
 

 

 

 

Štruktúra portálu MEFANET JLF UK 

 Diela publikované na portáli MEFANET JLF UK sú kategorizované podľa lekárskych odborov.  

Obsah jednotlivých častí portálu je riešený prostredníctvom hypertextových odkazov, ku ktorým sú  

pripojené súbory, rôznych formátov najčastejšie .PDF, .PPT. .HTML a pod. 

 Pre  jednoduchú a rýchlu orientáciu používateľov portálu bola navrhnutá štruktúra portálu  

znázornená na obr.1. 

 

 

 

 
 

 

 

Obr.1 Štruktúra portálu 
 

 



 

 

 
 

Ako je znázornené na obr.1 portál MEFANET JLF UK má päť sekcií: 

 

 Prednášky, 

 Multimediálne pomôcky 

 Pedagogické diela  

 Garancia  

 O portáli 

 

PREDNÁŠKY 

V časti prednášky môžu autori sprístupniť pre študentov podklady k prednáškam alebo iný  

výučbový materiál, ktorý vhodne prednášky dopĺňa. Materiály sú najčastejšie vo formáte prezentácií (.ppt)  

resp. ako dokumenty formát .PDF. 

 

MULTIMEDIÁLNE POMÔCKY 

Sekcia multimediálne pomôcky je ďalej členená na ďalšie pod sekcie obr.1. Multimediálny  

výučbový materiál je buď fyzicky umiestnený na portáli alebo je naň uvedený odkaz. Odkazy sa týkajú,  

toho výučbového materiálu, ktorý z technických dôvodov nemôže byť uložený priamo na portáli.  

Jedná sa hlavne o veľké videá .AVI, .MPG formáty, ale aj o špeciálne databázy, obrazové archívy a pod. 

Taktiež to platí o e-learningových kurzoch, pre ktoré je najvýhodnejšie umiestnenie na univerzitnom  

portáli LMS Moodle ( http://moodle.uniba.sk/ ), kde je možné využívať celú radu ďalších služieb tohto 

systému ako napr. tvorbu testov a autotestov  pre študentov, vytvorenie chatu, fóra, Wiki a pod. 

 

 

PEDAGOGICKÉ DIELA 

Pedagogické diela umiestnené v tejto sekcii sú tvorené uceleným materiálom, ktorý sa vzťahuje 

minimálne k jednému predmetu vyučovanému na JLF UK. Publikácie a autorské diela sú zverejňované 

v rovnakej podobe, ako tlačou vydané skriptá, učebnice, knihy a pod.  

U takýchto rozsiahlych pedagogických diel, uznaných Edičnou komisiou JLF UK, sú uvedené taktiež  

údaje o oponentúre (napr. dátum recenzie a kontakty na posudzovateľov).  

Diela uznané Edičnou komisiou JLF UK sú na portáli označené logom podľa obrázka 2. 

 
 

       
 
 

Obrázok 2: Logá označujúce diela uznané Edičnou komisiou JLF UK. 
 

 

http://moodle.uniba.sk/


 

 

 
 

 

Každý zverejnený didaktický materiál je zatriedený do jednej alebo viacerých lekárskych disciplín  

z nasledujúceho zoznamu: akútna medicína a toxikológia, anatómia, anestéziológia a intenzívna medicína, 

biofyzika, biochémia a chémia, biológia, dermatológia, diabetológia, dietetika, endokrinológia a  

metabolizmus, epidemiológia, preventívne lekárstvo a hygiena, farmakológia, fyziológia, gastroenterológia  

a hepatológia, geriatria, hematológia, histológia, embryológia, chirurgia, traumatológia a ortopédia, 

imunológia, alergológia a pneumológia, infektológia, kardiológia a angiológia, lekárska etika a právo,  

lekárska genetika, lekárska informatika, mikrobiológia, nefrológia, neurológia a neurochirurgia,  

oftalmológia a optometria, onkológia a rádioterapia, otorinolaryngológia, patológia a laboratórna medicína, 

pediatria a neonatológia, pôrodníctvo a gynekológia, psychiatria, psychológia a sexuológia, rádiológia a 

zobrazovacie metódy, rehabilitácia, fyzioterapia a ergoterapia, reumatológia, urológia, všeobecné praktické 

lekárstvo, zdravotná starostlivosť a ošetrovateľstvo, zubné lekárstvo a ostatné.  

 

GARANCIA 

Sekcia „Garancia“ špecifikuje podmienky používania portálu JLF UK, 

bibliografických citácií elektronických dokumentov a ponúka ďalšie dôležité informácie. 

 

O PORTÁLI 

Posledná sekcia „O portáli“ obsahuje všetky základné informácie pre používateľov 

portálu JLF UK. 


