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(1) Toto nariadenie zavádza povinnosť pre vybrané skupiny zamestnancov Univerzity Komenského 
v Bratislave, Filozofickej fakulty (ďalej len „FiF UK“) poskytnúť informácie o vybraných činnostiach. 

(2) Nariadenie sa vzťahuje na každého vysokoškolského učiteľa (profesora, docenta, odborného 
asistenta, asistenta, lektora) a výskumného zamestnanca s uzatvorenou platnou pracovnou zmluvou 
s FiF UK na ustanovený týždenný pracovný čas (“plný úväzok“), ktorých mzda je vyplácaná 
z dotačných prostriedkov FiF UK (netýka sa lektorov, ktorých mzdu vyplácajú tretie strany, 
a výskumných zamestnancov, ktorých mzda je vyplácaná prostredníctvom projektov financovaných 
tretími stranami) (ďalej len „tvorivý zamestnanec“). 

(3) Poskytnuté informácie sa využijú na účely sledovania individuálnych výkonov tvorivých 
zamestnancov a pri príprave administratívnych dokumentov fakulty, ako sú výročné správy alebo 
ďalšie dokumenty určené na sledovanie a hodnotenie kvality pedagogickej a výskumnej činnosti na 
FiF UK. 

(4) Každý tvorivý zamestnanec má prostredníctvom svojho používateľského účtu v aplikáciách 
Office365 prístup k aplikácii „Evidencia individuálnych výkonov tvorivého zamestnanca“ („EVITA“). 
Aplikácia je dostupná na adrese https://tinyurl.com/evita-fif. Manuál k aplikácii je prílohou tohto 
nariadenia. 

(5) Každý tvorivý zamestnanec je povinný poskytnúť vybrané údaje o svojej činnosti v kalendárnom roku 
2019 prostredníctvom formuláru v aplikácii EVITA, a to v rozsahu a v štruktúre predpísanej 
uvedeným formulárom. 

(6) Každý tvorivý zamestnanec poskytuje len údaje o takej činnosti, ktorú vykonal ako zamestnanec FiF 
UK a ktorá nebola vykonaná na základe pracovného pomeru s iným zamestnávateľom. 

(7) Termín na poskytnutie údajov prostredníctvom formuláru v aplikácii EVITA je do 29. marca 2020 do 
24:00. 

(8) Toto nariadenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 

V Bratislave 11. marca 2020 

  ………………………………………… 
  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan FiF UK 
  

https://tinyurl.com/evita-fif
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EVITA: EVIDENCIA INDIVIDUÁLNYCH 

VÝKONOV TVORIVÉHO ZAMESTNANCA 
MANUÁL K ONLINE APLIKÁCII • VERZIA: FEBRUÁR 2020 • PROJEKTOVÉ CENTRUM FIF UK 

ÚVOD  

Aplikácia Evita slúži na získavanie údajov od tvorivých zamestnancov Filozofickej fakulty UK, ktoré nie 

sú k dispozícii v elektronickej podobe, no fakulta ich potrebuje zhromažďovať a využívať na rôzne 

účely (napr. pri tvorbe podkladov pre Výročnú správu UK). Má podobu formulára, ktorý sa vypĺňa 

v okne webového prehliadača. Po správnom vyplnení a odoslaní údajov sa dáta uložia v databáze, kde 

sa s nimi dá ďalej pracovať. 

Aplikácia je k dispozícii na adrese https://tinyurl.com/evita-fif. Odporúča sa používať ju na počítači, 

prípadne tablete, nie však na mobilnom telefóne. Aplikáciu môžu používať iba používatelia, ktorí majú 

univerzitnú e-mailovú adresu a sú internými zamestnancami FiF UK. Všetky údaje, ktoré do aplikácie 

vložíte, sú viazané k Vášmu používateľskému účtu, pričom prístup máte len k dátam, ktoré sami vložíte. 

PRVÉ SPUSTENIE APLIKÁCIE  

Po otvorení odkazu na aplikáciu sa v prehliadači obvykle zobrazí výzva na prihlásenie: 

 

Zadajte, prosím, svoju univerzitnú e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo „Ďalej“. Potom sa prihláste 

pomocou údajov, ktoré používate pri vstupe do systému AIS2 či do univerzitného e-mailu: 

 

Po úspešnom prihlásení sa načíta aplikácia, čo môže chvíľu trvať.1  

                                                      
1 V niektorých prípadoch (ak ste práve prihlásení do univerzitného e-mailu či AIS2) sa prihlásenie 

nemusí vyžadovať, pretože systém Vás automaticky spozná. 

https://tinyurl.com/evita-fif
https://tinyurl.com/evita-fif
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VYTVORENIE PRVÉHO ZÁZNAMU  

Aplikácia Vás privíta zoznamom údajov, ktoré ste už do systému vložili. Ak sa však prihlasujete prvýkrát 

a formulár ste dosiaľ nevypĺňali, zoznam bude prázdny: 

 

Svoj prvý záznam vytvoríte kliknutím na tlačidlo „Pridať nový záznam“, ktoré sa nachádza v pravom 

hornom rohu aplikácie. Po kliknutí sa prenesiete na prvú časť formulára. 

ZAČÍNAME S VYPĹŇANÍM  ÚDAJOV  

Formulár pozostáva z deviatich tematicky rozlíšených častí („strán“ či obrazoviek). Prvá časť je 

venovaná základným osobným údajom: 

 

V tejto aj ďalších častiach formulára sú niektoré položky OZNAČENÉ HVIEZDIČKOU. Tieto položky 

sú POVINNÉ: bez ich vyplnenia sa údaje nedajú uložiť a aplikácia Vám nedovolí pokračovať vo 

vypĺňaní ďalších častí formulára. Pri položkách „Katedra“ a „Funkčné zaradenie“ nezabudnite vybrať 

správnu možnosť. 

V hornej časti obrazovky sa nachádzajú ovládacie prvky aplikácie. Kliknutím na ikonu domčeka ( ) 

opustíte formulár a vrátite na úvodnú obrazovku, t. j. na zoznam záznamov. Ikony šípok vľavo a vpravo 

(  a ) umožňujú listovať vo formulári. Ak sú sivé a sotva viditeľné, tlačidlá sú neaktívne. Na prvej 

strane formulára je ikona šípky vľavo vždy neaktívna, keďže niet kam listovať. Na ďalších obrazovkách 

však bude aktívna. Ikona šípky vpravo sa aktivuje vždy až po tom, čo vyplníte všetky povinné položky 

na obrazovke: 

 



3/7 

 

Položka „Hodnotený rok“ obsahuje údaj o kalendárnom roku, na ktorý sa vzťahujú vypĺňané údaje. 

Formulár spravidla vypĺňame za predchádzajúci kalendárny rok, t. j. v roku 2020 uvediete ako 

hodnotený rok 2019. 

Kliknutím na šípku vpravo, ktorá je teraz už aktívna, sa prenesiete na druhú časť formulára: 

 

Vzhľadom na väčší počet položiek sa v pravej časti obrazovky zobrazil posúvač so šípkami „hore“ a 

„dole“, pomocou ktorého môžete zobraziť ďalšie položky. 

Ako POVINNÉ sú tu označené polia v stĺpci vľavo. Vyjadrujú počty podaných grantových žiadostí 

v období hodnoteného roka. Aj na tejto obrazovke platí, že kým nevyplníte všetky povinné polia, 

aplikácia Vám neumožní pokračovať. Preto ak ste sa nezúčastnili podávania grantu niektorého 

z uvedených typov, uveďte v príslušnej položke číslo „0“. Povinné položky na tejto obrazovke akceptujú 

len číselný vstup (to isté platí o povinných položkách na ďalších obrazovkách). 

NEPOVINNÉ POLOŽKY v pravej časti druhej obrazovky slúžia na charakterizáciu spôsobu, akým ste 

participovali na podaných grantových žiadostiach. Uveďte „zodpovedný riešiteľ“, prípadne „člen 

riešiteľského kolektívu“. Ak ste sa podieľali na príprave viacerých grantových žiadostí jedného typu, 

pričom ste v nich zastávali rôzne úlohy, môžete svoje funkcie oddeliť bodkočiarkou a medzerou. 

Napríklad pracovník, ktorý figuroval v dvoch projektových žiadostiach APVV, môže v príslušnej položke 

uviesť ako počet žiadostí číslo „2“ a do príslušného textového políčka napísať: 

„zodpovedný riešiteľ; člen riešiteľského kolektívu“ (poradie nie je dôležité). 

Ďalšie obrazovky majú spravidla podobnú štruktúru: uvediete povinný číselný údaj, ktorý vyjadruje 

počet vykonaní aktivity určitého typu, a do samostatného poľa (prípadne viacerých polí) pripíšete 

charakteristiku či špecifikáciu aktivity. 

V záujme stručnosti uvádzame len krátky zoznam ďalších častí formulára: 

• Členstvá (vo vedeckých radách, senátoch a pod.) 

• Aktívna účasť na konferenciách 
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• Pozvané prednášky 

• Organizačná činnosť – vedecké podujatia (účasť v organizačných a programových výboroch 

konferencií či iných vedeckých podujatí, prípadne iná forma participácie na príprave takých 

podujatí) 

• Posudzovanie (projektov, článkov, publikácií) 

• Ocenenia 

• Iné (vystúpenia v médiách, rôzne iné formy aktivity a spolupráce s tretími stranami) 

Na konci tohto manuálu nájdete podrobnejší zoznam všetkých údajov podľa jednotlivých častí 

formulára. Môžete ho použiť pri zhromažďovaní údajov, ktoré budete potrebovať na vyplnenie 

všetkých obrazoviek. 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY VYPĹŇANIA FORMULÁRA  

• Ak je položka povinná, ale netýka sa Vás (nemáte do nej čo vpísať), uveďte nulu. 

• Ak je položka nepovinná a netýka sa Vás, nechajte ju prázdnu (NEVPISUJTE, prosím, 

nadbytočné výrazy ako „nič“, „nezúčastnil som sa“, „žiadne“ a podobne). 

• Ak treba uviesť dátum, použite štandardný formát: deň. mesiac. rok, napríklad: „13. 1. 2019“ 

alebo „8. 8. 2019“. Za bodkou píšeme medzeru. 

• Ak chcete uviesť časový interval (napríklad pri viacdňových konferenciách), použite formát 

„deň. mesiac. rok - deň. mesiac. rok“ (napr. „13. 1. 2019 - 15. 1. 2019“). Namiesto obyčajného 

spojovníka (-) môžete použiť aj pomlčku (–), no nie je to podmienkou. 

• Ak v textovom poli uvádzate viac položiek, oddeľujte ich bodkočiarkou a medzerou: napríklad 

(pri názvoch časopisov) „Záhradkár; Bosorka“, NIE VŠAK „Záhradkár,Bosorka“ ani 

„Záhradkár;Bosorka“. Bodkočiarku používame preto, lebo súčasťou niektorých názvov 

(napríklad časopisov či grantových agentúr) môže byť aj čiarka.  

Pri vypĺňaní jednotlivých častí sa vo formulári môžete pohybovať, napríklad vrátiť sa k predchádzajúcej 

časti. Smerom vpred sa však môžete pohybovať iba dovtedy, kým platí, že na aktuálnej obrazovke sú 

vyplnené všetky povinné položky. 

Majte, prosím, na pamäti, že Vaše údaje zatiaľ NIE SÚ ULOŽENÉ: ak zatvoríte okno prehliadača, 

stratia sa. Dáta uložíte až odoslaním celého formulára. 

ODOSLANIE ÚDAJOV  

Po vyplnení poslednej, deviatej časti sa kliknutím na šípku vpravo ( ) presuniete na záverečnú 

obrazovku s tlačidlom „Odoslať údaje“: 
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Kliknutím na toto tlačidlo sa údaje (zo všetkých obrazoviek, resp. častí formulára) uložia. Skôr než na 

tlačidlo kliknete, môžete sa ešte pomocou šípky vľavo vrátiť a naposledy skontrolovať všetky údaje. Po 

kliknutí na tlačidlo počkajte – ukladanie údajov môže chvíľu trvať. Po úspešnom odoslaní sa zobrazí 

potvrdenie: 

 

Ak si želáte ukončiť prácu s aplikáciou, zatvorte okno (resp. kartu) svojho webového prehliadača. Ak 

však kliknete na tlačidlo „Chcem pokračovať na zoznam mojich záznamov“, vrátite sa na prvú 

obrazovku aplikácie, kde sa tentoraz zobrazí Váš prvý záznam. 

VYMAZANIE, ÚPRAVA A  PREZERANIE EXISTUJÚCICH ZÁZNAMOV  

Ak už máte vytvorený záznam, úvodná obrazovka aplikácie vyzerá asi takto: 

 

Spolu s prvým záznamom pribudlo niekoľko nových ovládacích prvkov. 

Kliknutím na ikonu smetného koša ( ) môžete vymazať príslušný záznam. Túto možnosť využite, ak 

omylom vytvoríte duplicitný záznam a podobne. Pred zmazaním záznamu sa zobrazí VÝZVA NA 

POTVRDENIE tejto operácie. Vymazané údaje sa nedajú obnoviť. 

Kliknutím na ikonu ceruzky ( ) môžete upravovať záznam. Po kliknutí sa zobrazí štandardný formulár 

zložený z deviatich častí či obrazoviek (tak ako pri tvorbe nového záznamu), v ktorom môžete vykonať 

zmeny. Tie sa opäť uložia až po odoslaní údajov pomocou tlačidla na poslednej obrazovke. Pôvodné 

údaje sa tak (nenávratne) prepíšu. Úpravu záznamu využite vtedy, ak zistíte, že ste v existujúcom 

zázname urobili chybu. Môžete pritom zmeniť ktorýkoľvek z vypĺňaných údajov, vrátane hodnoteného 

roka. Ak tento režim úprav otvoríte omylom, môžete sa vrátiť späť pomocou ikony domčeka ( ) 

v ľavom hornom rohu aplikácie. Nijaké zmeny sa pritom neuložia. 

Kliknutím na ikonu „informácie“ ( ) môžete prezerať svoje záznamy bez obáv, že ich nechtiac 

zmeníte. Späť sa vrátite pomocou ikony domčeka ( ). Vzhľadom na obmedzený priestor na obrazovke 

sa v tomto režime nemusia vždy zobraziť úplné údaje (napr. celý text v dlhších poliach). Dáta však bez 

ohľadu na to zostávajú uložené v databáze v úplnej podobe. Ak ich chcete zobraziť, použite režim 

úprav (ikona ceruzky). 
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Ak v zozname záznamov kliknete na rok, svoje meno a priezvisko či pracovisko, príslušný záznam sa 

otvorí v režime prezerania (analogicky ako pri ikone ).  

S každým ďalším hodnoteným rokom a pridaným záznamom sa zoznam na úvodnej obrazovke rozšíri. 

Záznamy sa zobrazia zoradené podľa hodnoteného roka (od najstarších po najnovšie): 

 

PRÍLOHA: ZOZNAM VŠETKÝCH POLOŽIEK FORMULÁRA  

Tento zoznam môžete využiť na prípravu údajov, ktoré budete vkladať do formulára. Položky označené 

hviezdičkou sú povinné. 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

TEXTOVÝ ÚDAJ: meno*, priezvisko* 

VÝBER Z VIACERÝCH MOŽNOSTÍ: katedra*, funkčné zaradenie* 

ČÍSLO: hodnotený rok* 

2. PODANÉ GRANTOVÉ Ž IADOSTI 

ČÍSLO: počet podaných grantov APVV*, VEGA*, KEGA*, iných domácich projektov*, projektov H2020*, 

Erasmus+*, iných zahraničných projektov* 

TEXT: funkcie v riešiteľských kolektívoch v podaných grantoch (APVV, VEGA, KEGA, iné domáce 

projekty, H2020, Erasmus+, iné zahraničné projekty), oddelené bodkočiarkou a medzerou. 

3. ČLENSTVÁ  

ČÍSLO: počet členstiev vo vedeckých radách*, v senátoch*, v redakčných radách*, v grantových 

agentúrach*, v inauguračných komisiách*, v habilitačných komisiách*, v odborových komisiách*, 

v skúšobných komisiách*, v akreditačných komisiách*, v poradných orgánoch UK*, v iných poradných 

orgánoch* 

TEXT: názvy príslušných inštitúcií, orgánov, časopisov a pod., oddelené bodkočiarkou a medzerou. 

4. AKTÍVNA ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH  

ČÍSLO: celkový počet aktívnych účastí na konferenciách* 

Na tejto obrazovke môžete uviesť najviac päť bližších špecifikácií účastí na konferenciách. Vyžadujú sa 

tieto údaje: 
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TEXT: termín konania konferencie („deň. mesiac. rok“, prípadne rozsah: „deň. mesiac. rok - deň. 

mesiac. rok“), miesto konania, organizátor (inštitúcia), názov príspevku 

5. POZVANÉ PREDNÁŠKY  

ČÍSLO: celkový počet pozvaných prednášok* 

Na tejto obrazovke môžete uviesť najviac päť bližších špecifikácií pozvaných prednášok. Vyžadujú sa 

tieto údaje: 

TEXT: termín konania pozvanej prednášky („deň. mesiac. rok“), miesto konania, organizátor (inštitúcia), 

názov prednášky 

6. ORGANIZAČNÁ ČINNOSŤ – VEDECKÉ PODUJAT IA 

ČÍSLO: počet účastí v organizačných výboroch*, programových výboroch*, iných foriem účasti na 

organizácii vedeckého podujatia 

Na tejto obrazovke môžete ku každej podobe účasti na organizácii vedeckého podujatia uviesť najviac 

tri bližšie špecifikácie. Vyžadujú sa tieto údaje: 

TEXT: termín („deň. mesiac. rok“, prípadne rozsah: „deň. mesiac. rok - deň. mesiac. rok“), miesto 

konania, organizátor (inštitúcia), názov podujatia 

7. POSUDZOVANIE 

ČÍSLO: počet projektov posúdených pre domáce* a zahraničné* agentúry, počet článkov posúdených 

pre domáce* a zahraničné* časopisy, počet publikácií posúdených pre domáce* a zahraničné* 

vydavateľstvá 

Ku každému číslu môžete priradiť názvy grantových agentúr, časopisov či vydavateľstiev, pre ktoré ste 

posudzovali projektové žiadosti, články, resp. publikácie. Ide o TEXTOVÉ položky. Viaceré položky 

oddeľte medzerou a bodkočiarkou. 

8. OCENENIA 

TEXT: názov ocenenia, názov inštitúcie, ktorá ocenenie udelila 

Na tejto obrazovke môžete uviesť tri získané ocenenia (v hodnotenom roku) a špecifikovať inštitúcie, 

ktoré ich udelili. 

9. INÉ  

ČÍSLO: počet mediálnych vystúpení spolu*, počet zorganizovaných propagačných akcií*, počet 

prípadov spolupráce s tretím sektorom*, verejnou správou*, komerčnými subjektmi*. 

Na tejto obrazovke môžete bližšie špecifikovať najviac päť najvýznamnejších mediálnych vystúpení 

(text), ako aj zorganizované propagačné akcie, spolupráce s tretím sektorom, verejnou správou 

a komerčnými subjektmi (text). Ide o TEXTOVÉ položky. Prosím, používajte stručné charakterizácie. 
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