Vnútorné predpisy
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 2/2012

Rozhodnutie dekana
k stanoveniu výšky poplatkov za habilitačné konanie, vymenúvacie konanie
za profesora a obhajobu doktorskej dizertačnej práce.

Január 2012

V zmysle zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 76, ods. 9 môže vysoká škola požadovať
od uchádzača o získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ poplatok
na úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním alebo vymenúvacím konaním, ktorý
nie je na Univerzite Komenského v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.
Výška poplatku vychádza z kalkulácie skutočne vynaložených nákladov v súvislosti
s habilitačným konaním, vymenúvacím konaním a obhajobou doktorskej dizertačnej práce.
V zmysle vyhlášky SKVH číslo 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých
hodností v znení vyhlášky SKVH číslo 302/1990 Zb. bude LF UK v Bratislave za obhajobu
doktorských dizertačných prác požadovať poplatok od uchádzačov, ktorý nie sú v pracovnom
pomere s LF UK na ustanovený týždenný pracovný čas. Výška poplatku vychádza
z kalkulácie skutočne vynaložených nákladov v súvislosti uvedeným konaním.
Z uvedeného dôvodu určujem výšku poplatku na jednotlivé konania takto:
1. Poplatok za habilitačné konanie
a) v slovenskom jazyku
b) v anglickom jazyku

600,00 €
700,00 €

2. Poplatok za vymenovacie konanie za profesora

700,00 €

3. Poplatok za obhajobu doktorskej dizertačnej práce
a) v slovenskom jazyku
b) v anglickom jazyku

800,00 €
900,00 €

Úhrada poplatku sa bude realizovať v dvoch častiach, a to pri podaní žiadosti a pri
kladnom posúdení plnenia kritérií pre habilitačné konanie, menovacie konanie za profesora
a pre obhajobu doktorskej dizertačnej práce.
Úhrady

1. Poplatok za habilitačné konanie
a) v slovenskom jazyku
b) v anglickom jazyku

1.časť
2.časť
Podanie žiadosti Oponentské konanie

spolu

200,00 €
200,00 €

400,00 €
500,00 €

600,00 €
700,00 €

2. Poplatok za vymenovacie konanie za profesora
250,00 €

450,00 €

700,00 €

3. Poplatok za obhajobu doktorskej dizertačnej práce
a) v slovenskom jazyku
350,00 €
b) v anglickom jazyku
350,00 €

450,00 €
550,00 €

800,00 €
900,00 €

V Bratislave, 02.01.2012.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave

