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Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Smernica upravuje spôsob odstraňovania informačnej nerovnosti JLF UK vo vzťahu
k verejnosti prostredníctvom webovej stránky JLF UK. Určuje systém prevádzkovania, obsah
a kompetencie pri spravovaní webového sídla JLF UK (ďalej webu JLF UK).
Zabezpečenie prevádzky webu JLF UK vychádza z vnútorných predpisov UK č. 2/2011
Smernica rektora UK v Bratislave, ktorou sa upravujú pravidlá informačnej bezpečnosti UK,
č. 12/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje bezpečnostná politika Integrovaného
informačného a komunikačného systému UK a ďalších smerníc a príkazov týkajúcich sa
informačných technológií.
Čl. 2
Základná štruktúra, princípy a zodpovednosti pri prevádzkovaní webu JLF UK
Základná štruktúra webu JLF UK vychádza z prijatej koncepcie webových stránok UK.
Základné komponenty webu JLF UK sú:
1) Domovská stránka - poskytuje aktuálne a najčastejšie vyhľadávané informácie. Jej
obsahom sú významné udalosti zo života fakulty, aktuálne novinky, plánované akcie v
kalendári podujatí. Záhlavie domovskej stránky obsahuje logo fakulty, rýchle odkazy na
web univerzity a weby jednotlivých fakúlt, odkaz na anglickú verziu webu fakulty
a hlavné menu – podstránky prvej úrovne.
Obsah domovskej stránky schvaľuje dekan alebo ním poverený prodekan/ka. Návrhy na
zverejňovanie aktualít v hlavnej novinke zasielajú prodekani a prodekanky, vedúci
a vedúce ústavov, prednostovia a prednostky kliník (ďalej len vedúci pracovníci)
prostredníctvom e-mailu prodekanovi pre IKT a správcovi webu.
2) Podstránky prvej, druhej a tretej úrovne.
3) Prevádzkovanie webu JLF UK po technickej, grafickej a administratívnej stránke
zabezpečujú pracovníci Ústavu informačných technológií – zodpovedá vedúci ústavu
informačných technológií a správca fakultného webu.
4) Obsah webových stránok JLF UK musí byť v súlade s cieľmi a zámermi JLF UK. Za
obsah odpovedajú vedúci pracovníci a referáty podľa nasledujúcich oblastí:
a) Veda a výskum – zodpovedá prodekan/ka pre vedecko-výskumnú činnosť a referát
vedecko-výskumnej činnosti.
b) Špecializačné a doktorandské štúdium – zodpovedá prodekan/ka pre doktorandské
štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a referáty doktorandského a
špecializačného štúdia.
c) Štúdium lekárskych študijných programov v slovenskom jazyku – zodpovedá
prodekan/ka pre pedagogickú činnosť v študijných programoch všeobecné a zubné
lekárstvo a vedúca študijného oddelenia.
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d) Štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku a zahraničné vzťahy – zodpovedá
prodekan/ka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre
študentov študujúcich v anglickom jazyku a zahraničné vzťahy, referát pre zahraničné
vzťahy a pracovníci Inštitútu medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku.
e) Štúdium nelekárskych študijných programov a aktuálne informácie – zodpovedá
prodekan/ka pre pedagogickú činnosť zodpovedný za nelekárske študijné programy
a informačné technológie a vedúca študijného oddelenia.
f) Oblasť rozvoja – zodpovedá prodekan/ka pre rozvoj fakulty a referát organizácie práce
a rozvoja fakulty.
g) Stránky ústavov a kliník – zodpovedá vedúci a prednostovia príslušných ústavov
a kliník a nimi poverení správcovia stránok.
h) Oblasť študentských aktivít – zodpovedá poverený zástupca študentov JLF UK.
Čl. 3
Reklama
Na webovom sídle JLF UK je zakázané zverejňovanie aktívnych a komerčných reklám, ktoré
nemajú súvislosť s poslaním JLF UK.
Čl. 4
Zmeny štruktúry a aktualizácia obsahu jednotlivých webových stránok JLF UK
1) Zmenu štruktúry domovskej webovej stránky fakúlt UK navrhuje a zabezpečuje Centrum
informačných technológií UK.
2) Zmeny štruktúry webových stránok prvej a druhej úrovne, dopĺňanie nových funkcionalít
alebo vytvorenie nových webových stránok prvej a druhej úrovne pre novovzniknuté
súčasti JLF UK navrhujú: dekan a prodekani JLF UK, vedúci pracovníci ústavov a kliník,
ich realizáciu schvaľuje vedenie JLF UK a zabezpečuje UIT JLF UK.
3) Aktualizáciu obsahu webových stránok druhej a tretej úrovne priebežne realizujú
poverení správcovia stránok. Zodpovední pracovníci vykonávajú kontrolu obsahu
priebežne, minimálne však 2x ročne pred zahájením každého semestra.
Čl. 5
Poradenstvo
Pri problémoch s používaním stránky alebo v prípade problémov s prihlasovaním
používatelia kontaktujú správcu fakultnej webovej stránky.
Čl. 6
Minimálna štruktúra webových stránok JLF UK v slovenskom jazyku
a) Domovská stránka v časti „Hlavné menu“ obsahuje odkazy na podstránky prvej úrovne:
 Všeobecné informácie o fakulte
 Pracoviská
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Štúdium
Veda
Služby
Medzinárodní vzťahy
Kontakt

b) Podstránky prvej úrovne obsahujú podstránky druhej úrovne v nasledujúcej štruktúre:
 Všeobecné informácie o fakulte:
o Poslanie a história
o Dlhodobé zámery JLF UK
o Organizačná štruktúra
o Medzinárodné vzťahy
o Manažérstvo kvality
o Dokumenty
o Úradná výveska
o Marketing
 Pracoviská:
o Dekanát
o Vedecko-pedagogické pracoviská
o Účelové pracoviská
o Výskumné pracoviská
o BIOMED
 Štúdium:
o Uchádzači
o Študenti
o Doktorandské štúdium
o Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
o Univerzita tretieho veku
o Podpora študentov so špecifickými potrebami
o Oznamy študijného oddelenia
o Elektronické vzdelávanie
o Študentské organizácie
o Absolventi
 Veda:
o
o
o
o
o
o
o
o

Významné projekty
Publikačná činnosť
Misia a vízia JLF UK vo vede
Excelentné pracoviská a aplikovaný výskum
Pracoviská VVČ
Vedecká rada
Habilitačné a vymenúvacie konania
Legislatíva a dokumenty
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o ŠVOČ
o Rozvoj
o Acta Medica Martiniana
o Aktuality
o Užitočné linky
 Služby:
o Elektronická pošta
o E-learningové systémy, Mefanet
o Uznávanie dokladov
o Akademická knižnica
o Ubytovanie
o Stravovanie
o Formuláre
o IT- služby
o Stránky LF SR a ČR
 Kontakty
Čl. 7
Minimálny obsah stránok webu pracoviska (ústavu, kliniky)









Zamestnanci
História
Aktuálne informácie
Veda a výskum
o Hlavné zameranie
o Projekty
o ŠVOČ
Pedagogika
o Pregraduálne štúdium
o Postgraduálne štúdium
o Doktorandské štúdium
Linky
Čl. 8
Minimálna štruktúra webu JLF UK v anglickom jazyku

Štruktúra a obsah domovskej stránky, stránok prvej, druhej úrovne a pracovísk v anglickom
jazyku sú identické so stránkami v slovenskom jazyku.
Čl. 9
Súbor opatrení na odstránenie informačnej nerovnosti JLF UK a verejnosti v oblasti
poskytovaného vzdelávania v študijnom programe všeobecné lekárstvo
Podstránka tretej úrovne „Uchádzači“ obsahuje nasledujúce informácie dostupné pre
verejnosť:
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Všeobecné informácií o fakulte
Všeobecné podmienky prijatia na štúdium
Informácie a prijímacom konaní pre príslušný akademický rok
Informácie o forme prijímacej skúšky a spôsobe vyhodnotenia jej výsledkov
Prehľad akreditovaných študijných programov
Kontakty na študijné oddelenie
Čl. 10

Súbor opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti JLF UK a verejnosti v oblasti
vedeckovýskumnej práce
Podstránky tretej úrovne v časti veda obsahujú minimálne nasledujúce informácie dostupné
pre verejnosť:
 Aktuálne riešené projekty s uvedením zodpovedného riešiteľa, pracoviska, čísla
a názvu projektu, finančného objemu a doby riešenia.
 Evidenciu publikačnej činnosti zamestnancov
 Zloženie vedeckej rady, rokovací a organizačný poriadok, zápisnice zo zasadaní
vedeckej rady
 Hodnotiace správy úrovne vedecko-výskumnej činnosti.
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15. júna 2015.

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan JLF UK
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