
Základný popis aktivity  a cieľ aktivity Príjemca/klient Harmonogram aktivity

Zabezpečenie možností získania ucelených informácií o 

možnostiach získania finančných prostriedkov na 

zahraničné pracovné cesty, stáže, pobyty určené 

predovšetkým pre zamestnancov JLF UK, pre doktorandov 

JLF UK a pre študentov JLF UK 

zamestnanci, doktorandi a 

študenti JLF UK
október 2017

Prezentácia aktuálnych otvorených a blížiacich sa výzviev z 

H2020 a rôznych formách ERC grantov ako možností 

získania prostriedkov z grantov EK, priblíženie podmienok, 

termínov uzávierok, práce s PP, skúsenosti a pod.; 

predstavenie nového pracovného programu EK

predovšetkým zamestnanci JLF 

UK - vedecko-výskumní 

pracovníci

november 2017

Prezentácia aktuálnych noviniek - projektov a spolupráce, 

webovej stránky, rozrientovanie širokej verejnosti na novom 

webe

zamestnanci, doktorandi a 

študenti JLF UK, široká 

verejnosť

december 2017

Informovanie o legislatívnych zmenách, ktoré sa zásadne 

dotknú každej technologicky inovatívnej normy či univerzity 

na SK. Nová novela bude právna úprava licencovania a 

disponovania s patentom, úžitkovým vzorom, ochrannou 

známkou, či dizajnom od základov sa bude meniť 

zamestnanecký režim a odmeňovanie zamestnancov 

podieľajúcich sa na výskume a vývoji; Prednáška týkajúca 

sa ochrany a komercionalizácie duševného vlastníctva a 

platných zákonov, súvisiacich s ochranou práv duševného 

vlastníctva

vedecko-výskumní pracovníci, 

zamestnanci a študetnti JLF UK
január 2018

Prednáška týkajúca sa certifikácie, akreditácie laboratórií, 

správnej laboratórnej praxe, skúsenosti z praxe v UNM, 

skúsenosti osoby, ktorá hodnotí laboratóriá, rady, tipy

vedecko-výskumní pracovníci, 

zamestnanci a študetnti JLF UK
február 2018

Predstavenie systému manažérstva kvality a modelu CAF, 

jednotlivé kritériá, predstavenie samohodnotiacej správy, 

prípadne predstavenie fungovania CAF modelu na iných 

univerzitách

vedecko-výskumní pracovníci, 

zamestnanci a študetnti JLF UK, 

široká verejnosť

marec 2018

Prednáška týkajúca sa kultúry komunikácie vo vzťahoch k 

študentom, kolegom, nadriadeným, podriadeným na 

pracovisku, ale aj v osobných vzťahoch

vedecko-výskumní pracovníci, 

zamestnanci a študetnti JLF UK
apríl 2018

Základné predstavenie formy a obsahu podnikateľského 

plánu týkajúceho sa založenia a fungovania startupov a 

obchodných spoločností

vedecko-výskumní pracovníci, 

zamestnanci a študetnti JLF UK
máj 2018

Seminár týkajúci sa odlíšenia od internetovej konkurencie, 

čím zaujať, rady, tipy predovšetkým určený predstaviteľom 

startupov, MSP

vedecko-výskumní pracovníci, 

zamestnanci a študetnti JLF UK, 

široká verejnosť

jún 2018

Plán                                                  
vzdelávacích                                             

aktivít                                                     
Typ aktivity

Možnosti získania cestovných 

grantov pre zamestnancov JLF 

UK, pre doktorandov, pre 

študentov

Seminár na tému podnikateľský 

plán + start-upy

Ako sa odlíšiť od internetovej 

konkurencie 

Seminár H2020 k schémam 

Starting Grant, Consolidator Grant, 

Advanced Grant, Synergy Grant – 

v súlade s plánovanými výzvami 

na jednotlivé granty

CEVED novinky - projekty + 

spolupráca

„Veľká novela“ v práve 

priemyselného vlastníctva a nový 

zamestnanecký režim s 

účinnosťou od 01.01.2018, 

Ochrana a komercionalizácia 

duševného vlastníctva

Skúsenosti s certifikáciou, 

akreditáciou 

Predstavenie systému 

manažérstva kvality a modelu CAF 

(na JLF UK)

Komunikačná kultúra


