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Smernica č.2 / 2012 

Odmeňovanie externých a interných pracovníkov za osobitné pedagogické a recenzné činnosti 
 
Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení v par. 224 ods. 2 písm. c) uvá-
dza, že na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ide o dohodu o vyko-
naní práce podľa § 226) je zamestnávateľ povinný najmä „poskytnúť zamestnancom za vykonanú 
prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo 
iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plne-
nia vyplývajúce z pracovného pomeru." Zamestnávatelia sú povinní zabezpečovať plnenie svojich 
úloh predovšetkým zamestnancami v pracovnom pomere a len výnimočne uzatvárať s fyzickými 
osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Čl. 1  
Predmet smernice 

1) Táto smernica upravuje: 

a) odmeny pre externých pracovníkov za pedagogickú činnosť a interných pracovníkov vy-
učujúcich v externej forme štúdia a v dennej forme štúdia uskutočňovanej kombinovanou 
metódou, v slovenskom jazyku, 

b) odmeny pre externých a interných pracovníkov za pedagogickú činnosť v anglickom ja-
zyku, 

c) odmeny pre externých pracovníkov za recenznú a oponentskú činnosť, 
d) odmeny za účasť na štátnych skúškach,  habilitačnom konaní a konaní na vymenúvanie 

profesorov, 

2) Na účely tejto smernice sa externým pracovníkom rozumie odborník, ktorý nie je zamestnan-
com na SjF STU a s ktorým sa na vykonanie konkrétnej práce uzavrie osobitná dohoda podľa 
par. 226 resp. podľa par. 228a Zákonníka práce. Interným pracovníkom sa rozumie zamestna-
nec na SjF STU, ktorý má v čase vykonávania predmetnej činnosti s fakultou uzatvorený pra-
covný pomer. 

Čl. 2 
Vyučovanie v slovenskom jazyku 

2.1 Externému pracovníkovi, poverenému vykonávaním pedagogickej činnosti na malý rozsah 
prác, prináleží odmena: 

a) za prednášky:   

 - za jednu vyučovaciu hodinu (prvá prednáška)   10,00 -€ 
 - za jednu vyučovaciu hodinu (opakovaná prednáška)  6,65- € 
b) za cvičenia a semináre   
 - za jednu vyučovaciu hodinu          6,65-  € 
 - za jednu vyučovaciu hodinu (opakované cvičenie)   3,35- € 
c) za skúšku (za jedného skúšaného študenta)   1,70- € 
d) za klasifikovaný zápočet (za jedného študenta)   0,85- € 

e) 
za vedenie semestrálneho projektu, diplomového projektu, bakalárskej a 
diplomovej práce (za každú aktivitu zvlášť)           

 
26,55- € 

 
2.2 Internému pracovníkovi, poverenému vykonávaním pedagogickej činnosti v externej forme 

štúdia a v dennej forme štúdia uskutočňovanej kombinovanou metódou, prináleží odmena: 
a) za jednu hodinu prednášky   5,00- € 
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b) za jednu hodinu cvičenia   5,00- € 
c) za skúšanie 1 študenta (počet študentov má byť v súlade s AIS)   1,70- € 

 
2.3 Vyúčtovanie odučených hodín v externej forme štúdia sa uskutoční na konci každého semestra 

po predložení výkazu o počte odučených hodín a o počte skúšaných študentov. Podmienkou 
vyplatenia odmeny je, že interný pracovník nečerpá za odučené hodiny v externej forme štúdia 
náhradné voľno. Vzor výkazu je v prílohe č.1 – pre výučbu v Tlmačoch a v prílohe č.2 – pre vý-
učbu v Bratislave. 

2.4 Vyúčtovanie odučených hodín v dennej forme štúdia uskutočňovanej kombinovanou metódou 
sa uskutoční na konci každého semestra po predložení výkazu o počte odučených hodín a počte 
skúšaných študentov. Odmena prináleží iba za výučbu uskutočňovanú v piatok po 15,00 h 
a v sobotu, podľa rozvrhu hodín v AIS. Vzor výkazu je v prílohe č. 3. 

Čl. 3  
Vyučovanie v anglickom jazyku 

3.1 Externému pracovníkovi, poverenému vykonávaním pedagogickej činnosti v anglickom jazyku, 
prináleží odmena: 
a) za jednu hodinu prednášky   20,00- € 
b) za jednu hodinu cvičenia   13,30- € 
c) za jednu hodinu konzultácií   3,35- € 
d) za vedenie záverečného projektu BŠ slovenského študenta   39,85- € 
e) za vedenie záverečného projektu BŠ zahraničného študenta (samoplatcu)   159,35- € 

3.2 Internému zamestnancovi (zamestnancovi SjF STU), poverenému vykonávaním pedagogickej 
činnosti v anglickom jazyku, prináleží osobitná odmena: 
a) za jednu hodinu prednášky   16,60- € 
b) za jednu hodinu cvičenia   10,00- € 
c) za jednu hodinu konzultácií   3,35- € 
d) za vedenie záverečného projektu bakalárskeho štúdia slovenského študenta   39,85- € 
e) za vedenie záverečného projektu bakalárskeho štúdia zahraničného študenta 

(samoplatcu)  
 159,35- € 

3.3 Vykonávanie pedagogickej činnosti v anglickom jazyku pre zahraničných študentov (samoplat-
cov) sa internému zamestnancovi nezapočítava do jeho celkového pedagogického úväzku 
v danom semestri. 

Čl. 4 
Recenzná a oponentská činnosť 

4.1 Externému recenzentovi resp. oponentovi patrí odmena: 
a) záverečné práce bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia:   
 - za recenzný posudok diplomovej práce  13,30- € 
 - za recenzný posudok bakalárskej práce  8,30- € 
b) udeľovanie vedeckých hodností:   
 - za posudok oponenta dizertačnej práce  39,85- € 
 - za činnosť oponenta pri udeľovaní vedeckej hodnosti DrSc.   64,40- € 
c) habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov:   
 - za posudok pri habilitačnom konaní   49,80- € 
 - za činnosť oponenta pri konaní na vymenúvanie profesorov   66,40- € 

Čl. 5 
Recenzná a oponentská činnosť 

5.1 Externému pracovníkovi patrí odmena: 
a) komisia pre štátne skúšky bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia:   
 - za predsedníctvo v komisii za jednu hodinu  5,00- € 
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 - za členstvo v komisii za jednu hodinu  3,35- € 
b) komisia pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov:   
 - jednorázovo za predsedníctvo v komisii   49,80- € 
 - jednorázovo za členstvo v komisii   33,20- € 

5.2 V súvislosti so zabezpečením priebehu štátnych skúšok dekan fakulty rozhodol, že 
z prostriedkov dekana sa bude hradiť: 
a) účasť jedného externého pracovníka ako člena skúšobnej komisie pre štátne skúšky na 

bakalárskom stupni štúdia, 
b) účasť troch externých pracovníkov ako členov skúšobnej komisie pre štátne skúšky na 

inžinierskom stupni štúdia. 
 Ak sa práce v komisiách pre štátne skúšky zúčastnia aj ďalší externí pracovníci, ich odmenu 

hradia príslušné ústavy zo svojich finančných prostriedkov alebo sa títo externí pracovníci zú-
častnia práce v komisiách bez nároku na odmenu. 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

6.1 Ruší  sa smernica č. 1/2009 . 
6.2 K návrhom na uzavretie dohody o vykonaní práce treba priložiť zdôvodnenie potreby externé-

ho pracovníka a podrobný rozpis plánovaných pracovných úloh. Vyúčtovanie sa uskutoční po 
predložení výkazu o uskutočnených výkonoch. Vyúčtovanie odučených hodín v angličtine sa 
uskutoční na konci každého semestra po predložení výkazu o počte odučených hodín. 

 
Bratislava, 16. januára 2012 
 
 
 Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 
 dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave 
Príloha č.1 :  VýkazUčiteľa_Tlmače_2012 
Príloha č.2 :  VýkazUčiteľa_Bratislava_2012 
Príloha č.3 :  VýkazUčiteľa_Kombi_2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


