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1 Verzia dokumentu
Návod pre autorov popisuje postup zverejnenia elektronických diel na webovom portáli
Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len portál LF UPJŠ).
Aktualizované verzie Návodu pre autorov sú dostupné na adrese portálu LF UPJŠ:
http://portal.lf.upjs.sk v menu „Na stiahnutie“.
Autori, ktorí chcú na portáli LF UPJŠ zverejniť svoje materiály, by sa mali zároveň
oboznámiť s dokumentom „Návod pre používateľov“, ktorého aktuálna verzia je taktiež
dostupná na portáli LF UPJŠ v menu „Na stiahnutie“.

2 Typy zverejňovaných materiálov
Podľa rozsahu zverejneného elektronického diela je toto považované buď za
pedagogické autorské dielo, alebo za multimediálnu výučbovú pomôcku. Postup pri
zverejňovaní elektronických diel na portáli LF UPJŠ je rovnaký pre všetky kategórie. Avšak,
pedagogické autorské diela môžu navyše prejsť procesom schvaľovania edičnou komisiou LF
UPJŠ. Diela uznané edičnou komisiou LF UPJŠ sú na portáli LF UPJŠ označené logom podľa
obrázka 1.

Obrázok 1: Logá označujúce diela uznané edičnou komisiou LF UPJŠ. Logom vľavo je označená
anotácia uznaného diela a logom vpravo je označené samotné dielo.
Ako samostatné pedagogické dielo je možné uznať ucelený výučbový materiál vzťahujúci
sa minimálne k jednému predmetu vyučovanému na LF UPJŠ, a to v podobe, ktorá zodpovedá
v tlači vydaným knihám, učebniciam, skriptám a pod. Dielo musí mať štruktúru s jasne
vymedzenými kapitolami. Obrazová a iná dokumentácia musí byť súčasťou textovej časti diela
s náležitým komentárom autora. Dielo musí taktiež obsahovať citácie použitej literatúry.
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Autori musia dbať na ucelenú formu diela s využitím všetkých možností, ktoré
zvýhodňujú elektronickú formu pred tlačenou. Jednotlivé časti diela alebo základné termíny by
mali byť prepojené a mali by na seba navzájom odkazovať. Dielo by malo byť doplnené
o interaktívne testy a iné prvky „klasického“ e‐learningu. Preferované budú didaktické
pomôcky, ktoré by boli len veľmi ťažko publikovateľné v inej ako elektronickej podobe. Sú to
diela ako obrazové a multimediálne atlasy, hypertextové učebnice, výučbové weby doplnené
o e‐learningové kurzy a pod.
Rovnako ako u tlačených publikácií, je autor povinný dbať na ochranu autorských práv
ďalších subjektov. Všetky použité materiály musia byť riadne citované. U prevzatých fotografií
alebo videí z internetu musí autor dbať na dodržiavanie pokynov k používaniu obsahu stránok,
z ktorých je materiál prevzatý. Autori musia taktiež dbať na ochranu práv pacientov a preto je
neprípustné akékoľvek zverejnenie ich osobných údajov. V prípadoch, kedy materiál zobrazuje
postavu pacienta je potrebné zabezpečiť nemožnosť identifikácie osoby. V opačnom prípade
musí mať autor podpísaný informovaný súhlas od všetkých zobrazovaných osôb.

3 Technické podmienky pre zverejnenie diela
Pre zverejnenie didaktického materiálu na portáli LF UPJŠ je potrebné dodať:
• popisný článok,
• technickú špecifikáciu diela,
• samotné zverejňované dielo.
3.1 Popisný článok
Popisný článok je hypertextový dokument, ktorý sa dá vytvoriť priamo na stránkach
portálu, a to pomocou elektronického sprievodcu dostupného v menu „Poslať článok“.
Elektronický sprievodca je popísaný v ďalšej kapitole Návodu pre autorov.
V ojedinelých prípadoch (napr. technické problémy), bude možné popisný článok poslať
redaktorom (Ústav lekárskej informatiky LF UPJŠ) elektronickou poštou vo formáte MS Word
alebo PDF s obrazovou dokumentáciou uloženou v texte a zároveň aj v samostatných súboroch.
Akceptované sú obrazové prílohy vo formátoch: JPG, TIFF, GIF a PNG.
Popisný článok obsahuje tieto povinné časti:
• názov diela,
• meno autora a spoluautorov (mená, priezviská, tituly, e‐mailové a telefonické
kontakty),
• uprednostňovanú sekciu v rámci portálu LF UPJŠ (zo zoznamu na portáli LF UPJŠ),
• uprednostňovanú lekársku disciplínu (zo zoznamu na portáli LF UPJŠ),
• anotačný obrázok (75 x 75 px),
• anotačný text (abstrakt),
• kľúčové slová,
• text popisujúci pedagogické dielo a jeho časti vrátane obrazovej dokumentácie.
Popisný článok podlieha redakčným úpravám, ktoré zabezpečujú administrátori.
3.2 Technická špecifikácia diela
Technické špecifikácie diela sa poskytujú v textovom dokumente buď ako jedna z príloh
popisného článku v elektronickom sprievodcovi, alebo ako ďalšia príloha emailu zaslaného
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spolu s popisným článkom redaktorom portálu LF UPJŠ. Obsahom dokumentu je presný názov
a verzie softvérových nástrojov, pomocou ktorých bolo dielo vytvorené vrátane operačného
systému počítača, na ktorom bolo dielo vytvorené. Ďalej nasleduje zoznam všetkých technológií
a technických prostriedkov, od ktorých závisí bezchybná prevádzka diela.
3.3 Zverejňované dielo
Samotné dielo (obrazový atlas, elektronická publikácia, program a pod.) alebo jeho
zverejňovaná časť sa ako súbor alebo skupina súborov ukladá ako príloha alebo skupina príloh
k popisnému článku (v časti „Poslať článok“). Alternatívne (v prípade technických problémov) je
možné dielo zaslať elektronickou poštou redaktorom portálu LF UPJŠ.
V prípade, že je pre on‐line prevádzku diela potrebný špeciálny softvér (databázový
server, špeciálne obrazové formáty a pod.), ktorý nie je možné z technických dôvodov na portáli
LF UPJŠ prevádzkovať, má autor možnosť namiesto diela umiestniť na portál LF UPJŠ odkaz na
informačný systém, kde výučbový materiál prevádzkuje (napr. e‐learningové kurzy).

4 Elektronický sprievodca
Pre vstup do elektronického sprievodcu je potrebné, aby sa autor najprv na portál LF
UPJŠ prihlásil. Prihlasuje sa svojím používateľským menom a heslom, ktoré získa po registrácii
(súčasť používateľských služieb – menu „Váš účet“).
Zaslanie diela pomocou interaktívneho sprievodcu, ktorý je súčasťou používateľských
služieb portálu LF UPJŠ (menu „Poslať článok“) urýchli jeho zverejnenie. Elektronický sprievodca
zaslaním diela sa skladá z 3 krokov. Položky označené hviezdičkou sú povinné. Vyplnenie
nepovinných položiek môže významne urýchliť proces zverejnenia diela na portáli LF UPJŠ.
Každá položka obsahuje pomocníka (ikona s otáznikom), ktorý autora informuje o tom čo má
byť v danej položke uvedené a v akom tvare.
1. krok: Názov, anotácia, autori, text

Obrázok 2: Úvod formulára pre poslanie článku, 1. krok.
V prvom kroku vyplňte:
• názov – napíšte názov elektronického diela,
• jazyková verzia článku – vyberte jazyk príspevku, podľa tohto výberu sa
zverejňované dielo zobrazí v slovenskej alebo anglickej verzii portálu LF UPJŠ,
• anotácia – uveďte stručný popis diela (maximálne 250 slov),
• prvý autor – zo zoznamu vyberte prvého autora diela (autori z LF UPJŠ),
• ďalší autori – uveďte mená ostatných autorov, ktorí sa podieľali na tvorbe
výučbového materiálu,
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• participujúce pracovisko – zo zoznamu vyberte pracovisko/pracoviská
autora/autorov výučbového materiálu,
• text – napíšte znenie popisného článku výučbového materiálu.
Pokračujte stlačením tlačidla ĎALŠÍ.
2. krok: Zatriedenie a kategorizácia

Obrázok 3: Úvod formulára pre poslanie článku, 2. krok.
Pokračujte výberom:
• lekárske disciplíny – zvoľte jednu z ponúkaných lekárskych disciplín, ku ktorej
bude materiál priradený,
• predmety/kurzy – zo zoznamu predmetov vyberte predmety vyučované na LF
UPJŠ, pre ktoré je výučbový materiál určený,
• asociované články – ak sa na portáli LF UPJŠ nachádzajú články príbuzné vami
zverejňovanému výučbovému materiálu, môžete ich priradiť k popisnému článku
výberom zo zoznamu,
• typ edukačného materiálu – zvoľte typ edukačného materiálu ak patrí
k multimediálnym výučbovým pomôckam,
• sekcia portálu – zvoľte najvhodnejšiu sekciu portálu LF UPJŠ, v ktorej chcete dielo
publikovať.
Pokračujete stlačením tlačidla ĎALŠÍ. Ak chcete opraviť informácie uvedené v 1. kroku
formulára stlačte tlačidlo PREDCHÁDZAJÚCI.
3. krok: Prílohy a odkazy

Obrázok 4: Úvod formulára pre poslanie článku, 3. krok.
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K výučbovému materiálu priložte:
• prílohy – tlačidlom BROWSE pridajte samostatný súbor zverejňovaného diela,
v položke typ vyberte typ prílohy a v položke môže sťahovať zadefinujte, kto
bude mať k dielu prístup. Tlačidlom „mínus“ odoberiete prílohu. Tlačidlom „plus“
nahrajte postupne všetky prílohy popisného článku, t.j. ďalšie samostatné
prílohy, ktoré spolu s popisným článkom tvoria zasielané elektronické dielo.
• odkazy – uveďte odkazy (URL) na elektronické dielo ak sa nachádza na inom
serveri, alebo ak elektronické dielo nemôže byť z technických dôvodov
prevádzkované na portáli LF UPJŠ,
• anotačný obrázok – vložte anotačný obrázok o rozmeroch 75x75px, ktorý
zodpovedá obsahu článku,
• kľúčové slová podľa MESH – vložte kľúčové slová zo slovníka MESH (nepovinné),
• kľúčové slová – vložte kľúčové slová popisujúce obsah článku,
• poznámky – uveďte prípadné poznámky, spresnenia oprávnení k prílohám,
odkazy redaktorom portálu a pod.
Príspevok odošlite na posúdenie a zverejnenie na portáli LF UPJŠ tlačidlom ULOŽIŤ
A ODOSLAŤ.
Zoznam vami poslaných článkov nájdete v menu „Váš účet“ v položke poslané články. Tu
môžete odoslaný príspevok zmeniť, doplniť alebo odstrániť.

5 Obmedzenie prístupu
Každý výučbový materiál, ktorý je na portáli LF UPJŠ zverejnený pozostáva z:
• popisného článku – verejná časť, dostupná komukoľvek,
• sady príloh – prístup môže byť obmedzený podľa špecifikácií autora.
Zoznam príloh je tvorený formou odkazov na konci každého popisného článku, napríklad
tak, ako je znázornené na obrázku 5.

Obrázok 5: Príklad zoznamu príloh k popisnému článku.
Skupina používateľov, ktorí si môžu prílohu stiahnuť na lokálny počítač a prezrieť si ju, je
obmedzená podľa špecifikácie autora zverejneného materiálu. Stiahnutie prílohy môže byť
obmedzené na:
• anonymných používateľov – žiadne obmedzenia,
• registrovaných používateľov – používateľ má na portáli LF UPJŠ svoje
používateľské meno a heslo, pričom nemusí byť študentom alebo zamestnancom
LF UPJŠ,
• používateľov UPJŠ – používateľ je registrovaný na portáli LF UPJŠ a preukázal
svoju príslušnosť k UPJŠ,
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• používateľov LF UPJŠ – používateľ je registrovaný na portáli LF UPJŠ a preukázal
svoju príslušnosť k LF UPJŠ, t.j. používateľ je študentom alebo učiteľom na LF
UPJŠ,
• osobné vyžiadanie u autora – registrovaný používateľ portálu LF UPJŠ si vyžiada
(formou osobnej komunikácie) u autora materiálu možnosť jeho stiahnutia.
Stiahnutie je následne umožnené vygenerovaním jednorazového odkazu, ktorý
používateľ nájde na stránke s informáciami o svojom používateľskom účte.
Registrácia používateľa na portáli LF UPJŠ je súčasťou služieb portálu LF UPJŠ a je
dostupná vo vertikálnom menu.

6 Hodnotenie elektronických diel na LF UPJŠ
Pred oficiálnym uznaním elektronickej verzie pedagogického diela zverejneného na
portáli LF UPJŠ musí prebehnúť proces jeho oponentúry. Posudzovateľov menuje edičná
komisia LF UPJŠ. Na základe kladných posudkov a vykonaní prípadných úprav podľa
pripomienok oponentov bude dielo oficiálne uznané. To sa na portáli LF UPJŠ uvedie logom
edičnej komisie LF UPJŠ, menami posudzovateľov a ich kontaktnými údajmi v záhlaví
pedagogického diela.
Elektronické verzie prác musia spĺňať tieto náležitosti:
• Diela musia byť zverejnené na oficiálnom portáli LF UPJŠ http://portal.lf.upjs.sk.
• Pred zverejnením na portáli LF UPJŠ musí prebehnúť štandardný proces
schvaľovania edičnou komisiou LF UPJŠ.
• V záhlaví zverejnenej elektronickej verzie pedagogického diela musia byť
uvedené mená autorov, ich pracoviská, telefónne a faxové čísla a e‐mailové
adresy.
• V záhlaví zverejnenej elektronickej verzie pedagogického diela musia byť
uvedené mená posudzovateľov, ich pracoviská, telefónne a faxové čísla a e‐
mailové adresy.
• Uznanie elektronickej verzie pedagogického diela viacerých autorov sa riadi
rovnakými pravidlami ako u diel vydaných v tlačenej podobe.
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