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Výkony spojené s výučbou externými pedagógmi sa realizujú na základe uzatvorených 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  a to v rozsahu skutočne vykonanej 
práce. Uzatváranie dohôd sa riadi „Príkazom dekana č. 2/2008 – Opatrenie na skvalitnenie 
práce s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Zamestnancom LF UK, ktorí realizujú výkony spojené s pedagogickou činnosťou 
podľa týchto pravidiel sú  poskytované odmeny nad rámec im priznaného funkčného platu na 
základe skutočne vykonanej práce. 

Za dosiahnutie akademického a vedecko-pedagogického titulu sa zamestnancom LF 
UK zamestnaným na ustanovený týždenný pracovný čas  poskytne jednorazová odmena nad 
rámec im priznaného funkčného platu. 

Odmeny za publikačnú aktivitu tvorivých zamestnancov LF UK sa poskytnú 
zamestnancom, ktorí sú zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas nad rámec im 
priznaného funkčného platu. Odmeny denným doktorandom sa poskytnú na základe 
uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

 
 
 

VÝUČBA V ANGLICKOM JAZYKU 
           pre externých učiteľov a  zamestnancov LF UK 

 
študijný program – všeobecné a zubné lekárstvo 

 prednáška/hod.       17,00 €; 
 praktické cvičenie, stáž, seminár/hod.    10,00 €; 
 štátnicová stáž v zubnom lekárstve/2 študenti/1 hod.  10,00 €; 
 seminárna práca/1 práca        2,50 €; 
 skúška praktická/1 študent        2,00 €; 
 skúška teoretická, ústna/1 študent       2,70 €; 
 skúšanie v komisii/1 študent (každý člen komisie)     1,00 €; 
 štátna skúška/1 študent (každý člen komisie)     3,50 €; 
 zubný technik v predklinickom zubnom lekárstve/hod.    2,70 €; 

 
 

VÝUČBA V SLOVENSKOM JAZYKU 
pre externých učiteľov 

 
nelekárske študijné programy - bakalárske štúdium 

 prednáška/hod.         7,00 €; 
 praktické cvičenie, stáž, seminár /hod.      5,00 €; 
 ústna skúška/1 študent        1,50 €; 
 skúšanie v komisii/1 študent/každý člen komisie     0,50 €; 
 štátna skúška teoretická časť/1študent (každý člen komisie)   2,00 €; 
 štátna skúška praktická časť/  študent (každý člen komisie)    1,50 €; 

 
 študijné programy všeobecného a zubného lekárstva 

 prednáška/hod.       10,00 €; 
 praktické cvičenie, stáž, seminár/hod.      7,00 €; 
 zubný technik v predklinickom zubnom lekárstve/hod.    2,70 €; 
 praktické cvičenie, laborant fyzioterapeut/hod.     1,50 €. 

 
 



VÝUČBA V SLOVENSKOM JAZYKU 
            pre externých učiteľov a zamestnancov LF UK 

 
študijné programy doktorandského štúdia 

 doktorandské prednášky  - povinne voliteľné  
predmety /hod.       10,00 €; 

 seminár, kurz/hod.         7,00 €; 
 
 študijné programy špecializačného štúdia 

 prednáška/hod.       10,00 €; 
 kurz/hod.          7,00 €; 
 postupová skúška/1 študent/člen komisie      3,50 €; 
 špecializačná skúška/1 študent/člen komisie      7,00 €; 

 
 
 

VÝUČBA V ANGLICKOM JAZYKU 
           pre externých učiteľov a zamestnancov LF UK 

 
 oponentské posudky na práce predložené  
 v anglickom a inom cudzom jazyku 

 písomná práca k dizertačnej skúške     33,50 €; 
 doktorandská dizertačná práca     65,00 €; 
 habilitačná práca       85,00 €; 
 doktorská dizertačná práca      85,00 €; 
 diplomová práca (doktorské štúdium)    33,50 €; 
 odborný materiál k profesúre      50,00 €; 

 
 

VÝUČBA V  SLOVENSKOM JAZYKU 
            pre externých učiteľov  

 
 oponentské posudky a posudky školiteľov  na práce v slovenskom jazyku 

 bakalárske práce         7,00 €; 
 diplomové práce doktorské      10,00 €; 
 písomná práca k dizertačnej skúške     17,00 €; 
 písomná práca k špecializačnej skúške    17,00 €; 
 doktorandská dizertačná práca     50,00 €; 
 habilitačná práca       65,00 €; 
 doktorská dizertačná práca      65,00 €; 
 odborný materiál k profesúre      50,00 €; 
 práce ŠVOČ          7,00 €; 

 
 

VÝUČBA CUDZÍCH JAZYKOV 
         pre externých učiteľov 

 
 výučba cudzích jazykov slovenských študentov/hod.  10,00 €; 
 výučba slovenského jazyka zahraničných študentov/hod.  17,00 €; 
 výučba latinskej lekárskej terminológie študentov študujúcich 



v anglickom jazyku/hod.      17,00 €; 
 výučba latinskej lekárskej terminológie  študentov  

študujúcich v slovenskom jazyku/hod.    10,00 €; 
 
 

JEDNORAZOVÁ ODMENA 
za dosiahnutie akademického a vedecko-pedagogického titulu 

         pre zamestnancov LF UK zamestnaným na ustanovený týždenný pracovný čas 
 

 akademický titul PhD.      700,00 €; 
 vedecká hodnosť DrSc.              1 000,00 €; 
 akademický titul PhD. 

 + vedecko-pedagogický titul doc.             1 000,00 €; 
 akademický titul PhD. 

 + vedecko-pedagogický titul prof.             1 200,00 €; 
 vedecká hodnosť DrSc. 

 + vedecko-pedagogický titul doc.             1 200,00 €; 
 vedecká hodnosť DrSc. 

 + vedecko-pedagogický titul prof.             1 500,00 €; 
 
 

JEDNORAZOVÁ ODMENA 
za publikačnú aktivitu tvorivých zamestnancov LF UK zamestnaným na 
ustanovený týždenný pracovný čas a denných doktorandov LF UK 

 
 Za každú publikáciu „in extenso“ (review, minireview, editorial, original paper, short 
communication) v karentovanom časopise sa vyplatí prvému autorovi práce, pokiaľ je prvý 
autor zamestnancom LF UK na ustanovený týždenný pracovný čas, alebo denný doktorand na 
základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ak prvý autor je 
zamestnancom LF UK na  kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, 
odmena sa mu vyplatí len za podmienky, že aspoň jeden z ďalších autorov bol v čase vydania 
publikácie zamestnancom LF UK na ustanovený týždenný pracovný čas, alebo  študentom 
v dennej forme doktorandského štúdia. 
 Odmena sa vyplatí až po jej zaevidovaní v databáze EviPub (univerzitná databáza 
publikačnej činnosti).  

 
 publikácia „in extenso“ v karentovanom  
časopise s impakt faktorom do 0,99 základná odmena  400,00 €; 

 za každú  ďalšiu jednotku impakt faktora sa základná  
odmena zvýši o           66,00 €; 

 publikácia charakteru Letter to the editor v karentovanom 
časopise s impakt faktorom do 0,99 základná odmena   133,00 €; 

 za každú ďalšiu jednotku impakt faktora sa základná  
odmena  zvýši o          22,00 €; 
 

 
prof. Peter Labaš, CSc. 

dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 
 

V Bratislave, dňa 6. 5. 2010. 


