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Rozhodnutie dekana 

Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

 

o použití vlastných finančných prostriedkov v roku 2023 
 na riešenie odmeňovania pedagogických zamestnancov  

v teoretických ústavoch LF UK. 

 

 

 

 

 

 
ročník 2022 

 



V súlade s § 20 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
vydávam  

r o z h o d n u t i e: 
o použití vlastných finančných prostriedkov v roku 2023 
 na riešenie odmeňovania pedagogických zamestnancov 

 v teoretických ústavoch LFUK 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Cieľom zvýšenia ohodnotenia je stimulovať pedagogických zamestnancov v teoretic-

kých ústavoch k zabezpečeniu zvýšenej pedagogickej záťaže a k zvýšeniu kvality pe-
dagogického výkonu. 

 
2. Zdrojom pre odmeňovanie bude  použiteľný zostatok vlastných finančných prostried-

kov získaných zo školného v akademickom roku 2022/2023. 
 
3. V rámci rozpočtu výnosov a nákladov LF UK na rok 2023 budú vyčlenené finančné 

prostriedky na odmeny pre pedagogických zamestnancov v teoretických ústavoch 
pre obdobie od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 vo výške 450 000,00 Eur. 

 
Čl. 2 

Metodika odmeňovania 
 

1. Odmeňovaní sú pedagogickí zamestnanci teoretických ústavov,  ktorí sú v pracov-
nom pomere s LFUK na ustanovený týždenný pracovný čas (úväzok 1,00) bez úväzku 
s Univerzitnou nemocnicou Bratislava. 

 
2. Odmeňovanie sa vykoná v súlade s § 20 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní nie-

ktorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších pred-
pisov formou mesačných odmien v čase od 1. januára 2023 do 30. júna 2023. 

 
3. Mesačná odmena pre pedagogického zamestnanca v teoretických ústavoch je stano-

vená paušálne vo výške 450,00 € a má na ňu nárok zamestnanec, ktorý je v príslušnom 
mesiaci  v evidenčnom stave.  

 
 
 
 
V Bratislave, 21. 11. 2022. 
 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. IFAANS 
dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

 

 


