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Úvod 
 
Predložená Smernica dekana FTVŠ UK č. 1/2013 sumarizuje niektoré priame a nepriame 

pedagogické, ale aj organizačné činnosti zamestnancov FTVŠ UK, ktoré sú honorované mimo 

tarifného platu. 

 Cieľom uvedenej smernice je koncentrovane prezentovať v jednom vnútornom 

predpise činnosti, ktoré zamestnanci FTVŠ UK vykonávajú v rámci, ale aj nad rámec svojich 

pracovných povinností. 
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Spoločné ustanovenia 
 
Honorované činnosti budú zabezpečované 

a/ pracovníkmi v pracovnom pomere na FTVŠ UK – pracovníkom bude príslušná suma 

odmeny za práce vyplatená vo forme odmeny ( k funkčnému platu)  spravidla štvrťročne na 

základe výkazu, ktorý odovzdá príslušný prodekan. Uvedie sa v ňom druh práce, počet hodín 

práce, odmena podľa príslušnej prílohy smernice. Takto vypracovaný výkaz odovzdá na 

referát ekonomiky práce do 25-teho v príslušnom období. 

b/ pracovníci, ktorí nemajú pracovný pomer s FTVŠ UK  zabezpečujú činnosti na základe 

dohôd o vykonaní práce, respektíve pracovnej činnosti. Dohoda sa uzatvára pred výkonom 

práce. Podklad pre uzatvorenie dohody odovzdá príslušný prodekan, resp. ním poverený 

pracovník na Referát ekonomiky práce.  

Súčasťou dohody je fotokópia: 

- ak je pracovník poberateľom dôchodku – rozhodnutie o druhu dôchodku 

 - ak pracovník dôchodok nepoberá uvedie na tlačive slovo nepoberám /dôchodok/ a priloží 

fotokópiu kartičky svojej zdravotnej poisťovne. 

Jednorazové dohody budú vyplácané spravidla mesačne  na základe podkladu dodaného 

príslušným prodekanom, resp.  ním povereným  pracovníkom,  

Dlhodobejšie dohody budú vyplácané spravidla štvrťročne alebo k termínu uvedeného na 

dohode – spravidla k termínu ukončenia dohody.  

c/ pracovníci, ktorí budú uvedené činnosti vykonávať formou živnosti. Na základe 

žiadosti vedúceho pracoviska nahlásia minimálne 2 týždne pre začiatkom výkonu prác 

fakturačné náležitosti  spolu s fotokópiou živnostenského listu na Referát objednávok a faktúr. 

Príslušný prodekan, resp. poverený pracovník odovzdá  rozsah prác a termín ukončenia prác. 

Oddelenie fakturácie  vypracuje objednávku na práce a pracovník po ukončení  prác vystaví 

FTVŠ UK faktúru v cenách podľa nižšie uvedenej smernice. Na likvidačnom liste faktúry 

príslušný prodekan potvrdí, že práce boli vykonané  a výška odmeny je v súlade so 

smernicami. Faktúra bude uhradená do 14 dní po vykonaní prác.   

Ďalšie podrobnosti plnenia úloh, ukončenia prác a finančné náležitosti sú presnejšie 

zadefinované v jednotlivých prílohách smernice. 

Platnosť smernice je od 1.4.2013. 

 

 

 



5 
 

Časť I - Kvalifikačný rast 

Príloha č. 1 

Náklady na habilitačné a inauguračné konanie   

SR a ČR 
Habilitácie Inaugurácie 

počet osôb / € suma € počet osôb / € suma € 

Oponentské posudky 3 /100 300 3/100 300 

Predseda komisie  200  300 

Členovia komisie 6/30 180 7/30 210 
Komisia na posúdenie habilitačnej 
prednášky 

5/30 150   

Organizácia konania  80  80 
Réžia fakulty (inzerát, cestovné, 
poštovné 

 450  500 

Evidencia publikačnej činnosti  250  250 

 Poplatok spolu 
 

1610  1640 

Zahraniční (okrem ČR) 
Habilitácie Inaugurácie 

počet osôb / € suma EUR počet osôb / € suma € 

Oponentské posudky 3/300 900 3/300 900 

Predseda komisie  300  400 

Členovia komisie 6/50 300 7/100 700 

Komisia na posúdenie habilitačnej 
prednášky 

5/50 250   

Organizácia konania  100  100 
Réžia fakulty (cestovné, nocľah 
členov komisie, inzerát, poštovné, 
oznamy ...) 

 900  1100 

Evidencia publikačnej činnosti  300  300 

Poplatok spolu 
 

3050  3500 

 
Poznámka: Členovia komisie majú nárok na odmenu len v prípade účasti na obhajobe, 
resp. prednáške. 
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Príloha č. 2 
 
Náklady spojené s doktorandským štúdiom 
 
1. Dizertačná skúška  

 Skúška  

Predseda komisie 30 € 

Člen komisie 10 € (*3=30 €) 

Člen komisie  
(mimo BA) 

20 €/deň 

Oponentský posudok 20 € 

Spolu 100 € 

 
2. Obhajoba dizertačnej práce 

 Obhajoba  

Predseda komisie 35 €  

Člen komisie 20 € (*6=120 €) 

Oponentský posudok 50 € (*3=150 €) 

Administratívny 
pracovník 

35 € 

Spolu 340 € 
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Príloha č. 3 
 
Náklady na vyučovaciu a ostatnú činnosť v doktorandskom štúdiu 
poplatníkov II *  
 
1. Vyučovacia činnosť (pri akomkoľvek počte študentov) 

 Vyučovacia činnosť v AJ Vyučovacia činnosť v SJ 

Profesor 40 €/hod 25 €/hod 

Docent 35 €/hod 20 €/hod 

Prekladateľ  15 €/hod 

 
2. Školiteľská činnosť  
 Školiteľská činnosť v AJ Školiteľská činnosť v SJ 

Denná forma ⃰ Externá forma Denná forma ⃰ Externá forma 

Školiteľ / 1 hod 15 € 10 € 6 € 4 € 

Školiteľ / ak. rok  
max 

750 € 500 € 300 € 200 € 

Prekladateľ/ 1 hod  6 € 4 € 

Poznámka: predpoklad cca 50 hod = cca 2 hod týždenne 
⃰ Platí pre tzv. samoplatcov 
 
3. Dizertačná skúška  

 Dizertačná skúška v AJ Dizertačná skúška v SJ 

Predseda komisie 60 €/hod 30 €/hod 

Člen komisie 30 €/hod (*3=90 €) 10 €/hod (*3=30 €) 

Člen komisie  
(mimo BA) 

30 €/deň 20 €/deň 

Oponentský posudok 30 €/hod 20 €/hod 

Tlmočenie  20 € 

Preklad práce  70 € 

Spolu 180 € 170 € 

* poplatník II – študent, ktorý nespadá do kategórie poplatník I  
poplatník I - študent UK študujúci v slovenskom jazyku, ktorý je občanom SR alebo občanom krajiny 
Európskej únie alebo občanom štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore a 
Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členské štáty“), občanom Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, 
Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky alebo Ukrajiny alebo 
cudzinec – štipendista vlády SR, alebo cudzinec s trvalým pobytom v členskom štáte študujúci v slovenskom 
jazyku 
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4. Obhajoba dizertačnej práce 
 Obhajoba v AJ Obhajoba v SJ 

Predseda komisie 200 €  34 €  

Člen komisie 50 € (*6=300 €) 17 €/hod (*6=102 €) 

Oponentský posudok 200 € (*3=600 €) 50 € (*3=150 €) 

Tlmočenie  50 € 

Preklad práce  150 € 

Administratívny 
pracovník 

34 € 34 € 

Spolu 1134 € 520 € 
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Príloha č. 4 
 
Odmeny školiteľom v externej forme doktorandského štúdia 
 Ukončenie štúdia 

do 3 rokov 
Ukončenie štúdia 

do 4 rokov 
Ukončenie štúdia 

do 5 rokov 
 
Výška odmeny (€) 
 

200 250 300 

 
Poznámka:  
1. Odmena sa vypláca po úspešnom ukončení doktorandského štúdia v štandardnej dĺžke. 
2. Školitelia majú navyše každý akademický rok nárok na nákup študijnej literatúry vo výške 
10% školného. 
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Príloha č. 5 
Náklady na priebeh rigorózneho konania  

 
A)  Poplatok: 450 € 

Náklady na priebeh rigorózneho konania v slovenskom, resp. českom jazyku: 
 

Druh nákladu 
Suma  

Vedúci rigoróznej práce 100 € 
Vypracovanie oponentského posudku  35 € 
Činnosť komisie – predseda 30 € 
Činnosť komisie – člen komisie 1. 15 € 
Činnosť komisie – člen komisie 2. 15 € 
Činnosť komisie – člen komisie 3. 15 € 
Činnosť komisie – člen komisie 4. 15 € 

Činnosť komisie – člen komisie na 2. predmet  * 15 € 

Administratívne činnosti 15 € 
Ekonomické spracovanie 5 € 
Náklady CELKOVO min. 245 € 
Náklady CELKOVO max. + * 260 € 
 
 
B)  Poplatok: 750,- €  

Náklady na priebeh rigorózneho konania v cudzom jazyku: 
 

Druh nákladu 
Suma  

Vedúci rigoróznej práce 240 € 
Vypracovanie oponentského posudku     80 € 
Činnosť komisie – predseda    40 € 
Činnosť komisie – člen komisie 1.    20 € 
Činnosť komisie – člen komisie 2.    20 € 
Činnosť komisie – člen komisie 3.    20 € 
Činnosť komisie – člen komisie 4.    20 € 

Činnosť komisie – člen komisie na 2. predmet  *    20 € 

Administratívne náklady    20 € 
Ekonomické spracovanie     5 € 
Náklady CELKOVO min.   465 € 
Náklady CELKOVO max. + *   485 € 
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Príloha č. 6 
Odmeny spojené s kvalifikačným rastom 
 

 jednorázová odmena za kvalifikačný rast v € 
 
 do 40 r.  do. 50 r.  do 60 r.   nad 60 r. 
doc. 900   600   300   - 
prof. 1800   1350   900   450 
 
 

 motivačný mesačný príspevok za dosiahnutie vedecko-pedagogickej hodnosti (v €)  
pri 100% plnení Pe + Ve 

 
 do 40 r.  do 50 r.  do 60 r.   nad 60 r. 
doc. 90   60   30   - 
prof. 360   240   120   120 
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Časť II - Škola 

Príloha č. 7 
Honorovanie za garantovanie študijných programov 
 

 garantovanie  študijného programu 
 - III. stupeň  20€/mesiac 
 - II. stupeň  10/5€/mesiac 
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Príloha č. 8 
 
Honorované činnosti súvisiace so štátnymi skúškami 
 
1. Odmeňovanie vedúcich záverečných prác 
Kritéria pre získanie odmeny za úspešne obhájenú ZP v danom ak. roku: 
  a/ v prípade, že vedúci ZP viedol viac ako 4 obhájené ZP (BP alebo DP) započítava sa 
do odmeňovania 5.-10. ZP s hodnotením lepším ako E (t.j. 6 pri celkovom počte 10 ZP); 

b/ vedúci ZP je pedagogický zamestnanec na ustanovený pracovný čas 1,0 (vrátane 
0,95); 

c/ vedúci ZP si plní minimálne normy PeČ a VVČ (aj ostatné úlohy doc., prof., člen 
komisií...) 
Úlohou pre VK je usmerniť početnosť jednotlivých vedúcich ZP rovnomerne. Vo 
výnimočných a odôvodnených prípadoch môže VK povoliť vedenie viacerých ZP. 
VK môže v určitých prípadoch navrhnúť znížiť výšku odmeny (pri podieľaní sa viacerých 
učiteľov na vedení ZP). 
Výška odmeny je 30 € / ZP = úspešne obhájená ZP hodnotená lepšie ako E. 
 
2. Odmeňovanie predsedov komisií pre štátne skúšky 
Odmena pre predsedu komisie pre štátne skúšky na I. a II. stupni štúdia sa určí spôsobom: 

‐ počet skúšaných študentov na ŠS x počet predmetov ŠS = odmena 

Vykazuje sa zaokrúhlený počet študentov do 15, do 20, do 25, do 30, do 35, do 40, do 45, do 
50. 
Maximálna odmena je: 50 študentov x 5 predmetov = 250 € 
Minimálna odmena je: 50 € (bez ohľadu na počet študentov a predmetov) 
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Príloha č. 9 
 
Vyučovanie v anglickom jazyku  
(výberové prednášky, Erasmus študenti) 
 
Doktorand 13 € / hod 

Odborný asistent 15 € / hod 

Docent 20 € / hod 

Profesor 26 € / hod 

Poznámka:  
V rámci programu LLP Erasmus platí: 

1. Vyučovanie „praktických“ predmetov nie je honorované, študenti sú priradení 
k existujúcim skupinám slovenských študentov (atletika, gymnastika, hry, atď.). 

2. Vyučovanie „teoretických“ predmetov je možné riešiť vyučovaním celej skupiny 
v anglickom jazyku. Ak to nie je možné, vyučujúci vyučuje študentov osobitne. 
Z celkovej dotácie venuje 50% kontaktnej výučbe, zvyšok tvorí samostatné štúdium, 
seminárne práce a prípadné konzultácie. 

3. Odmena za vyučovanie „teoretických“ predmetov sa vypláca na základe dohody, ktorá 
sa uzatvára pred vykonaním činnosti. 

4. Podmienkou vyplatenia odmeny je riadne vyplnený formulár o činnosti, vrátane 
evidencie hodín a prezenčnej listiny s podpismi študentov. Vyučujúci odovzdá 
doklady na kontrolu a podpis prodekanovi pre zahraničie najneskôr do konca 
semestra, v ktorom výučba prebiehala. 
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Príloha č. 10 
 
Honorovanie školiteľskej činnosti pri teoretických prácach ŠVOUČ 
 

Vedenie 3 prác a menej Viac ako 3 práce 

0 € 10 € / za každú prácu navyše 
 
Poznámka:  Počítajú sa práce, ktoré boli prezentované minimálne na fakultnej konferencii. 
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Príloha č. 11 

Honorovanie externých pedagogických pracovníkov 

(denná forma štúdia) 

 
Vedúci katedier požiadajú o prijatie externých pedagogických pracovníkov formou žiadosti  
(príloha 1) študijného prodekana najneskôr 3 týždne pred začiatkom semestra. Po zrušení 
skupín pri tvorbe rozvrhu tento návrh spresnia najneskôr do posledného pracovného dňa 
pred začiatkom semestra. Vedúci katedier podávajú žiadosti len v prípade, že vyučovaný 
predmet nie je možné zabezpečiť učiteľmi fakulty. 
 

Vedenie fakulty rozhodne a oznámi príslušnému vedúcemu katedry o súhlase, resp. nesúhlase 

s prijatím externého pedagogického pracovníka v termíne najneskôr 2 týždne pred začiatkom 

semestra. Externí pracovníci budú: 
a/ mať spracované dohody o vykonaní práce/o pracovnej činnosti, 
alebo 
b/ vykonávať pedagogickú činnosť na základe živnostenského oprávnenia,  
odo dňa, kedy sa začne výučba podľa rozvrhu. 
Elektronické spracovanie údajov pre dohody vrátene jej vytlačenia a podpisu ako aj dodanie 
podkladov pre fakturáciu (živnostník) pripraví sekretariát príslušnej katedry v spolupráci 
s Referátom ekonomiky práce. 
 

Externým pedagogickým pracovníkom sa uhradia reálne odučené hodiny v danom mesiaci. 
Správnosť údajov podpíše vedúci katedry na predpísanom tlačive. Externým pedagogickým 
pracovníkom bude vyplatená nasledovná odmena za reálne odučené hodiny. Posledná časť 
odmeny bude vyplatená po skončení skúškového obdobia, resp. uzatvorenia hodnotenia 
študentov v rámci predmetu. Suma je za 45-minútovú vyučovaciu hodinu, vrátane prípravy 
na vyučovanie a overovanie vedomostí v skúškovom období: 
 

- odborný asistent bez PhD.  12,0 €/vyuč. hodina 
- odborný asistent s PhD.  15,0 €/vyuč. hodina 
- Docent  18,0 €/vyuč. hodina 
- Profesor  22,0 €/vyuč. hodina 

 
 

Externý pedagogický pracovník musí uzatvoriť so svojimi študijnými skupinami príslušný 
semester. Za komunikáciu so študentmi a externými pedagogickým pracovníkom zodpovedá 
vedúci katedry. 
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Príloha č. 12 

Honorovanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov 

v externej forme bakalárskeho štúdia 

(Trénerstvo – ľadový hokej) 

Vedenie fakulty rozhodlo dňa 10.10.2011 (Zápis VF č. 4/2011-12, bod 6, písm. c) a d)) 
o odmeňovaní pedagogických zamestnancov pri zabezpečovaní výučby v externej forme 
bakalárskeho štúdia v akademických rokoch 2011/2012 – 2013/2014. 
 

Pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu v externej forme bakalárskeho štúdia budú 
mať dohody o vykonaní práce/o pracovnej činnosti odo dňa, kedy sa začne výučba podľa 
rozvrhu. Elektronické spracovanie údajov do dohody pripraví sekretariát príslušnej katedry 
v spolupráci s referentom Ďalších foriem vzdelávania. Náležitosti ohľadne podpisu dohody 
zabezpečí vedúci katedry. 

 
Pedagogickým pracovníkom bude uhradená odmena na základe reálne odučených hodín v 
danom semestri za predpokladu, že sa jedná o hodiny nad normu priamej vyučovacej činnosti. 
Pedagogickým pracovníkom bude vyplatená nasledovná odmena za reálne odučené hodiny. 

Odmena bude vyplatená na základe výkazu spracovaného referentom Ďalších foriem 

vzdelávania po skončení skúškového obdobia. 

Suma je za 45-minútovú vyučovaciu hodinu, vrátane prípravy na vyučovanie, overovanie 
vedomostí v skúškovom období a uzatvorenia hodnotenia študentov v rámci predmetu je 
30,0 €/vyuč. hodina. 

Na návrh vedúceho učiteľa športovej špecializácie je v prípade finančnej dostatočnosti možné 
vybraným expertom (odborníkom) z praxe stanoviť výšku odmeny na 40 €/vyuč. hodina. 
 
Ďalšie dodatočne odmeňované pracovné pozície: 

- Koordinátor externej formy bakalárskeho štúdia   300 € /semester 
- Vedúci učiteľ športovej špecializácie    200 € /semester 
- Referent ekonomiky práce      30 € /semester 
- Vedenie ZP a posudky VP, OP (spolu)    50 € /študent 
- Vedenie pedagogických (odborných) praxí - metodik  40 €/študent 
- Predseda komisie na ŠS      30 €/študent 
- Člen komisie na ŠS       25 €/študent 
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Príloha č. 13 

Honorovanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov 

zabezpečujúcich výučbu v externej forme bakalárskeho štúdia  

(Trénerstvo – hádzaná, volejbal) 

Vedenie fakulty rozhodlo dňa 10.10.2011 (Zápis VF č. 4/2011-12, bod 6, písm. c) a d)) 
o odmeňovaní pedagogických zamestnancov pri zabezpečovaní výučby v externej forme 
bakalárskeho štúdia v akademických rokoch 2011/2012 – 2013/2014 (2014/2015). 
 

Pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu v externej forme bakalárskeho štúdia budú 
mať dohody o vykonaní práce/o pracovnej činnosti odo dňa, kedy sa začne výučba podľa 
rozvrhu. Elektronické spracovanie údajov do dohody pripraví sekretariát príslušnej katedry 
v spolupráci s referentom Ďalších foriem vzdelávania. Náležitosti ohľadne podpisu dohody 
zabezpečí vedúci katedry. 

 
Pedagogickým pracovníkom bude uhradená odmena na základe reálne odučených hodín v 
danom semestri za predpokladu, že sa jedná o hodiny nad normu priamej vyučovacej činnosti. 
Pedagogickým pracovníkom bude vyplatená nasledovná odmena za reálne odučené hodiny. 

Odmena bude vyplatená na základe výkazu spracovaného referentom Ďalších foriem 

vzdelávania po skončení skúškového obdobia. 

Suma je za 45-minútovú vyučovaciu hodinu, vrátane prípravy na vyučovanie, overovanie 
vedomostí v skúškovom období a uzatvorenia hodnotenia študentov v rámci predmetu: 
 30,0 €/vyuč. hodina. 

Na návrh vedúceho učiteľa športovej špecializácie je v prípade finančnej dostatočnosti možné 
vybraným expertom (odborníkom) z praxe stanoviť výšku odmeny na 40 €/vyuč. hodina. 
 
Ďalšie dodatočne odmeňované pracovné pozície: 

- Koordinátor externej formy bakalárskeho štúdia   200 €/semester 
- Vedúci učiteľ športovej špecializácie    150 €/semester 
- Referent ekonomiky práce      30 €/semester 
- Vedenie ZP a posudky VP, OP (spolu)    40 €/študent 
- Vedenie pedagogických (odborných) praxí - metodik  30 €/študent 
- Predseda komisie na ŠS      30 €/študent 
- Člen komisie na ŠS       25 €/študent 
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Časť III - Trénerská a učiteľská akadémia 
 
Príloha č. 14 
  
Honorovanie pedagogických pracovníkov zabezpečujúcich vzdelávacie 

programy I.-III. stupňa realizované v rámci Trénerskej akadémie FTVŠ 

UK 

(v závislosti od športovej špecializácie)  
 

Pedagogickým pracovníkom sa uhradia reálne odučené hodiny v danom mesiaci. Správnosť 
údajov podpíše študijný prodekan na predpísanom tlačive. Pedagogickým pracovníkom bude 
vyplatená odmena za reálne odučené hodiny. Suma je za 45-minútovú vyučovaciu hodinu, 
vrátane prípravy na vyučovanie a dodania okruhov a otázok pre overovanie vedomostí. 
 

Lektorský honorár vo všeobecnej časti: 

- vzdelávací program I.-III. stupňa     25,0 €/vyuč. hodina 
 

Lektorský honorár v špeciálnej časti: 
- vzdelávací program I.-III. stupňa     25,0 €/vyuč. hodina 
Vybrané športové špecializácie 
- vzdelávací program I.-III. stupeň, golf - lektor    30,0 €/vyuč. hodina 
- vzdelávací program II. –III. stupňa – ľadový hokej   30,0 €/vyuč. hodina 
- vzdelávací program I. –III. stupňa – golf – odb.zahr. garant  40,0 €/vyuč. hodina 
 
Záverečné skúšky 

 vzdelávací program I.-III. stupňa  
- člen komisie (max. 2)    25 €/skúšaná hodina (60 min.) 

 vzdelávací program II. a III. stupňa  
- vedenie záverečných prác    20 €/záver. práca 
- posudky záverečných prác    10 €/záver. práca 
- vedenie záverečných prác – ľadový hokej  50 €/záver .práca 

 

Ďalšie odmeny za organizačnú činnosť: 

- Pedagogický vedúci vzdelávacieho programu 
 vzdelávací program I. stupňa  
 všeobecná časť   100,0 €/konzultačný blok  
 špeciálna časť    80,0 €/konzultačný blok  

 vzdelávací program II. a III.stupňa  
 všeobecná časť   150,0 €/konzultačný blok  
 špeciálna časť    100,0 €/konzultačný blok 
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Vedúci učitelia športových špecializácii  
 vzdelávací program I. stupňa * 
 všeobecná časť   80,0 €/konzultačný blok 
 špeciálna časť    100,0 €/konzultačný blok 

 vzdelávací program II. a III. stupňa  
 všeobecná časť   100,0 €/konzultačný blok 
 špeciálna časť    150,0 €/konzultačný blok 

 
- * v tom je zahrnuté aj vedenie záverečných prác (bez posudku) 

 
Uvedené honoráre za organizačnú činnosť (vedúci učiteľ športovej špecializácie) 
a vedenie záverečných prác môžu byť upravené (znížené) na základe stavu rozpočtu a 
vzhľadom na počet frekventantov. 
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Príloha č. 15 

Honorovanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov 

zabezpečujúcich „Doplňujúce pedagogické štúdium“ realizované v rámci 

Učiteľskej akadémie FTVŠ UK 
 

Vedenie fakulty rozhodlo dňa 24.9.2012 (Zápis VF č. 4/2012-13, bod 5, písm. h) 

o odmeňovaní pedagogických zamestnancov pri zabezpečovaní výučby v DPŠ štúdia 

v akademických rokoch 2012/2013 – 2013/2014. 

 

Pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu DPŠ budú mať dohody o vykonaní práce/o 
pracovnej činnosti odo dňa, kedy sa začne výučba podľa rozvrhu. Elektronické spracovanie 
údajov do dohody pripraví sekretariát príslušnej katedry v spolupráci s referentom Ďalších 
foriem vzdelávania. Náležitosti ohľadne podpisu dohody zabezpečí vedúci katedry. 

Pedagogickým pracovníkom bude uhradená odmena na základe reálne odučených hodín v 
danom semestri za predpokladu, že sa jedná o hodiny nad normu priamej vyučovacej činnosti. 
Pedagogickým pracovníkom bude vyplatená nasledovná odmena za reálne odučené hodiny. 

Odmena bude vyplatená na základe výkazu spracovaného referentom Ďalších foriem 

vzdelávania po skončení skúškového obdobia. 

Suma je za 45-minútovú vyučovaciu hodinu, vrátane prípravy na vyučovanie, za dodanie 
okruhov a otázok pre overovanie vedomostí, overovanie vedomostí v skúškovom období a 
uzatvorenia hodnotenia študentov v rámci predmetu: 
 

Lektorský honorár: 
- zabezpečovanie predmetov DPŠ     25,0 €/vyuč. hodina  
 

Ďalšie dodatočne odmeňované pracovné pozície: 
- Koordinátor DPŠ      300 €/semester 
- Pedagogický vedúci DPŠ     200 €/semester 
- Referent ekonomiky práce     30 €/semester 
- *Vedenie ZP, posudky VP a OP    40 €/študent 
- Predseda komisie na záverečné skúšky   30 €/študent 
- Člen komisie na záverečné skúšky    25 €/študent 
- Spracovanie posudku ZP     15 €/študent 

 
*vedúci práce môže byť honorovaný za maximálne 3 ZP 
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Časť IV - Edičná a publikačná činnosť 
 
Príloha č. 16 
 
Činnosti spojené s edičnou a publikačnou činnosťou  
  
1. Vydávanie Acta Facultatis Educationis Physicae a Telesná výchova a šport 

Činnosť Výška odmeny
Zodpovedná redaktor /-ka AFEP 70 € / číslo 

Šefredaktor /-ka AFEP 80 € / číslo 

Kontrola anglických textov – celých AFEP 180 € 

Oponentský posudok do AFEP 15 € / posudok (vypláca sa 1x ročne na 
konci kalendárneho roka) 

Šéfredaktor/-ka časopisu TVŠ 80 € / číslo 

Zodpovedná redaktor /-ka TVŠ 200 € číslo 

Administratívna pracovníčka časopisu TVŠ 50 € / mesačne 

Kontrola anglických textov – abstrakty, 
obsah 

50 € / číslo 

Oponentský posudok do TVŠ 5 € / posudok (vypláca sa 1x ročne na 
konci kalendárneho roka) 

 
2. Publikovanie v karentovaných čsopisoch 
Publikovanie odbornej práce v domácich a 
zahraničných karentovaných časopisoch

200 € / článok 

Publikovanie abstraktu vedeckej práce v 
domácich a zahraničných karentovaných 
časopisoch 

100 € / článok 

Publikovanie práce z rotačného fondu 
(autorský honorár) 

33 € / AH (vypláca sa 1x ročne) 

 


