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1. Výučba na doktorandskom štúdiu je pre pracovníkov PdF UK realizovaná ako súčasť

ich pedagogickej činnosti a do celkového počtu hodín sa započíta na základe materiálu:

Rámcové normy prepočítavania ročného fondu pracovného času vedecko-

pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov na UK PdF Bratislava.

2. V rámci doktorandského štúdia môžu pôsobiť ako prednášatelia, aj ďalší pracovníci:

- emeritní profesori PdF UK

- pracovníci UK

- pracovníci mimo UK

- pedagogickí a výskumní pracovníci, ktorí sú na PdF UK na študijnom alebo

výskumnom pobyte

3. Emeritní profesori, ktorí budú oslovení oddelením vedy a doktorandského štúdia, alebo

garantom príslušného študijného programu, uskutočňujú vyúčbu za úhradu, ktorá sa rieši

formou dohody o vykonaní práce uzatvorenej na daný účel, na presný počet hodín.

4. Pracovníci UK môžu realizovať výučbu pre doktorandov v prípade, ak na daný kurz nie

je odborník na PdF UK. Preferuje sa kooperácia medzi fakultami, resp. rektorátom UK,

formou recipročnej výučby, alebo započítavania výučby v rámci materských pracovísk.

5. V prípade návrhu na realizáciu výučby pre konkrétny študijný program prostredníctvom

pracovníka mimo pracovísk UK, odborová komisia je povinná svoj návrh zdôvodniť

a navrhnúť, v prípade potreby, aj zdroj financovania daného pracovníka. Návrh zasiela

na oddelenie vedy a doktorandského štúdia a pracovník môže výučbu realizovať len po

súhlase prodekana pre vedu a doktorandské štúdium.

6. V prípade, že pedagóg mimo PdF UK bude vyučovať v rámci celofakultných kurzov,

čiže študentov viacerých študijných programov PhD. štúdia, tak spôsob financovanie

rieši OVDŠ.

Predpis z
rušený



 

2 
 

 

7. Hodinová sadzba pre vyučujúcich pôsobiacich v doktorandskom stupni štúdia je 28 euro 

(brutto) na hodinu vyučovania, pričom v rámci nej sa odmeňujú všetky činnosti 

(príprava na vyučovanie, samotná realizácia vyučovania aj skúšanie).  

 

 

8. Pedagogickí a výskumní pracovníci, ktorí sú na študijnom a výskumnom pobyte na PdF 

UK realizujú rozličné druhy vzdelávacích aktivít (prednášky, semináre, worshopy, 

konzultácie) na základe predloženého a schváleného programu pobytu, alebo po osobnej 

konzultácii s garantom študijného programu, a/alebo predsedom odborovej komisie.  

 

9. Pracovníkov mimo PdF UK zúčastňujúcich sa na výučbe na doktorandskom štúdiu môže 

pracovisko honorovať aj z iných zdrojov, ak má v nich naplánované a pridelené finančné 

prostriedky na daný účel.  

 

10. Dňom nadobudnutia platnosti tejto smernice sa ruší Smernica č. 1/2012 s platnosťou 

od 1. februára 2012.  

 

 

 

 

 prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r. 

 dekanka UK PdF v Bratislave 
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