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Akadémia ozbrojených síl gen. 

M. R. Štefánika

nie nie

Akadémia Policajného zboru v 

Bratislave

áno

Akadémia umení Banská 

Bystrica

Fakulta múzických umení nie

Fakulta výtvarných umení nie

Fakulta dramatických umení nie

Bratislavská medzinárodná 

škola liberálnych štúdií

Ekonomická univerzita v 

Bratislave

Obchodná fakulta nie

Fakulta podnikového 

manažmentu

nie

Národohospodárska fakulta nie

Fakulta hospodárskej 

informatiky

nie

Podnikovohospodárska 

fakulta

nie

Fakulta medzinárodných 

vzťahov

nie

Fakulta aplikovaných jazykov nie

Hudobná a umelecká akadémia 

Jána Albrechta Banská Štiavnica



Katolícka univerzita v 

Ružomberku

Filozofická fakulta nie nie

Pedagogická fakulta nie nie

Teologická fakulta nie nie

Fakulta zdravotníctva nie nie

Paneurópska vysoká škola

Fakulta práva nie áno

Fakulta ekonómie a 

podnikania

nie áno

Fakulta masmédií nie áno

Fakulta informatiky nie áno

Fakulta psychológie nie áno

Prešovská univerzita v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká 

fakulta

nie áno

Filozofická fakulta nie áno

Pedagogická fakulta nie áno

Gréckokatolícka teologická 

fakulta

nie áno

Fakulta humanitných a 

prírodných vied

nie áno

Fakulta zdravotníckych 

odborov

nie áno

Fakulta manažmentu nie áno

Fakulta športu nie áno

Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a 

potravinových zdrojov

áno áno



Fakulta ekonomiky a 

manažmentu

áno áno

Technická fakulta áno áno

Fakulta záhradníctva a 

krajinného inžinierstva

áno áno

Fakulta biotechnológie a 

potravinárstva

áno áno

Fakulta eruópskych štúdií a 

regionálneho rozvoja

áno áno

Slovenská technická univerzita v 

Bratislave

AIS a PortálVS máme čiastočne prepojený - všetky údaje o študijných 

programoch, ktoré pre naše potreby potrebujeme, evidujeme v našom AIS. 

Časť z nich sa automatizovane prenáša na PortalVS, časť údajov potrebných 

len pre CEP si fakulty zadávajú priamo cez PortalVS a my si tieto údaje nikam 

späť nepreberáme.

Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie

áno nie

Strojnícka fakulta áno nie

Fakulta elektrotechniky a 

informatiky

áno nie

Stavebná fakulta áno nie

Fakulta architektúry áno nie

Materiálovotechnologická 

fakulta

áno nie

Fakulta informatiky a 

informačných technológií

áno nie

Slovenská zdravotnícka 

univerzita v Bratislave

Fakulta ošetrovateľstva a 

zdravotníckych odborných 

štúdií

nie áno

Fakulta verejného 

zdravotníctva

nie áno

Lekárska fakulta nie áno

Fakulta zdravotníctva nie áno



Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, 

riadenia a geotechnológií

nie nie

Hutnícka fakulta nie nie

Strojnícka fakulta nie nie

Fakulta elektrotechniky a 

informatiky

nie nie

Letecká fakulta nie nie

Stavebná fakulta nie nie

Ekonomická fakulta nie nie

Fakulta výrobných technológií nie nie

Fakulta umení nie nie

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta

Drevárska fakulta

Fakulta ekológie a 

environmentalistiky

Fakulta techniky

Trenčianska univerzita A. 

Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta priemyselných 

technológií

áno áno

Fakulta sociálno-

ekononických vzťahov

áno áno

Fakulta špeciálnej techniky áno áno

Fakulta zdravotníctva áno áno

Trnavská univerzita v Trnave



Filozofická fakulta nie áno

Pedagogická fakulta nie áno

Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce

nie áno

Teologická fakulta nie áno

Právnická fakulta nie áno

Univerzita J. Seleyeho v 

Komárne

Ekonomická fakulta áno

Pedagogická fakulta áno

Reformovaná teologická 

fakulta

áno

Univerzita Komenského v 

Bratislave 

Lekárska fakulta nie nie

Právnická fakulta

Filozofická fakulta

Prírodovedecká fakulta

Pedagogická fakulta nie nie

Farmaceutická fakulta

Fakulta telesnej výchovy a 

športu

Jesseniova lekárska fakulta

Fakulta matematiky, fyziky a 

informatiky

nie nie Úroveň prepojenia nášho (fakultného a aj univerzitného) informačného 

systému s Centrálnou elektronickou prihláškou CEP - PrihlaskaVS nie je v 

súčasnosti žiadna a z pohľadu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK ani 

sa neplánuje toto zmeniť.

Evanjelická bohoslovecká 

fakulta

nie nie

Rímskokatolícka 

cyrilometodská bohoslovecká 

fakulta

Fakulta managementu



Fakulta sociálnych a 

ekonomických vied

Univerzita Konštantína Filozofa v 

Nitre

Pedagogická fakulta áno áno

Fakulta prírodných vied áno áno

Filozofická fakulta áno áno

Fakulta sociálnych vied a 

zdravotníctva

áno áno

Fakulta stredoeurópskych 

štúdií

áno áno

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici

Pedagogická fakulta

Ekonomická fakulta

Filozofická fakulta

Fakulta politických vied a 

medzinárodných vzťahov

Fakulta prírodných vied

Právnická fakulta

Univerzita P. J. Šafárika v 

Košiciach 

Úroveň prepojenia CEP s elektronickou prihláškou na UPJŠ je pre 1. a spojený stupeň čiastočná a 

pre 2. a 3. stupeň je informačná.

Lekárska fakulta áno áno/nie

Prírodovedecká fakulta áno áno/nie

Právnická fakulta áno áno/nie

Fakulta verejnej správy áno áno/nie

Filozofická fakulta áno áno/nie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v 

Trnave



Fakulta masmediálnej 

komunikácie

áno nie

Fakulta prírodných vied áno nie

Filozofická fakulta áno nie

Fakulta sociálnych vied áno nie

Fakulta zdravotníckych vied áno nie

Univerzita veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach

nie nie UVLF v Košiciach v súčasnej dobe má prepojenie CEP s Portálom VS na úrovni 

: informačná. Pracujeme na tom, aby sa táto úroveň v novom roku zmenila 

na úplná.

Vysoká škola bezpečnostného 

manažérstva v Košiciach

nie áno

Vysoká škola DTI

Vysoká škola ekonómie a 

manažmentu verejnej správy v 

Bratislave

Vysoká škola manažmentu

Vysoká škola medzinárodného 

podnikania ISM Slovakia v 

Prešove

nie

Vysoká škola múzických umení 

v Bratislave

V súčasnosti sú zadávané údaje na stránke PortalVS. Do budúcnosti (po 

ukončení štátnych skúšok) sa plánuje zadávanie týchto informácii v systéme 

AiS2 a ich následné prenesenie do PortalVS.
Divadelná fakulta nie nie

Hudobná a tanečná fakulta nie nie

Filmová a televízna fakulta nie nie



Vysoká škola DANUBIUS

Fakulta práva Janka 

Jesenského

Fakulta sociálnych štúdií

Fakulta verejnej politiky a 

verejnej správy

Vysoká škola výtvarných umení 

v Bratislave

nie nie

Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave, n. o.

nie nie Dátovo integrovanú spoluprácu na báze webových služieb intenzívne 

využívame s inými subjektami, ale NIE s Portálom VŠ. V rôznych rokoch sme 

sa pokúsili exportovať naše dáta priamo na Portál, alebo naopak preberať 

elektronické prihlášky z Portálu, ale vždy to na niečom uviazlo. Znova sme to 

skúšali po prezentácii Portálu na našej škole v roku 2019, ale dopadlo to 

rovnako - uviazli sme na postupne slabnúcej odozve technikov z Portálu. 

Pripadalo nám to tak, že ten projekt už majú dávno uzavretý a so žiadnym 

ďalším vývojom sa nepočíta. A v súčasnom stave nám to celkom 

nevyhovovalo. Myslím, že niekomu sme o tom vtedy aj písali v nejakej ankete.

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta bezpečnostného 

inžinierstva

nie áno

Stavebná fakulta nie áno

Strojnícka fakulta nie áno

Fakulta elektrotechniky a 

informačných technológií

nie áno

Fakulta prevádzky a 

ekonomiky a dopravy a 

spojov

nie áno

Fakulta riadenia a informatiky nie áno

Fakulta humanitných vied nie áno


