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V súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. h) Štatútu JLF UK v Martine a v súlade s Čl.22 ods.3 

Štatútu JLF UK v Martine 

  

z r i a ď u j e m 

 

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia 
 

1) Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine (ďalej aj „CVVV        

v Martine“) je špecializovaným účelovým pracoviskom Jesseniovej lekárskej fakulty v 

Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej JLF UK), zriadeným v súlade s  §39a 

ods. 2, písm. a) Zákona o vysokých školách ako jedno zo základných pracovísk JLF UK v 

Martine.  

2) Základným cieľom a funkciou CVVV v Martine je komplexná podpora aktivít vedy, 

výskumu a vývoja na pôde JLF UK v Martine, vrátane technickej pomoci, právneho 

a ekonomického poradenstva, personálneho rozvoja v daných oblastiach a marketingových 

aktivít. 

3) CVVV je organizované tak, aby zabezpečilo centrálnu podporu pri príprave, realizácii, 

kontrole a propagácii národných i medzinárodných grantov a zmlúv a dohôd o spolupráci 

z verejného i súkromného sektora. Táto podpora je zabezpečovaná prostredníctvom: 

a. aktivít, ktoré poskytujú širokú škálu služieb v oblasti projektového manažmentu, 

personálneho manažmentu, manažmentu vzdelávania vo vede, výskume a vývoji a 

manažérstva kvality v prepojení na správnu laboratórnu prax,  

b. aktivít zameriavajúcich sa na ochranu duševného vlastníctva, transfer výsledkov 

výskumu a vývoja do praxe a komercionalizáciu výsledkov výskumu a vývoja, 

c. aktivít, ktoré vyhľadávajú, zhromažďujú a ďalej distribuujú informácie o financovaní 

zámerov v oblasti vedy, výskumu a vývoja; 

d. marketingových aktivít.  

 

 

Článok II. 

Základné údaje  
 

1) Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine je zriadené ako 

samostatné pracovisko JLF UK v lokalite Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin. 

2) Úplný názov pracoviska je: Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v 

Martine  

3) Skrátený názov: CVVV JLF UK v Martine  

4) Úplný názov pracoviska v anglickom jazyku: Centre for Research Support 

5) Skrátený názov v anglickom jazyku: CRS JFM CU 
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Článok III. 

Misia, Vízia, Ciele CVVV JLF UK v Martine 

 

1) Misiou CVVV na JLF UK v Martine je komplexná podpora intelektuálneho rozvoja 

a vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti na akademickej pôde Jesseniovej lekárskej 

fakulty v Martine, redukcia administratívnej záťaže odborných koordinátorov a riešiteľov 

projektov a poskytovanie služieb orientovaných na riešenie problémov interného 

i externého charakteru  vyplývajúcich z prípravy, realizácie a kontroly národných 

i medzinárodných grantov a zmlúv a dohôd o spolupráci z verejného i súkromného sektora. 

2) Víziou CVVV na JLF UK v Martine je komplexná podpora v oblasti interného 

a externého financovania vedy, výskumu a vývoja pre rozvoj Jesseniovej lekárskej fakulty 

v Martine. 

3) Cieľmi CVVV na JLF UK v Martine sú:  
a) poskytovať komplexnú a strategickú podporu a poradenstvo pre oblasť vedy, výskumu 

a vývoja, 

b) zabezpečovanie prostriedkov (materiálnych, finančných, personálnych) pre 

udržateľnosť najvyšších štandardov v oblasti vedy, výskumu a vývoja,  

c) identifikovať vhodné výskumno-vývojové programy na národnej a medzinárodnej 

úrovni, 

d) podporovať koordinátorov a riešiteľov grantov a projektov v zapájaní sa do národných 

i medzinárodných výziev/súťaží zameraných na podporu vedy, výskumu a vývoja, 

e) podporovať internú i externú spoluprácu v oblasti vedy, výskumu a vývoja a v tejto 

súvislosti budovať internú „in-hause“ databázu kontaktov, 

f) vytvárať nástroje a systémy pre zjednodušenie riadenia vedecko-výskumnej práce, 

g) podporovať rozvoj efektívneho, hospodárneho a účelného financovania vedy, výskumu 

a vývoja na JLF UK v Martine, 

h) poskytovať podporu pre zavádzanie systému manažérstva kvality na vedecko-

pedagogických a vedeckých pracoviskách JLF UK s cieľom dosiahnuť certifikáciu 

vybraných pracovísk, 

i) poskytovať podporu pre manažérstvo kvality v oblasti správnej laboratórnej praxe, 

j) vytvárať nástroje a systémy pre hodnotenie a oceňovanie doktorandov,        

postdoktorandov a vedeckých pracovníkov JLF UK v Martine,  

k) zabezpečovať vzdelávanie a intelektuálny rozvoj vo vede, výskume a vývoji 

prostredníctvom organizácie a podpory školení, seminárov, vedeckých a odborných 

podujatí, prezentačných aktivít či aktivít popularizujúcich vedu, 

l) podporovať propagáciu výsledkov výskumu a vývoja v súlade s platnou legislatívou 

týkajúcou sa duševného vlastníctva,  

m) podporovať komercionalizáciu výsledkov výskumu a vývoja v súlade v súlade s 

platnými vnútornými predpismi UK, JLF UK  ako aj s platnou slovenskou a európskou 

legislatívou,  

n) podporovať vytváranie nových spoločností typu spin-off alebo start-up v prostredí 

inkubátorov JLF UK „Come In“ a „InBio“,  
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o) podporovať vytváranie a udržateľnosť vlastných výskumno-vývojových programov,  

projektov a interná podpora doktorandov, postdoktorandov a mladých výskumných 

pracovníkov JLF UK v Martine.  

 

Článok IV. 

Organizačná štruktúra CVVV na JLF UK v Martine 

 

1) Organizačná štruktúra CVVV na JLF UK v Martine tvorí neoddeliteľnú prílohu 

organizačného a prevádzkového poriadku CVVV na JLF UK v Martine. 

2) Vedením CVVV na JLF UK v Martine je poverený riaditeľ, ktorý je do funkcie menovaný 

dekanom JLF UK. 

3) Organizačná štruktúra CVVV na JLF UK v Martine je vytvorená „de novo“ a pozostáva 

z niekoľkých, navzájom kooperujúcich častí: 

a) podpora projektového manažmentu pre oblasť základného a aplikovaného výskumu 

a vývoja je reprezentovaná Oddelením projektovej podpory (OPP), ktoré v sebe 

integruje Kanceláriu európskych a národných projektov a Centrum projektovej podpory 

Kompetenčného centra JLF UK v Martine,  

b) podpora personálneho manažmentu vo vede, výskume a vývoji je zabezpečená 

prostredníctvom kooperácie CVVV s  Referátom pre vedecko-výskumnú činnosť,  

Personálnym oddelením JLF UK a Referátom pre doktorandské štúdium. Pre 

zjednodušenie kooperácie s uvedenými oddeleniami/referátmi bolo vytvorené 

Oddelenie pre podporu vzdelávacích aktivít (OPV), 

c) podpora manažérstva kvality je reprezentovaná Oddelením pre kvalitu (OPK), 

d) podpora marketingových aktivít je reprezentovaná Oddelením marketingu a PR (OMP), 

e) podpora komercionalizácie výsledkov výskumu, transferu technológií do praxe 

a ochrany duševného vlastníctva je reprezentovaná Oddelením transferu technológií 

(OTT), ktorého súčasťou sú dva inkubátory – Inkubátor Kompetenčného centra JLF UK 

v Martine  „Come In“ a Inkubátor BioMedu Martin „InBio“. 

4) Všetky súčasti CVVV na JLF UK v Martine sú k dispozícii všetkým zamestnancom JLF  

UK a na základe odporúčania riaditeľa CVVV a schválenia dekanom JLF UK aj externým  

partnerom JLF UK v Martine. 

5) CVVV na JLF UK v Martine kooperuje na horizontálnej úrovni najmä s výskumnými 

pracoviskami (Centrá excelentnosti, Kompetenčné centrum a BioMed Martin), vedecko-

pedagogickými pracoviskami (ústavy a kliniky JLF UK), partnerskými organizáciami a na 

vertikálnej úrovni s manažmentom JLF UK. 

 

Článok V 

Predmet činnosti CVVV na JLF UK v Martine 

 

1) Centrum pre vedu, výskum a vývoj na  JLF UK v Martine napĺňa svoju misiu, víziu a 

ciele prostredníctvom činností, ktoré vykonáva. Všetky tieto činnosti musia byť 

vykonávané v súlade s vnútornými predpismi UK a JLF UK ako aj v súlade s platnou 

legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.  
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2) Za základnú činnosť CVVV považujeme komplexnú a strategickú podporu v oblasti 

projektového manažmentu, personálneho manažmentu, manažmentu vzdelávania vo 

vede, výskume a vývoji, manažérstva kvality v prepojení na správnu laboratórnu a 

klinickú prax, ochrany duševného vlastníctva, transferu technológií a marketingových 

aktivít.  

3) V oblasti projektového manažmentu ide najmä o tieto činnosti: 

a)  Identifikácia možností financovania vedy, výskumu a vývoja; vyhľadávanie 

príležitostí, distribúcia informácií o možnostiach financovania a príležitostiach 

v oblasti vedy, výskumu a vývoja; poskytovanie aplikačných formulárov a 

uchovávanie týchto informácií;  

b)  Technická a odborná pomoc pri spracovaní projektových návrhov, vytváranie „in 

hause“ databázy projektových námetov“, poskytovanie konzultácií k vypĺňaniu 

formulárov, formálna kontrola spracovaných podkladov, poskytovanie konzultácií 

k rozpočtu projektu, spracovanie rozpočtu (najmä pri technicky náročnejších 

projektoch), formálna kontrola rozpočtov,  identifikácia prípadných konfliktov 

záujmov a spolupráca s Etickou komisiou JLF UK; 

c)  Zabezpečenie interných a  externých konzultácií k formálnej stránke projektu, 

zabezpečenie inštitucionálneho odsúhlasenia spracovaných materiálov; 

d)  Odosielanie návrhov grantov/projektov v listinnej podobe, v prípade veľkých resp. 

celofakultných projektov asistencia pri on-line odosielaní resp. elektronickom 

podávaní návrhov projektov; 

e)  Kontrolovanie procesu schválenia grantu/projektu a odoslanie následných informácií 

koordinátorovi/zodpovednému riešiteľovi grantu/projektu, oboznámenie sa 

s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov,  kompletizácia a zaslanie 

materiálov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, 

zapracovanie prípadne požadovaných zmien zo strany koordinátora/zodpovedného 

riešiteľa projektu resp. poskytovateľa finančných prostriedkov do podkladov 

k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov,  evidencia a archivácia zmlúv; 

f)  Zabezpečenie implementácie projektu po stránke projektového riadenia v spolupráci 

s koordinátorom projektu a odbornými riešiteľmi projektu, vytváranie kontrolných 

aplikačných mechanizmov pre sledovanie priebehu projektu, priebežná analýza rizík, 

monitorovanie projektu v spolupráci s koordinátorom/zodpovedným riešiteľom resp. 

poverenými riešiteľmi grantu/projektu, pravidelné odosielanie informácií o postupe 

v grante/projekte ako aj všetkých ďalších požadovaných správ poskytovateľovi 

finančných prostriedkov; 

g)  Archivácia dokumentov umožňujúcich/schvaľujúcich priebeh grantu/projektu vrátane 

dokumentov potvrdzujúcich správnu laboratórnu prax, možnosť realizácie 

experimentálnych štúdií na zvieratách, možnosť realizácie klinických štúdií a pod., 

archivácia všetkých ďalších dokumentov súvisiacich s grantom/projektom 

v elektronickej podobe; 

4) V oblasti personálneho manažmentu ide najmä o tieto činnosti: 

a)  Technická a odborná pomoc v oblasti zabezpečenia finančného pokrytia vzdelávania 

doktorandov – napr. vyhľadávanie výziev/súťaží pre krátko a dlhodobé študijné 
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pobyty, získavanie finančných prostriedkov pre podporu zahraničných služobných 

ciest, kurzov, školení a pod. v súlade s dodržiavaním pravidiel rovnosti príležitostí; 

b)  Technická a odborná pomoc pri vytváraní postdoktorandských miest - napr. 

vyhľadávanie výziev/súťaží pre financovanie pracovného miesta, krátko a dlhodobé 

študijné pobyty, získavanie finančných prostriedkov pre podporu zahraničných 

služobných ciest, kurzov, školení a pod. v súlade s dodržiavaním pravidiel rovnosti 

príležitostí; 

c)  Technická a odborná pomoc pri vytváraní podmienok pre stáže doktorandov 

a postdoktorandov zo zahraničia;  

d)  Technická a odborná pomoc pri zabezpečovaní vzdelávacích programov a kurzov 

orientovaných nielen na rozvoj odborných vedomostí ale aj na tzv. „mäkké 

zručnosti“, rozvoj zručností pre riadenie, osobnostný rozvoj a pod. v súlade 

s dodržiavaním pravidiel rovnosti príležitostí pre všetkých doktorandov 

a zamestnancov JLF UK; 

e)  Vytváranie a udržiavanie aktívnych systémov hodnotenia a oceňovania doktorandov, 

postdoktorandov a vedeckých pracovníkov JLF UK prostredníctvom externých 

finančných zdrojov v súlade s dodržiavaním pravidiel rovnosti príležitostí; 

f)  Analýza dopytu a ponuky personálnych kapacít pre riešenie grantov/projektov – 

vytvorenie zdieľaného prehľadu osobohodín vo vede, výskume a vývoji; 

g)  Realizácia prieskumov spokojnosti medzi doktorandmi, postdoktorandmi 

a vedeckými pracovníkmi v kooperácii s ďalšími pracoviskami JLF UK vrátane 

komplexného a systematického zhodnotenia všetkých relevantných oblastí vedy, 

výskumu a vývoja, ich analýza a vypracovanie návrhov odporúčaní pre budúce 

grantové/projektové zámery; 

5) V oblasti manažmentu vzdelávania vo vede, výskume a vývoji ide najmä o tieto činnosti: 

a)  Poskytovanie informácií o aktuálnych interných a externých odborných a vedeckých 

podujatiach, workshopoch, seminároch; 

b)  Organizácia seminárov, workshopov, prezentačných aktivít a pod. zameraných na 

vzdelávanie vo vede, výskume a vývoji; na mäkké zručnosti; na zvyšovanie digitálnej 

gramotnosti; na zvýšenie vedomostí o ochrane duševného vlastníctva, 

komercionalizácii výsledkov výskumu a vývoja a transferu technológií do praxe; 

6) V oblasti manažérstva kvality v prepojení na správnu laboratórnu a klinickú prax ide 

najmä o tieto činnosti: 

a)  Poskytovanie komplexných služieb v oblasti zavádzania systému správnej 

laboratórnej a správnej klinickej praxe; 

b)  Poskytovanie komplexných podporných služieb pre oblasť národnej a európskej 

certifikácie a akreditácie laboratórií; 

c)  Monitorovanie termínov kalibrácie meradiel, poskytovanie informácií v tejto oblasti 

a vyhľadávanie možných finančných mechanizmov pre zabezpečenie týchto aktivít 

(napr. vyhľadanie a aplikácie softvérových systémov pre túto oblasť, organizácia 

pravidelných stretnutí vedúcich laboratórií, zavádzanie pravidelných kontrolných 

mechanizmov a systému efektívneho využívania interných auditov a pod.) 

7) V oblasti ochrany duševného vlastníctva, komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja 

a transferu technológií ide najmä o tieto činnosti: 
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a)  Poskytovanie komplexných služieb v oblasti ochrany duševného vlastníctva 

v spolupráci s Centrom transferu technológií UK a Národným centrom pre transfer 

technológií (napr. preskúmanie publikácií pred ich zverejnením z hľadiska prevencie 

neúmyselnej straty patentových práv prostredníctvom predčasného zverejnenia 

autorských informácií – v spolupráci s Akademickou knižnicou JLF UK, hodnotenie 

ďalších predmetov duševného vlastníctva, vyhľadávanie vhodných foriem ochrany 

duševného vlastníctva, právne poradenstvo v tejto oblasti a pod.) 

b)  Poskytovanie komplexných služieb v oblasti komercionalizácie výsledkov výskumu 

a vývoja v spolupráci s Centrom transferu technológií UK a Národným centrom pre 

transfer technológií (napr. vyhľadávanie a hodnotenie komerčného potenciálu 

výsledkov výskumu a vývoja, vyhľadávanie partnerov so súkromného sektora, 

databazovanie, podpora pri prezentovaní služieb s komerčným potenciálom, účasť na 

rokovaniach s potenciálnymi partnermi, príprava všetkých dohôd/zmlúv 

o subdodávkach na riešených grantoch/projektoch v prípade externých partnerských 

organizácií či jednotlivcov v súlade s pravidlami ochrany duševného vlastníctva 

a pod.), 

c)  Vytvorenie a implementácia systému ochrany duševného vlastníctva 

a komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja na pôde JLF UK v Martine. 

8) V oblasti marketingových aktivít ide najmä o tieto činnosti: 

a) Technická a odborná pomoc pri vytváraní marketingových plánov konkrétnych 

projektov/grantov, najmä však projektov aplikovaného výskumu;  

b) Spracovávanie a poskytovanie pravidelných správ o činnosti CVVV dekanovi JLF UK 

v Martine; 

c) Spracovávanie osobitých informačných, prehľadových a propagačných materiálov 

alebo špecifických správ (len v prípade relevancie a po odsúhlasení dekanom JLF UK 

v Martine); 

d) Propagácia výsledkov výskumu odbornej i laickej verejnosti v spolupráci 

s koordinátorom/zodpovedným riešiteľom projektu, Ústavom informačných 

technológií JLF UK, Akademickou knižnicou a audiovizuálnym strediskom JLF UK, 

Oddelením prevádzky JLF UK a pre komerčné využitie výsledkov aj prostredníctvom 

externých marketingových nástrojov; 

e) Technická asistencia pri príprave reklamných spotov či prezentácii výsledkov 

výskumu a vývoja prostredníctvom mediálnych nosičov – CD/DVD s interaktívnym 

obsahom – snímky, publikácie, rozhovory, demonštrácie metodiky a pod. v súlade so 

zásadami ochrany duševného vlastníctva; 

f) Technická pomoc pri príprave expozícií v rámci veľtrhov vedy, výskumu a vývoja či 

iných aktivít propagujúcich vedu; 

g) Organizácia seminárov, workshopov, prezentačných aktivít zameraných na nosné 

oblasti výskumu a vývoja, udržateľnosť projektov výskumu a vývoja, zlepšenie 

interaktívnej spolupráce viacerých pracovísk a pod.,  

h) Technické zabezpečenie internetového marketingu v spolupráci s Ústavom 

informačných technológií v súlade so zásadami ochrany duševného vlastníctva 

prostredníctvom web stránky CVVV; 

i) Tvorba a vydávanie newslettera v elektronickej podobe na web stránke CVVV. 
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9) všetky ostatné činnosti, ktoré smerujú k napĺňaniu poslania a uskutočňovaniu cieľov JLF 

UK v Martine pre oblasť vedy, výskumu a vývoja. 

 

Článok VI 

Materiálna infraštruktúra CVVV na JLF UK v Martine 

 

1) Centrum pre vedu, výskum a vývoj na JLF UK v Martine je situované v priestoroch 

Dekanátu JLF UK v Martine, v lokalite Malá Hora 4A, na treťom nadzemnom podlaží. 

Jednotlivé oddelenia CVVV sú rozmiestnené v kanceláriách č. 301, 303 a 304. 

2) Podnikateľské inkubátory v správe CVVV sú situované v priestoroch tretieho nadzemného 

podlažia Kompetenčného centra JLF UK v Martine (Inkubátor „Come In“) v lokalite Malá 

Hora 4 a v priestoroch Martinského centra pre Biomedicínu v lokalite Malá Hora 4C 

(prízemie vľavo oproti videokonferenčnej miestnosti). 

3) Za základné vybavenie CVVV na pôde JLF UK je považované 10 x PC, 10 x notebook, 3x 

vysokovýkonné multifunkčné zariadenie, základné kancelárske vybavenie, kancelársky 

nábytok.  

 

Článok VII 

Personálna štruktúra CVVV na JLF UK v Martine 

 

1) Hlavným riadiacim a výkonným predstaviteľom CVVV JLF UK v Martine je riaditeľ. Do 

funkcie je menovaný dekanom JLF UK v Martine na základe výsledku výberového 

konania a v  plnom rozsahu mu zodpovedá za celkový chod CVVV na  JLF UK v Martine. 

2) Personálne je pracovisko zabezpečené minimálne dvomi projektovými manažérmi pre 

Oddelenie projektovej podpory na úväzok 1,0; minimálne jedným koordinátorom pre 

oblasť personálneho manažmentu a podporu vzdelávacích aktivít; minimálne jedným 

projektovým manažérom, jedným právnikom a jedným vysokoškolsky vzdelaným 

ekonómom  na úväzok 1,0 pre oblasť transferu technológií a ochranu duševného 

vlastníctva (OTT), jedným manažérom kvality na úväzok min. 0,5 a minimálne jedným 

marketingovým špecialistom.   

3) Právne a ekonomické poradenstvo môže byť v prípade relevancie a po odsúhlasení 

dekanom JLF UK realizované prostredníctvom externých služieb v súlade s aktuálne 

platnými cenníkmi právnych služieb a ekonomického poradenstva, pri zachovaní pravidiel 

efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti využitia takéhoto typu služieb. 

4) Riaditeľ CVVV na JLF UK v Martine je vedúcim pracovníkom v zmysle platných 

vnútorných predpisov JLF UK a UK. Jeho kompetencie, zodpovednosť a iné úlohy 

vyplývajúce mu z funkcie riaditeľa sú ustanovené v Organizačnom poriadku CVVV 

a Organizačnom poriadku JLF UK v Martine.   

5) Zamestnanci CVVV na JLF UK v Martine sú v pracovnoprávnom vzťahu k JLF UK v 

Martine. Tieto sa riadia vnútornými predpismi UK a JLF UK v Martine a platnou 

legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie. Kompetencie, zodpovednosť a iné 

úlohy vyplývajúce pre zamestnancov CVVV na JLF UK v Martine sú ustanovené v 

Organizačnom poriadku CVVV na JLF UK v Martine.   
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Článok VIII 

Financovanie CVVV na JLF UK v Martine 

 

1) Hlavným spôsobom financovania CVVV na JLF UK v Martine je inštitucionálne 

financovanie, ktoré vychádza z poskytnutia základných dotačných prostriedkov, pričom 

rozsah poskytnutých prostriedkov je v súlade s odporúčaniami dekana JLF UK v Martine 

a v súlade s metodickými postupmi rozpisu dotácií. 

2) Na financovanie CVVV sú povinné prispievať pracoviská JLF UK využívajúce jeho služby 

a to v závislosti od výšky grantu/projektu od 3 do 10 % z celkovej výšky grantu/projektu. 

Pracoviská požadujúce implementáciu projektu sú povinné integrovať výdavky na riadenie 

priamo do projektových zámerov. 

3) CVVV na JLF UK v Martine samotné je povinné proaktívne pristupovať k vyhľadávaniu 

prostriedkov na zabezpečenie financovania jeho aktivít, pričom k jeho základným 

prioritám patrí získanie optimálnej úrovne samostatnosti a podnikateľskej prezieravosti. 

4) CVVV na JLF UK v Martine je oprávnené získavať finančné prostriedky prostredníctvom 

poskytovania poradenských, expertíznych a iných služieb externým subjektom po 

odsúhlasení dekanom JLF UK v Martine. 

5) CVVV na JLF UK v Martine je povinné dodržiavať zásadu hospodárnosti, efektívnosti, 

nevyhnutnosti a preukázateľnej účelnosti využitia finančných prostriedkov z jeho rozpočtu, 

pričom si vedie analytickú evidenciu nákladov a výdavkov, ktorú predkladá 1x polročne 

vedeniu JLF UK. 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia dekanom JLF UK 

v Martine. 

2) Vnútorný predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov JLF UK v Martine. 

3) Akékoľvek náležitosti, ktoré nie sú presne vymedzené v danom vnútornom predpise sú 

rozpracované v ďalších vnútorných predpisoch UK, JLF UK a samotného CVVV na JLF 

UK v Martine. 

 

 

V Martine dňa 8.12.2015 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

dekan JLF UK 


