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Abstrakt

V rámci OP Vzdelávanie bol na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) riešený projekt zameraný na rozvoj ľudských zdrojov s pod-
porou integrovaného informačného systému na hodnotenie vedeckovýskumných výsledkov. Základným výstupom projektu je
vyvinutý a spracovaný Informačný systém pre vedu a výskum (ISVV), ktorý ponúka platformu pre komplexnú koordináciu pro-
jektových aktivít a pre podporu vytvárania multidisciplinárnych výskumných tímov na UNIZA. Systém je súčasne základným
podporným nástrojom pre sledovanie vedeckovýskumných aktivít pracovníkov, ponúka centralizovanú registráciu dát o pro-
jektových aktivitách všetkých domácich a zahraničných grantových i mimograntových schém. Systém zefektívňuje riadenie
vedy a výskumu na UNIZA, umožňuje zjednodušenie administratívnych procesov a tiež spracovanie výstupov pre riadiace
zložky. Na užívateľskej úrovni slúži na zlepšenie informovanosti vo vnútri univerzity a tiež vo vzťahu k verejnosti. Systém je
prepojený s univerzitnou knižnicou, so systémom vzdelávanie, s personálnym a ekonomickým systémom univerzity, čím umož-
ňuje aj personálnu a finančnú kontrolu riadenia. Významnou súčasťou systému je sledovanie vzdelávacích, vedeckovýskum-
ných a publikačných aktivít pracovníkov UNIZA ako jedna z podpôr pri hodnotení pracovného výkonu.  
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Abstract

Within the framework of OP Education of EU, a project focused on the development of human resources with the support of
an integrated information system for the evaluation of scientific and research results was developed at the University of Žilina
(UNIZA). The main output of the project was developed and elaborated Project Information System (PIS), which provides 
a platform for comprehensive coordination of project activities and support for the creation of multidisciplinary research teams
at UNIZA. The system is also a basic support tool for monitoring employee research activities, offers centralized registration
of data on the project activities of all domestic and foreign grant and non-grant schemes. The system streamlines management
of science and research at UNIZA, simplifies administrative processes and also processes outputs for management components.
At the user level, it improves information within the university and also in relation to the public area. The system is linked to
the university library, the education system, the university’s personal and economic system; that allows personnel and financial
control. The monitoring of the educational, research and publishing activities of the UNIZA staff is an important part of the
system as the support for the evaluation.
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Úvod
Veda a výskum sú ťažiskovými aktivitami kvalitnej univerzity. Prinášajú celý rad procesov, ktorých riadenie je
pre manažment prvkom, podmieňujúcim úspešný rozvoj univerzity. Pre koordináciu projektových aktivít, vy-
tváranie a kooperáciu multidisciplinárnych výskumných tímov, sledovanie výstupov i ekonomické analýzy je vý-
hodné vytvorenie systému, ktorý zahrňuje vzájomne kooperatívne informačné databázy s vysokým štandardom
výstupných možností. Za uvedeným účelom sú na univerzitách realizované rôzne formy informačných systé-
mov, ktoré sú pomocnými prvkami manažmentu v rámci procesov riadenia vedy a výskumu. Systémy sú v na-
šich podmienkach zväčša orientované len na databázy projektových aktivít (napr. Univerzita Komenského [1],
Technická univerzita Košice [2]), resp. je zahrnutá aj databáza výskumného potenciálu univerzity (napr. Slo-
venská technická univerzita [3]). Komplexné systémy riadenia vedy a výskumu, ktoré by výraznejšie skvalitnili
prácu manažmentu univerzity, resp. pomohli užívateľom, nie sú veľmi rozšírené. Navyše ich dostupnosť je zväčša
len v oblasti interných služieb príslušnej organizácie.  Na druhej strane sú často prepojené do národných cen-
trálnych systémov, čím je zabezpečené všeobecné využitie ich výstupov. Medzi takéto systémy možno zaradiť
napr. Research Information System (RIS) Univerzity Nottingham [4], Research Information System (RIS) Uni-
verzity Twente [5], CRIS UNS Research Information Management System ako výsledok projektu DOSIRD UNS
na Univerzite Novy Sad [6] alebo OMEGA-PSIR Current Research Information System, špeciálne vyvinutý na Var-
šavskej technickej univerzite [7].  
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Za účelom efektívnejšieho riadenia vedy a výskumu na Žilinskej univerzite (UNIZA) bol v rámci OP Vzdelávanie
vyvinutý Informačný systém pre vedu a výskum (ISVV). Systém je hlavným výstupom projektu „Rozvoj ľudských
zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na hodnotenie vedeckovýskumných výsledkov“.

Systém je základným podporným nástrojom pre sledovanie vedeckovýskumných aktivít pracovníkov UNIZA, po-
núka centralizovanú registráciu dát o projektových aktivitách grantových i mimo grantových schém. Podporuje
riadenie vedy a výskumu na univerzite, zjednodušuje administratívne procesy, uľahčuje a zefektívňuje činnosti
pracovníkov univerzity a umožňuje spracovanie výstupov pre riadiace zložky a osobné aktivity pracovníkov. Na
užívateľskej úrovni slúži na zlepšenie informovanosti vo vnútri univerzity a tiež vo vzťahu k verejnosti. 

Možnosti ISvv
ISVV vo svojej hlavnej funkcionalite ponúka základnú evidenciu projektov na všetkých úrovniach riešenia – od
projektového zámeru až po ukončenie riešenia, vrátane základných aktivít administrácie projektov: riešiteľského
kolektívu, harmonogramu, kontroly financií a ostatných informácií o projekte.

ISVV pokrýva kompletný postup od zadávania námetov, cez schvaľovanie na univerzite až po ukončenie projektu.
Zachytený je celý životný cyklus projektov, evidencia podrobnej dokumentácie a odkazov na prípadné samo-
statné stránky projektov. 

Komplexnosť systému je požiadavka, ktorá objektívne definuje jeho kvalitu a použiteľnosť. Pre riadenie proce-
sov vedy a výskumu nie je postačujúcou funkcionalitou informácia o projekte. Prepojenie s personálnym a eko-
nomickým systémom univerzity je samozrejmou, základnou vlastnosťou systému, ale nepostačujúcou pre riadiaci
proces. Z toho dôvodu bolo v rámci ďalšieho vývoja informačného systému realizované rozšírenie o podsys-
témy, vyplývajúce z potrieb procesu riadenia výskumu na UNIZA. Podsystémy zabezpečujú prepojenia s ostat-
nými riadiacimi a informačnými systémami univerzity, predovšetkým:

¢ systém Sofia – prenos finančných údajov ako rozpočet, čerpanie a náklady presne v súlade s požado-
vaným členením projektu;

¢ systém DAWINCI – publikačná činnosť, prepojenie s informačnými zdrojmi univerzitnej knižnice, ktoré
umožňuje požadovaný výber dostupných publikácií podľa definovaných požiadaviek;

¢ systém AIVS – výber údajov o vzdelávacej činnosti ako doplnková funkcionalita pre hodnotenie aktivít
pracovníkov UNIZA.

Okrem uvedených napojení na informačné systémy UNIZA ponúka systém aj externú databázu špičkových prí-
strojov, zariadení a technológií s možnosťou vyhľadávania požadovaného technického zabezpečenia výskumnej
aktivity. V príprave je databáza informácií o špičkových vedeckých pracovníkoch a vedeckých tímoch univerzity
podľa odborov ich výskumného a vývojového zamerania, ktorá bude rovnako v budúcnosti súčasťou systému. 

Popis ISvv

Základné funkcie

Informačný systém nie je uzatvoreným systémom len pre pracovníkov UNIZA. Vzhľadom na zvýšenie informova-
nosti verejnosti o aktivitách univerzity v oblasti vedy a výskumu je umožnené vstúpiť do systému aj návštevní-
kom mimo UNIZA. Prístup v režime „Návštevník“  je v tomto prípade neautorizovaný a má obmedzenia pri
funkcionalite ISVV, ktorá je obmedzená len na základné informatívne údaje o projektoch schválených a ukončených.

Obr. 1  Prihlásenie do systému
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Prístup do systému pre pracovníkov UNIZA je autorizovaný cez jednotný prihlasovací systém UNIZA – LDAP ser-
ver na základe identifikačného čísla pracovníka. Po takomto prihlásení sa zobrazia všetky projekty, na ktorých
riešení prihlásený pracovník aktívne participoval (obr.2). Prístup je vo viacerých úrovniach, zodpovedný riešiteľ
má plnohodnotný prístup ku všetkých dátam projektu, má možnosť editovať takmer všetky údaje o projekte, rie-
šiteľskom kolektíve a spolupracujúcich organizáciách. Výnimkou je editácia údajov o financiách, ktoré sa im-
portujú zo systému SOFIA.

Obmedzený prístup majú riadiaci pracovníci, úrovne prístupu sú definované podľa stupňa riadenia. V tomto prí-
pade ale platí obmedzenie na úpravu dát, ktorá je k dispozícii v plnom rozsahu len zodpovednému riešiteľovi.

Po výbere konkrétneho projektu je možné sledovať, upravovať a dopĺňať všetky dostupné údaje. Rozsah 
dostupných údajov je uvedený na obr. 3.

Evidencia nových projektov

Systém umožňuje evidenciu dvoch typov projektov. Sú to projekty zo štrukturálnych fondov a ostatné projekty.
Toto základné členenie vyplynulo z rôznorodosti požiadaviek na projekty a predovšetkým z administratívnej 
náročnosti projektov ŠF. Členenie je ďalej vnútorne ďaleko rozmanitejšie a pre uvedené druhy projektov sú čias-
točne odlišné formuláre aj fázy riešenia. 

Systém bol spočiatku prioritne určený pre projekty domácich a zahraničných výskumných  grantových schém,
neskôr bol rozšírený aj o projekty negrantové, resp. nevýskumné a následne o projekty ŠF. V popise sa budeme
venovať predovšetkým projektom mimo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú členené nasledovne: 

¢ projekty domácich grantových schém, 
¢ projekty zahraničných grantových schém, 

Obr. 2  Zoznam projektov
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Obr. 3  Informácie o projekte
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¢ projekty výskumu prostredníctvom hlavnej činnosti nedotačnej na základe objednávok z praxe, 
¢ nevýskumné projekty. 

V ponuke sú dostupné všetky známe grantové schémy, domáce i zahraničné. Výber je na základe ponuky (obr.
4). Pri zadávaní nového projektu sú označené povinné údaje, nevyhnutné pre indexovanie projektov a vytvára-
nie požadovaných výstupných zostáv. Pre kompletnú evidenciu je však potrebné zadefinovať všetky požado-
vané údaje, ktoré mimo iného následne umožňujú aj filtrovanie výstupov. Zadávanie údajov je pre užívateľský
komfort podľa možností ponúkaným pomocou pop-up menu.  

Obr. 4  Ponuka zahraničných výskumných schém



Dôležitým prvkom projektových aktivít sú riešitelia. Systém umožňuje evidenciu riešiteľov podľa pracoviska 
a počtu hodín v jednotlivých rokoch riešenia, pričom umožňuje aj zadávanie riešiteľov mimo Žilinskú univerzitu
(obr.5). Rovnako funguje aj ponuka pre organizácie participujúce  na riešení projektu. 

Jednou z najfrekventovanejších požiadaviek na informácie o projektoch je informácia o financovaní. Systém je
prepojený s ekonomickým prostredím SOFIA, odkiaľ preberá finančné údaje o výdajoch (obr.6) a zdrojoch financií
projektu. Údaje nie sú editovateľné a ich dostupnosť je definovaná úrovňou prístupu do systému. 

Vzhľadom na možnosti zásahu do systému zo strany riadiacich pracovníkov a samozrejme aj systémového 
administrátora, ISVV ponúka možnosť kontroly prístupov k projektu. V ponuke Žurnál sú uvedené všetky zásahy
do zápisu projektu, okrem sledovania času a typu zásahu je k dispozícii aj identifikácia počítača, z ktorého bol
zásah realizovaný. 

výstupy

Jednou z najpodstatnejších funkcionalít systému je generovanie výstupov. Umožňuje vytvárať výstupné zostavy
podľa zvolených kritérií a v požadovanom rozsahu. Pre tvorbu výstupných zostáv je implementovaný filter, 
pomocou ktorého sa definuje obsah výstupu. Pre vyhľadávanie podľa položiek sa zadáva požadovaný údaj 
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Obr. 5  Zadávanie riešiteľov

Obr. 6  Výdaje projektu
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Obr. 7  Filter

Obr. 8  Výsledky filtrovania pre projekty schémy H2020
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v zmysle obr.7. Výstupná zostava obsahuje údaje o všetkých projektoch, zodpovedajúcich zvolenému filtru
(obr.8). Systém ponúka pre štatistické účely aj nefiltrovaný zoznam všetkých zadefinovaných projektov v zá-
kladnom členení vo formáte MS Excel a tiež vo formáte .xml, určenom pre ďalšie spracovanie. 

Integrovanou súčasťou ISVV je ako pridaná hodnota generovanie hodnotiaceho hárku pracovníkov UNIZA. Hárok
slúži ako pomocné kritérium pre riadiaceho pracovníka na hodnotenie pedagogických, vedeckovýskumných, pu-
blikačných a iných aktivít pracovníka. Prepojenie na vyššie uvedené podporné systémy UNIZA umožňuje auto-
matizované preberanie väčšiny dát o aktivitách pracovníkov.

Záver 
Cieľom príspevku je informovať o základných prvkoch ISVV UNIZA a naznačiť možnosti jeho ďalšieho rozvoja.
Nebolo účelom porovnávanie s inými systémami doma a v zahraničí. Otvorený prístup do systému v jeho zá-
kladnej funkčnosti je k dispozícii na adrese http://vav.uniza.sk. Systém je stále priebežne upgradovaný 
a doplňovaný o nové funkcionality, aby vytvoril efektívnu platformu pre riadenie procesov vedy a výskumu na
Žilinskej univerzite v Žiline.  

Zámerom autorov je do budúcnosti rozšíriť systém aj mimo rámec Žilinskej univerzity v Žiline, boli realizované
rokovania o možnej implementácii jeho časti do platforiem centrálnych systém v SR. 
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Obr. 9  Výstupy systému 
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