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SMERNICA č. 1/2022 

 
 
 
 
 

O spôsobe určovania odmien za vypracovanie posudkov, 
publikačnú činnosť, zabezpečovanie výučby v anglickom 

jazyku a za iné špecifické činnosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schválené:  Kolégiom dekana 14.10.2022 
 
Účinné od:  17.10.2022 
 
 
 

 
 

Článok 1 
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Úvodné ustanovenia 
 

1. Účelom vydania tejto smernice je úprava spôsobu určovania odmien a stanovenie 
podmienok ich vyplatenia na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií (ďalej len 
„FEIT“ alebo „fakulta“) za: 

a) vykonanie prednášok, cvičení, skúšania a vypracovanie recenzných posudkov na 
diplomovú a bakalársku prácu, 

b) vypracovanie oponentských posudkov, 
c) vytvorenie autorských diel, recenzných posudkov a publikačnú činnosť, 
d) zabezpečovanie výučby v anglickom jazyku. 

 
Článok 2 

Vykonanie prednášok, cvičení, skúšania a vypracovanie recenzných posudkov na 
diplomovú a bakalársku prácu 

 
ČASŤ A – Prednášky, cvičenia, skúšanie 
 

1. V odôvodnených prípadoch je možné, aby boli niektoré z prednášok, cvičení alebo 
skúšanie na FEIT zabezpečované prostredníctvom externých osôb. Externí 
spolupracovníci majú nárok na odmenu v takejto výške: 

a) za vykonanie prednášky: 20,00  €/hod., 
b) za vykonanie cvičenia: 10,00 €/hod., 
c) za vykonanie skúšania: 20,00 €/hod., pričom za 1 hodinu skúšania je potrebné vykonať 

skúšanie minimálne 2 študentov. 
2. Zabezpečenie prednášok, cvičení alebo skúšania externými spolupracovníkmi bude 

vykonané na základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce/dohody o pracovnej 
činnosti. Poverený zamestnanec katedry predloží na referát personálnej práce žiadosť 
o vyhotovenie dohody. Dohoda bude podpísaná v troch vyhotoveniach.  

3. Úhrada cestovných nákladov externých spolupracovníkov sa vykoná podľa podmienok 
Zmluvy o refundácii cestovných nákladov medzi fakultou a partnerskou organizáciou. 
V prípade, ak bolo zmluvne dohodnuté, že externému spolupracovníkovi vypláca cestovné 
náhrady jeho zamestnávateľ a fakulta tieto cestovné náklady uhradí na základe faktúry 
vystavenej zamestnávateľom externého spolupracovníka, použije sa tento postup. 
 

ČASŤ B – recenzné posudky na diplomové a bakalárske práce 
 

4. V prípade potreby využitia externých spolupracovníkov za účelom vypracovania 
recenzného posudku na diplomovú alebo bakalársku prácu, majú externí spolupracovníci 
nárok na poskytnutie odmeny vo výške: 

a) recenzia a vypracovanie posudku na bakalársku prácu 20,00 €/1 práca, 
b) recenzia a vypracovanie posudku na diplomovú prácu 30,00 €/1 práca. 
5. Odmena za vypracovanie posudku bude vyplatená na základe zmluvy o dielo, ak nebude 

s externým spolupracovníkom dojednané inak. Poverený zamestnanec katedry elektronicky 
vyplní zmluvu. V elektronickej forme ju zašle tajomníkovi fakulty. Po pridelení čísla zmluvy 
a po podpise 3 rovnopisov zmlúv dekanom fakulty, je zmluva zaslaná naspäť na katedru. 
Katedra je povinná zabezpečiť podpis druhej strany. 1 rovnopis podpísanej zmluvy ostáva 
u externého zamestnanca, 2 rovnopisy podpísanej zmluvy sa zasielajú tajomníkovi fakulty 
na konečné spracovanie.  
 

6. Financovanie odmien podľa tohto článku bude zabezpečené z prostriedkov príslušnej 
katedry FEIT, ktorej sa týkajú činnosti vykonané zo strany externých spolupracovníkov.  
 

7. Zamestnanci UNIZA, ktorí vypracovávajú posudky na záverečné práce a vykonávajú činnosť 
v štátnicových komisiách, majú túto činnosť zahrnutú v pracovnej náplni a nevzniká im 
nárok na vyplatenie odmeny podľa tejto smernice. 
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Článok 3 
Vypracovanie oponentských posudkov 

 
1. Za vypracovanie oponentského posudku na dizertačnú, habilitačnú alebo inauguračnú 

prácu externým spolupracovníkom prináleží odmena na základe Zmluvy o dielo, ak nebolo 
s externým spolupracovníkom dojednané inak. 

2. Za vypracovanie oponentského posudku na dizertačnú, habilitačnú alebo inauguračnú 
prácu interným zamestnancom UNIZA (týka sa zamestnancov FEIT, ako aj zamestnancov 
ostatných fakúlt UNIZA) prináleží odmena zo mzdového fondu fakulty.  

3. Výška odmeny za vypracovanie oponentského posudku je stanovená v tabuľke: 
 

Oponentský posudok Odmena 

Písomná práca k dizertačnej 

skúške 

50,00 € 

Doktorská dizertačná práca 100,00 € 

Habilitačná práca 150,00 € 

Oponent pri konaní za profesora 150,00 € 

 

Článok 4 
Vytvorenie diela, recenzného posudku a publikačná činnosť 

 
1. Autorské odmeny za vytvorenie diela a odmeny za recenzovanie vedeckej monografie, 

vysokoškolskej učebnice, odbornej knižnej publikácie, skrípt budú poskytnuté v súlade 
s podmienkami smernice – Zásady edičnej činnosti UNIZA.  

2. Dekan FEIT je oprávnený rozhodnúť o vyplatení mimoriadnej odmeny (pre zamestnancov 
FEIT) alebo mimoriadneho štipendia (pre doktorandov FEIT) za publikovanie článku v 
časopise evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze Web of Science alebo Scopus 
podľa príslušného kvartilu, za napísanie monografie, vysokoškolskej učebnice alebo 
skrípt zaradených do edičného plánu UNIZA na príslušný rok.  

3. Dekan FEIT je oprávnený rozhodnúť o vyplatení mimoriadneho štipendia pre študentov 
doktorandského štúdia FEIT za publikovanie článku, ktorý vznikol ako výsledok vzájomnej 
výskumnej činnosti počas zahraničnej mobility doktoranda. Podmienky na udelenie 
štipendia sú: spoluautorstvo minimálne s jedným autorom hostiteľského pracoviska; článok 
je indexovaný v databáze WoS alebo Scopus najneskôr v mesiaci máj končiaceho ročníka 
doktoranda. Vznik takejto publikácie je povinný doktorand oznámiť prodekanovi pre vedu 
a výskum FEIT. 

4. Výška odmien a štipendií podľa bodov 2 a 3 tohto článku bude určená individuálne dekanom 
FEIT. 

5. Financovanie mimoriadnych odmien a mimoriadnych štipendií podľa tohto článku bude 
zabezpečené zo mzdového fondu fakulty. 
 

 
Článok 5 

Zabezpečovanie výučby v anglickom jazyku 
 

1. Zamestnanci zabezpečujúci výučbu zahraničných študentov na FEIT v anglickom jazyku 
majú nárok na odmenu na základe skutočne odučených hodín individuálnou formou podľa 
kreditov zabezpečovaného predmetu. Pri výpočte odmeny sa bude postupovať podľa 
vzťahu: 
O = (Omax*PH)/(0,25*RP), 
kde O je výška odmeny v EUR 
Omax = kredity*42 je maximálna výška odmeny v EUR, 
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PH je skutočný počet hodín odučených individuálnou formou, 
 RP je celkový rozsah predmetu vrátane prednášok a cvičení. 
 

2. Podkladom pre priznanie odmeny je výkaz príslušného zamestnanca o počte skutočne 
odučených hodín individuálnou formou s uvedením skutočnosti, že výučba prebehla 
v anglickom jazyku.  

 
 

3. Financovanie mimoriadnych odmien a mimoriadnych štipendií za zabezpečovanie výučby 
v anglickom jazyku je realizované zo mzdového fondu fakulty. 

 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Smernica nadobúda platnosť dňom 17.10.2022 a účinnosť dňom jej zverejnenia. 

2. Táto smernica ruší a nahrádza Smernicu č. 1/2015  

 
 
V Žiline dňa 14.10.2022 

 
 

 

                                                                                    ____________________ 
 prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., 

   dekan FEIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


