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 LF UK v roku 2007 zriadila pracovisko „Centrum projektovej podpory“ v rámci 
Samostatného referátu vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a medzinárodných 
stykov dekanátu LF UK.  
 Aktuálny progres vo zvyšovaní úrovne rozvoja vedy, výskumu a vzdelávania formou 
rozširovania spolupráce s inými pracoviskami prostredníctvom zapájania sa do rôznych typov 
národných a medzinárodných projektov si vyžaduje vytvorenie samostatného oddelenia 
dekanátu LF UK. 
 Z uvedeného dôvodu  z r i a ď u j e m  o d  1. marca 2013 
 

„Oddelenie projektovej podpory“  
dekanátu Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

so sídlom Sasinkova 2, Bratislava 
 

 Medzi hlavné úlohy oddelenia patrí najmä: 
 koordinácia a metodické usmernenie pri prípravách projektov z Operačného programu 

Výskum a vývoj a Operačného programu Vzdelávanie, 
 tvorba, kompletizácia a predkladanie špecifických celofakultných projektov pre výzvy 

Operačného programu Výskum a vývoj a Operačného programu Vzdelávanie,  
 manažovanie administratívnej a ekonomickej časti prípravy a realizácie projektov, 
 konzultačná činnosť v oblastiach potenciálnych projektových zámerov, ktoré je možné 

financovať prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ, rámcových programov EÚ, 
 poskytovanie informácií o aktuálnych výzvach v oblasti vedy a výskumu, 
 bilaterálna spolupráca s orgánmi jednotlivých Operačných programov zo 

štrukturálnych fondov EÚ, s inštitúciami EK,  partnerskými univerzitami a ďalšími 
administrátormi grantových schém a finančných podporných systémov, 

 evidencia všetkých projektov podávaných a realizovaných pracoviskami LF UK, 
 poskytovanie konzultácií a vedenie agendy týkajúcej sa schválených a predkladaných 

projektov Ministerstva zdravotníctva SR, 
 monitoring prebiehajúcich projektov, 
 kontrolná činnosť. 

 Oddelenie projektovej podpory riadi vedúca oddelenia a v priamom riadení za jeho 
činnosť zodpovedá tajomníčke fakulty. Po metodickej stránke je činnosť oddelenia riadená 
prodekankou pre vedu a výskum, doktorandské štúdium, grantovú problematiku a ŠVOČ. Vo 
vzájomných vzťahoch s jednotlivými pracoviskami fakulty je oddelenie povinné poskytovať 
odborné informácie, spracované podklady a podľa potreby sa zúčastňovať na spracovaní 
spoločných materiálov. 

Rozpis funkčných miest: 
 SK ISCO-08 názov funkcie platová trieda počet 

1223999 
vedúca oddelenia, 
projektový manažér 12 1 

2421003 projektový manažér 10 - 11 3 

spolu   4 

 
 Priestorové zabezpečenie: 
 Oddelenie bude využívať priestory  bývalého pracoviska „CPP“ v STÚ na Sasinkovej 
ul. 2, Bratislava. 
 
V Bratislave, dňa 25. februára 2013 

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 
dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 


