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ABSTRACT 

Portal of universities was established on land of association EUNIS-SK in 2005 as a project 

Ministry of education, science, research and sport of the Slovak republic and solves since 

2006. It forms a gate to information’s for applicants of study, university students and the 

general public. For several years, members of the association on various forums suggest 

the solutions of problematic allocation ISBN to electronic courses, which they see as the 

only possibility for the recognition of the work that they are doing to improve education 

without having to do a sort of "copy" e-course in printed form and classic publishing, 

respectively CD creation. Module Database e-courses will to solve this problematic. 
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ÚVOD 

Portál VŠ je prístupný z URL: https://www.portalvs.sk. V súčasnosti obsahuje nasledovné 

moduly: Informácie o vysokej škole, Elektronická prihláška na VŠ, Projekty - v súčasnosti je 

to najmä KEGA (s možnosťou prezentácie informácií aj z iných celoštátnych projektov), 

Databáza konferencií a seminárov, Publikačná činnosť – prepojenie s CREPČ, eVzdelávanie 

– evidencia e-kurzov a objektov, Aktuality – všeobecné z VŠ, Aktuality MŠVVaŠ. 

 

Databáza e-vzdelávacích kurzov (DEKa) 

DEKa je navrhovaný nový modul Portálu VŠ. Ide o prostredníctvom internetu sprístupnený 

priestor určený na podporu e-vzdelávania, pri zabezpečení trvalej dostupnosti kurzov 

a dokumentov. V súvislosti s masívnym nasadením LMS MOODLE na slovenských školách 

(všetky vzdelávacie stupne) ide predovšetkým o prácu v tomto systéme.   

 

Na Portáli DEKa budú uverejňované: 

- hotové kurzy s možnosťou na mieste si ich vyskúšať, 

- kurzy alebo učebné materiály, ktoré si záujemca môže stiahnuť a použiť v inštalácii LMS 

MOODLE na svojej škole pri zachovaní pôvodných autorských práv, 

- články určené na podporu e-vzdelávania. 

 

Zároveň DEKa bude plniť funkciu úložiska s cieľom dlhodobého uchovávania kurzov a iných 

dokumentov.  

Portál bude mať pridelené ISSN a bude stanovovať formálne kritériá a podmienky pre 

zverejňovanie kurzov, učebných materiálov a iných dokumentov. 

 

Zverejnené kurzy i články prejdú schvaľovacím procesom redakčnou radou (nezávislí 

oponenti – generovanie nezávislých oponentov z databázy) a po odporučení na uverejnenie na 

portáli budú publikované pod prideleným jednoznačným identifikárotom DOI (Digital Object 

Identifier) a licenčne ošetrené podľa predstáv autora prostredníctvom verejných licencií 

Creative Commons. Ak budú kurzy spĺňať formálne kritériá, bude im pridelené aj ISBN. 



Možnosť prideľovania ISBN ako aj stanovenie formálnych kritérií budú definované ako 

súčasť prípravy portálu. 

 

Základné východiská pre vytvorenie Portálu DEKa 

Návrh na realizáciu modulu vznikol na základe: 

 Potreby publikovania e-kurzov za účelom celoživotného vzdelávania. 

 Veľkého záujmu učiteľov VŠ o publikovanie e-kurzov, ktorý bol prezentovaný na 

mnohých konferenciách a seminároch. 

 

Technické východiská 

 Existujúca infraštruktúra Portálu VŠ v Dátovom centre 

 Zabezpečenie centrálneho zálohovania 

 

Softvérové východiská 

 Možnosť použitia virtuálneho servera na Portáli VŠ 

 Použitie centrálnych databáz (databáza zameraní, CRZ) 

 Prepojenie s modulom Evidencia e-kurzov 

 SQL databáza 

 

Metodické východiská 

Skúsenosti členov pracovnej skupiny: 

 s tvorbou e-kurzov 

 s poskytovaním metodickej podpory pri tvorbe e-kurzov 

 s hodnotením e-kurzov (2 členovia sú dlhoročnými členmi poroty súťaže E-learning 

v Hradci Králové)  

 

Hlavné ciele a výhody modulu Databáza E-vzdelávacích Kurzov (DEKa) 

Technické 

1. Vytvorenie priestoru na sprístupnenie kurzov odbornej i laickej verejnosti (inštalácia LMS 

MOODLE, programátorská a grafická úprava systému, doprogramovanie chýbajúcich 

modulov podľa návrhov pracovnej skupiny). 

2. Návrh SQL databáz. 

• Databáza zameraní (zdroj Portál VŠ), 

• Databáza recenzentov (polia: meno, priezvisko, pracovisko, škola, email, telefón, 

zameranie1, zameranie2) – zdroj Centrálny register zamestnancov. 

• Databáza kurzov. 

 

Metodické - pre zvýšenie kvality kurzov 

1. Návrh redakčnej rady, ktorá bude schvaľovať kvalitu vkladaných kurzov. Redakčná rada 

bude databáza nezávislých oponentov z viacerých slovenských prípadne i českých 

vysokých škôl, ktorá na základe navrhnutého formulára pre ohodnotenie kvality kurzu 

schváli/posunie na dopracovanie/zamietne uverejnenie kurzu. 

2. Návrh formulára na zápis metadát kurzu. 

 

Riešenie autorského práva tvorcov kurzov a licenčné ošetrenie kurzov 

1. Projekt bude riešiť otázku autorského práva  

2. Kurzy zverejnené na DEKe budú licenčne ošetrené prostredníctvom verejných licencií 

typu Creative Commons. Tento typ licencie umožňuje prevzatie celých materiálov 

a prípadne možnosť ich ďalšej úpravy či ďalšie šírenie. Informácie o spôsobe licencovania 

budú uvedené pri každom publikovanom materiáli. 



Creative Commons sú verejné licencie, ktoré dopĺňajú autorský zákon a umožňujú 

publikovať autorské diela tak, že má autor väčšie možnosti rozhodnúť o tom, ako sa s jeho 

dielom má nakladať. Môže umožniť dielo zdieľať a ďalej s ním pracovať, upravovať ho 

tak, že toto použitie je konzistentné s autorským zákonom. Ide pritom o tzv. otvorené 

licencie, ktoré sa týkajú všetkých potenciálnych užívateľov diela, o ktorých autor 

v momente zverejnenia diela nemusí nič vedieť. Autor uzatvára zmluvu so všetkými, ktorí 

jeho dielo budú chcieť využiť a dáva im tak niektoré práva k dielu, zatiaľ čo iné si 

vyhradzuje. 

3. Projekt bude riešiť otázku dlhodobej dostupnosti a identifikácie zverejňovaných 

dokumentov prostredníctvom DOI (Digital Object Identifier). Začlenenie e-vzdelávacích 

kurzov, ktoré splnia požadované kritériá, do systému registrácie publikačnej činnosti by 

malo podporiť prideľovanie ISBN. Preto sa bude projekt venovať aj vymedzeniu 

formálnych kritérií pre prideľovanie ISBN.   

 

LMS MOODLE 

Portál DEKa bude postavený na systéme LMS MOODLE. Publikované kurzy v ňom budú 

priamo dostupné a/alebo sú ponúknuté na stiahnutie z databázy (ako archivované zálohy 

kurzov v LMS MOODLE, z ktorých je kurz možné rozbaliť alebo ako výučbové objekty). 

Publikované články budú dostupné tiež z databázy a budú mať formát PDF. 

Prehľad databáz na DEKe: 

- Databáza vložených kurzov určených na prehliadnutie (možnosť bez nutnosti prihlásenia 

sa na portál), odskúšanie kurzu priamo na DEKe (nutnosť prihlásenia sa).  

- Databáza vzdelávacích objektov, kde budú zhromažďované záznamy o kurzoch, ktoré 

budú na DEKe ponúknuté na stiahnutie. Pri každom kurze bude v zázname uvedené, akou 

licenciou sa riadi ďalšie použitie kurzu. 

- Databáza článkov publikovaných na portáli. Budú navrhnuté aj tématické okruhy pre 

vložené články. 

Informácie o nových článkoch a kurzoch budú zverejnené na hlavnej stránke modulu DEKa 

v diskusnom fóre. 

Vyhľadávanie v databázach bude používateľsky príjemne a bude riešené pomocou nastavení 

vhodných filtrov. 

Portál Databáza e-vzdelávacích kurzov bude prepojený aj s Portálom VŠ (export údajov 

o kurze z portálu DEKa na PVŠ) a s ďalším plánovaným novým modulom Celoživotné 

vzdelávanie.  

 

ZÁVER 

Na rokovaní pracovnej skupiny združenia EUNIS-SK “E-vzdelávanie” vznikli nasledovné 

závery: 

 Inšpirovať sa prístupom zavedeným na Masarykovej univerzite v Brne ohľadom 

vytvárania pracovísk pre podporu tvorby e-vzdelávacieho obsahu 

(grafická a progamová realizácia myšlienok pedagógov). 

 Venovať väčšiu pozornosť tvorbe e-learningových kurzov, ich evidencii, doriešiť 

prideľovanie medzinárodných štandardných čísiel - ISSN, resp. ISBN. 

 Vydať ročenku EUNIS-SK. 

 Podporiť evidenciu E-kurzov. 

 

S uvedenými závermi úzko súvisia ďalšie body, a to vytvorenie podmienok na publikovania 

na portáli EUNIS-SK, resp. Portáli VS, stanovenie kritérií hodnotenia e-vzdelávacích kurzov 

pre publikovanie na Portáli, inovácia modulu E-vzdelávanie. 



Veríme, že modul DEKa naplní tieto závery a bude podporený Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu, ako i vysokými školami na Slovensku. 

 

ABSTRAKT 

Portál VŠ vznikol na pôde združenia EUNIS-SK v roku 2005, ako projekt MŠVVaŠ sa rieši 

od roku 2006. Tvorí bránu k informáciám pre uchádzačov o štúdium, študentom vysokých 

škôl a širokej verejnosti. Už niekoľko rokov členovia združenia na rôznych fórach navrhujú 

riešenie problematiky prideľovanie ISBN elektronickým kurzom, čo vidia ako jedinú 

možnosť uznávania práce, ktorú robia pre skvalitňovanie výučby bez toho, aby museli robiť 

akúsi „kópiu“ e-kurzu do tlačenej formy a jeho klasické publikovanie, resp. vytvorenie CD. 

Modul Databáza e-kurzov bude túto problematiku riešiť. 
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