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Martin, február 2013 
 
V súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK v Martine a po prerokovaní vo Vedení 

JLF UK dňa 18. marca 2013  stanovujem tento vnútorný predpis 
 

Smernica o výške poplatkov na úhradu nákladov 
 za habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora 

 

V súlade s § 76 ods. 9 zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom 
znení môže vysoká škola požadovať od uchádzača o získanie vedecko-pedagogického titulu 
„docent“ alebo „profesor“ poplatok na úhradu nákladov za habilitačné konanie a vymenúvacie 
konanie za profesora. Výška poplatku vychádza z kalkulácie výdavkov priamo súvisiacich 
s procesom habilitačného konania a  vymenúvacieho konania za profesora. Poplatok neplatí 
uchádzač, ktorý je v pracovnom pomere na Univerzite Komenského v Bratislave na 
ustanovený týždenný pracovný čas. 

1. Habilitačné konanie 

a) Výška poplatku za habilitačné konanie sa stanovuje na sumu 1 300,00 EUR. 

b) Poplatok je splatný v dvoch termínoch. Prvá časť poplatku vo výške 1 000,00 EUR 
sa hradí do 30 dní od zaevidovania žiadosti o habilitačné konanie na Referáte 
vedecko-výskumnej činnosti Dekanátu JLF UK v Martine. Druhá časť poplatku vo 
výške 300,00 EUR sa uhrádza do 30 dní od doručenia rozhodnutia Vedeckej rady 
JLF UK o udelení vedecko-pedagogického titulu „docent“. 

c) V prípade, ak Vedecká rada JLF UK v Martine nevysloví súhlas s udelením 
vedecko-pedagogického titulu uchádzačovi, zaplatený poplatok sa nevracia. 

 

2. Vymenúvacie konanie za profesora 

a) Výška poplatku za vymenúvacie konanie za profesora sa stanovuje na sumu 
1 400,00 EUR. 

b) Poplatok je splatný v dvoch termínoch. Prvá časť poplatku vo výške 1000,00 EUR 
sa hradí do 30 dní od zaevidovania žiadosti o vymenúvacie konanie za profesora 
na Referáte vedecko-výskumnej činnosti Dekanátu JLF UK v Martine. Druhá časť 
poplatku vo výške 400,00 EUR sa uhrádza do 30 dní od doručenia rozhodnutia 
Vedeckej rady JLF UK o udelení vedecko-pedagogického titulu „profesor“. 

c) V prípade, ak Vedecká rada JLF UK v Martine nevysloví súhlas s udelením 
vedecko-pedagogického titulu uchádzačovi, zaplatený poplatok sa nevracia. 

 
3. Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa 18. marca 2013. 

 
 
 
 
 

prof. MUDr. Ján  D a n k o , CSc. 
dekan JLF UK v Martine 


