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Po prerokovaní vo Vedení Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF
UK“) dňa 13. januára 2009 a v súlade s Čl. 21 ods. 2 písm. j) a t) Štatútu JLF UK vydávam
túto smernicu, ktorou sa upravuje sadzobník odmien za výkon vybraných prác a činností
osobitne odmeňovaných.
Čl. 1
Predmet
-

Táto smernica upravuje sadzobník odmien za:
práce a činnosti vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru podľa § 223 Zákonníka práce;
publikovanie prác v karentovaných časopisoch;
úspešné ukončenie vedenia doktorandov;
lektorskú činnosť;
výučbu uskutočňovanú v jazyku anglickom.
Čl. 2
Sadzobník odmien

(1) Výška odmien za vypracovanie oponentských posudkov v rámci študijného programu
všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, špecializačného štúdia, habilitačného
konania, vymenúvacieho konania za profesora a rigorózneho konania sa stanovuje
takto:
a) písomná časť k dizertačnej skúške
20 € / 602,52 Sk
b) doktorandská dizertačná práca
45 € / 1 355,67 Sk
c) doktorská dizertačná práca
60 € / 1 807,56 Sk
d) špecializačná práca
20 € / 602,52 Sk
e) habilitačná práca
55 € / 1 656,93 Sk
f) vymenúvacie konanie za profesora
65 € / 1 958,19 Sk
g) rigorózna práca
35 € / 1 054,41 Sk
(2) Odmeny za vypracovanie oponentských posudkov sa neplatia interným zamestnancom
JLF UK, ktorí ich vypracúvajú pre zamestnancov UK, resp. interných doktorandov
JLF UK.
(3) Výška odmeny za zabezpečenie 1 hodiny externej výučby sa stanovuje na 7 € / 210,88
Sk
(4) Výška odmeny za 1 hodinu lektorskej činnosti v rámci špecializačného štúdia sa
stanovuje na 7 € / 210,88 Sk.
(5) Výška finančnej odmeny za prácu publikovanú v karentovanom časopise sa stanovuje
takto:
a) vo výške 266 € / 8 013,52 Sk zamestnancom a doktorandom JLF UK za prácu
uverejnenú v časopise s IF (impact factor) nad 0,5
b) vo výške 133 € / 4 006,76 Sk zamestnancom a doktorandom JLF UK za prácu
uverejnenú v časopise s IF (impact factor) do 0,5 vrátane.
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(6) Výška finančnej odmeny školiteľom za úspešné ukončenie vedenia doktorandov
dennej formy štúdia a zamestnancov JLF UK v externej forme doktorandského štúdia
sa stanovuje na 335 € / 10 092,21 Sk.
(7) Výška
takto:
a)
b)
c)
d)
e)

finančnej odmeny za zabezpečenie výučby v jazyku anglickom sa stanovuje
prednáška: 14 € / 421,76 Sk á 1 hod.
cvičenie, seminár: 7 € / 210,88 Sk á 1 hod.
skúšanie – ústna skúška: 4 € / 120,51 Sk á 1 študent
skúšanie – praktická skúška: 3 € / 90,38 Sk á 1 študent
technická asistencia (teória a predklinika): 1,5 € / 45,19 Sk á 1 hod.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa Rozhodnutie dekana JLF UK v Martine č. 4/2005 schválené dňa 11. 4.
2005 a Rozhodnutie dekana JLF UK v Martine č. 1/2007 schválené dňa 7. februára
2007.
(2) Odmeny zo zmlúv a dohôd o mimo pracovnej činnosti uzatvorených do 13. januára
2009 podľa doteraz platných rozhodnutí sa prepočítajú konverzným kurzom 1 euro =
30,1260 Sk.
(3) Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 13. januára 2009.

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., v.r.
dekan JLF UK
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