú.
Pridané podujatie máte možnosť aj zmazať zo zoznamu stlačením ikony
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Zmazať.

Modul eVzdelávanie
Modul eVzdelávanie vznikol za účelom evidencie vysokoškolských e-kurzov a e-objektov. Jeho
poslaním je dávať prehľad, čo na slovenských VŠ existuje v oblasti e-vzdelávania.
Modul je určený najmä pre učiteľov VŠ, aby získali prehľad, ktoré kurzy a v akom rozsahu na
slovenských VŠ vznikli.

Úvodná obrazovka modulu
Na obrázku je znázornená úvodná obrazovka modulu, jej jednotlivé časti, označené číslami, sú
popísané nižšie.
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Bod 1 – bodom 1 je označená navigačná lišta, pomocou ktorej sa zorientujete, kde sa v rámci Portálu
VŠ práve nachádzate.
Bod 2 – Ak má záujemca z radov VŠ alebo aj nejakej inej organizácie na Portál VŠ záujem dať
informáciu o svojich e-kurzoch, v tejto časti obrazovky sa dostane k formulárom, ktoré to umožňujú.
Pridávanie e-kurzov na Portál VŠ je popísané v inej kapitole.
Bod 3 a 4 – Tieto body predstavujú filter, pomocou ktorého si používateľ môže z kompletného
množstva kurzov vyfiltrovať iba tie, ktoré ho zaujímajú.
Bod 5 – Kliknutím na názov e-kurzu sa zobrazia detailné informácie o kurze.
Bod 6 – Načítanie ďalších e-kurov v module E-vzdelávanie.
Bod 7 – Môžete si zvoliť zobrazenie e-kurzov podľa jednotlivých možností vzostupne alebo zostupne.

Zobrazenie údajov e-kurzu
Po kliknutí na názov e-kurzu vo výpise sa zobrazia údaje o e-kurze, ktoré o ňom boli vložené. Ak by
si chcel používateľ pozrieť obsah samotného kurzu, nájde na obrazovke aj URL stránky zvoleného
e-kurzu. Keďže prevažná väčšina e-kurzov má len autorizovaný prístup, má možnosť používateľ
osloviť autora kurzu, na ktorého nájde kontakt v rámci zobrazenej stránky alebo celkom dolu v ľavom
rohu stránky.
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Pridávanie nového kurzu

Po kliknutí na Pridať kurz sa sprístupní výber, kde používateľ určí, za akú organizáciu ide vkladať
kurz.

Pridať kurz za vysokú školu
Záujemca o pridanie kurzu z radov vysokých škôl už môže byť na Portáli VŠ zaregistrovaný, ak už
použil niektorý z jeho ďalších modulov. Ak ešte zaregistrovaný nie je, musí to urobiť prostredníctvom
registračného formulára, ktorý sa otvorí po kliknutí na registrácia. Registračný formulár je popísaný
v inej časti manuálu používateľa.
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Ak má používateľ na Portáli VŠ vytvorený účet, prihlási sa vyplnením prihlasovacích údajov v
prihlasovacom dialógu.

Kým používateľ nepridal ani jeden kurz, je výpis na stránke prázdny. Akonáhle je pridaný aspoň
jeden kurz, zobrazí sa vo výpise, pričom kým nie je schválený poverenou osobou na VŠ používateľa,
je označený červenou farbou.

Až po schválení kurzu poverenou osobou sa farebné označenie zmení na zelené a kurz sa sprístupní
pre verejnosť na stránke Portálu VŠ.
Kontakty na poverené osoby (správcovia kurzov) za používateľovu VŠ sú uvedené na stránke.

Pridať kurz za inú organizáciu
Ak je používateľ z inej organizácie ako z VŠ, po kliknutí na Iná organizácia sa mu otvorí priamo
formulár na vyplnenie detailov o kurze. Formulár bude kompletne popísaný nižšie.
Pre obidva typy používateľov – za vysokú školu i za inú organizáciu – je formulár takmer identický,
odlišuje sa len prvou časťou, kde používateľ vypĺňa základné informácie o sebe a svojej vysokej
škole/inej organizácii.
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Formulár pre zápis údajov o kurze
Formulár pre zápis údajov o kurze používateľom inej organizácie obsahuje v prvej časti blok údajov
o používateľovi za inú organizáciu, formulár pre zápis údajov o kurze používateľom za VŠ túto časť
neobsahuje.

Používateľ vyplní požadované údaje, pričom tie, ktoré sú označené hviezdičkou (meno, priezvisko
a email), sú povinné a bez ich vyplnenia sa formulár nebude dať uložiť. To platí aj pre ďalšie časti
formulára.
Všetky ďalšie bloky formulára sú v oboch prípadoch identické. V nich používateľ vyplní údaje
slúžiace na bližšiu identifikáciu kurzu. Niektoré informácie sa dajú zapísať prostredníctvom výberu
z roletkového menu, ktoré sa rozbalí po kliknutí na čiernu šípočku (napr. oblasť, LMS..), niektoré
údaje umožňujú viacnásobný výber (napr. jazyky, prístup ...). Pre výber viacerých položiek je
potrebné podržať pri klikaní na vybraté položky aj klávesu CTRL a to platí aj pre opačný postup, pre
odznačenie vybratých položiek.
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Blok údaje o kurze
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Blok údaje o používateľoch kurzu

Blok Štruktúra a obsah kurzu / doplnkové údaje o kurze
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Editovanie a vymazanie vloženého kurzu
Používateľ má po vložení kurzu možnosť svoj kurz editovať a prípadne aj vymazať.

Po kliknutí na položku eVzdelávanie sa používateľovi zobrazia kurzy, ktoré na portál vložil, a
ktoré má možnosť upravovať alebo zmazať.

Žiadosti
Ponuka „Žiadosti“ ponúka užívateľovi možnosť zaslania žiadosti priamo technickej podpore.
• Novú žiadosť vytvoríte stlačením ponuky „Pridať novú žiadosť“. Po úspešnom odoslaní
žiadosti vypíše hlášku „Žiadosť bola odoslaná“.

•

Prehľad zaslaných žiadostí si môžete prezerať v Zozname žiadostí. Po kliknutí na ponuku
„Detail žiadosti“ sa vám zobrazí názov žiadosti, položená otázka ako aj stav žiadosti. Na
základe stavu viete, či sa na vašej otázke pracuje, stav žiadosti môže byť: podaná, vybavuje
sa, vybavená, zamietnutá. Stlačením ponuky „Späť na žiadosti“ sa opäť dostanete do
prehľadu žiadostí.
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