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Tento vnútorný predpis stanovuje minimálne požiadavky na individuálny výkon vysokoškolského učiteľa 
a výskumného pracovníka na Univerzite Komenského v Bratislave Filozofickej fakulte (ďalej len „minimálne 
požiadavky“, resp. „FiF UK“) v pedagogickej činnosti a vo vedeckej činnosti. 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Minimálne požiadavky stanovujú parametre povinného výkonu každého vysokoškolského učiteľa 
a výskumného pracovníka, ktorý má s FiF UK uzatvorenú platnú pracovnú zmluvu na ustanovený týždenný 
pracovný čas a jeho mzda je vyplácaná z dotačných prostriedkov FiF UK (ďalej len „zamestnanec“1). 

(2) Na účely vymedzenia minimálnych požiadaviek sa zamestnanci rozdeľujú do troch skupín s ohľadom na 
charakter ich pracovnej náplne podľa osobitného predpisu.2 Skupinu I tvoria profesori, docenti, odborní 
asistenti a asistenti (t. j. zamestnanci pôsobiaci vo vzdelávacej a výskumnej oblasti), skupinu II tvoria lektori 
(t. j. zamestnanci pôsobiaci vo vzdelávacej oblasti) a skupinu III tvoria výskumní pracovníci (t. j. zamestnanci 
pôsobiaci vo výskumnej oblasti). 

(3) Minimálne požiadavky sa vzťahujú na všetkých zamestnancov rovnako, a to bez ohľadu na ich funkčné 
zaradenie, odborné zameranie, príslušnosť ku katedre, dĺžku pracovného pomeru s FiF UK a podobne. 

(4) Minimálne požiadavky sa definujú pre pedagogický výkon a vedecký výkon. Minimálne požiadavky na 
pedagogický výkon sa určujú prostredníctvom normatívu.3 Minimálne požiadavky na vedecký výkon sa určujú 
prostredníctvom počtu publikácií vybraných kategórií a riešiteľskej kapacity vo výskumných projektoch, resp. 
prostredníctvom výšky podielu na poskytnutej dotácii na výskumné projekty.4 

Čl. 2 
Minimálne požiadavky na pedagogický výkon 

(1) Minimálna požiadavka na pedagogický výkon: 
a) pre zamestnanca zo skupiny I je odučiť v jednom semestri najmenej počet hodín zodpovedajúci polovici 

počtu hodín podľa platného normatívu; 
b) pre zamestnanca zo skupiny II je odučiť v jednom semestri najmenej počet hodín zodpovedajúci počtu 

hodín podľa platného normatívu; 
c) pre zamestnanca zo skupiny III nie je stanovená. 

(2) Pedagogický výkon vo výške minimálnej požiadavky sa nedá nahradiť inou činnosťou. 

(3) Ak zamestnanec zo skupiny I v danom kalendárnom roku prekračuje plnenie minimálnej požiadavky na 
pedagogický výkon najmenej o 50% a zároveň viedol alebo oponoval spolu najmenej osem bakalárskych 
alebo diplomových prác alebo uverejnil publikáciu kategórie BCI s autorským podielom najmenej 0,5, znižuje 
sa minimálna požiadavka na jeho grantový výkon v tomto roku o 50%. 

                                                             
1 Do tohto vymedzenia sa nezaraďujú lektori, ktorých mzda je vyplácaná z účelovo viazaných finančných prostriedkov 
poskytnutých tretími stranami, výskumní pracovníci, ktorých mzda je hradená z grantových prostriedkov, resp. vysokoškolskí 
učitelia a výskumní pracovníci na iný ako pracovný úväzok na ustanovený týždenný pracovný čas. 
2 § 75 a 80 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3 Normatív je definovaný vo vnútornom predpise UK č. 2/2010 – Smernica rektora UK, ktorou sa určuje minimálna hranica 
normatívu priamej výučby na fakultách UK; hodnoty normatívu sú: profesor – 8 hodín, docent – 10 hodín, odborný asistent – 
12 hodín, asistent – 14 hodín, lektor – 16 hodín priamej výučby za týždeň. Do tohto počtu sa započítava pedagogické 
pôsobenie na všetkých stupňoch štúdia a všetky druhy priamej výučby – prednášky, semináre, cvičenia, vrátane seminárov 
k záverečným prácam.  
4 Pri publikačnej činnosti sa zohľadňujú len publikácie, v ktorých je ako pracovisko autora uvedená  FiF UK, resp. UK, a pri 
ktorých je v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti ako vykazujúce pracovisko uvedená FiF UK, resp. UK. Pri 
grantovej činnosti sa zohľadňujú len výskumné projekty financované z externých zdrojov, ktorých finančné prostriedky sú 
pripísané na účet FiF UK a v ktorých je zamestnanec členom riešiteľského kolektívu ako pracovník FiF UK. 
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Čl. 3 
Minimálne požiadavky na publikačný výkon 

(1) Minimálna požiadavka na publikačný výkon: 
a) pre zamestnanca zo skupiny I je uverejniť v danom kalendárnom roku najmenej dve publikácie kategórie 

ABC, ABD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, pričom každé dve publikácie týchto kategórií 
možno nahradiť jednou publikáciou kategórie AAA, AAB, ABA, ABB, ACA, ACB, ADC, ADD, ADM, ADN; 

b) pre zamestnanca zo skupiny II nie je stanovená; 
c) pre zamestnanca zo skupiny III je uverejniť v danom kalendárnom roku najmenej tri publikácie kategórie 

ABC, ABD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, pričom každé dve publikácie týchto kategórií 
možno nahradiť jednou publikáciou kategórie AAA, AAB, ABA, ABB, ACA, ACB, ADC, ADD, ADM, ADN. 

(2) Ak spoluautorom väčšiny publikácií zamestnanca podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) za daný kalendárny rok je aspoň 
jedna osoba z iného pracoviska, súčet jeho autorských podielov za tento rok musí byť najmenej 0,66; inak ich 
súčet musí byť najmenej 1.5 Ak spoluautorom väčšiny publikácií zamestnanca podľa čl. 3 ods. 1 písm. c) za 
daný kalendárny rok je aspoň jedna osoba z iného pracoviska, súčet jeho autorských podielov za tento rok 
musí byť najmenej 1,33; inak ich súčet musí byť najmenej 2. 

(3) Publikačný výkon vo výške minimálnej požiadavky sa nedá nahradiť inou činnosťou. 

(4) Ak zamestnanec v danom kalendárnom roku prekračuje plnenie minimálnej požiadavky na publikačný výkon 
najmenej o 50%, znižuje sa minimálna požiadavka na jeho grantový výkon v tomto roku o 50%. 

Čl. 4 
Minimálne požiadavky na grantový výkon 

(1) Minimálna požiadavka na grantový výkon:6 
a) pre zamestnanca zo skupiny I je byť v danom kalendárnom roku členom aspoň jedného výskumného 

projektu, pričom vo všetkých projektoch tohto druhu v tomto roku mať celkovú riešiteľskú kapacitu 
najmenej 500 hodín alebo podiel na finančnej dotácii najmenej 1000,- Eur; 

b) pre zamestnanca zo skupiny II nie je stanovená; 
c) pre zamestnanca zo skupiny III je byť v danom kalendárnom roku členom aspoň jedného výskumného 

projektu, pričom vo všetkých projektoch tohto druhu v danom roku mať celkovú riešiteľskú kapacitu 
najmenej 1000 hodín alebo podiel na finančnej dotácii najmenej 2000,- Eur. 

(2) Grantový výkon vo výške minimálnej požiadavky je možné za daný kalendárny rok znížiť: 
a) o 100% pre zamestnanca zo skupiny I, ak sú splnené podmienky podľa čl. 2 ods. 3 a čl. 3 ods. 4; 
b) o 50% pre zamestnanca zo skupiny I, ak je splnená podmienka podľa čl. 2 ods. 3 alebo je splnená 

podmienka podľa čl. 3 ods. 4; 
c) o 50% pre zamestnanca zo skupiny III, ak je splnená podmienka podľa čl. 3 ods. 4. 

(3) Ak zamestnanec v danom kalendárnom roku neplní minimálnu požiadavku v grantovej činnosti, ale nie je 
možné uplatniť čl. 4 ods. 2 a: 
a) plnil ju v predchádzajúcom kalendárnom roku, nevyžaduje sa v danom roku zvýšený pedagogický ani 

publikačný výkon; 
b) neplnil ju ani v predchádzajúcom kalendárnom roku, zvyšuje sa minimálna požiadavka na publikačný 

výkon v danom roku o 50%. 

                                                             
5 Za spoluautora z iného pracoviska sa považuje osoba, ktorá ako svoje pracovisko v danej publikácii uvádza inú inštitúciu ako 
FiF UK alebo UK a ak uvádza viac ako jedno pracovisko, tak ide o inštitúcie iné ako FiF UK alebo UK. 
6 Podiel zamestnanca na finančnej dotácii určuje zodpovedný riešiteľ projektu, ak je zamestnancom FiF UK, alebo osoba 
zodpovedajúca za vedenie riešiteľského kolektívu na FiF UK, ak je určená. Ak podiel zamestnanca na finančnej dotácii nie je 
možné určiť takýmto spôsobom, určuje sa ako percentuálna časť na celkovej finančnej dotácii projektu pripísanej na účet FiF 
UK zodpovedajúca percentuálnej časti celkovej riešiteľskej kapacity všetkých členov riešiteľského kolektívu projektu za FiF 
UK. 
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Čl. 5 
Hodnotenie výkonu 

(1) Plnenie minimálnych požiadaviek sa vyhodnocuje ročne, spravidla v prvej tretine kalendárneho roka za výkon 
v hodnotenom roku, ktorým je predchádzajúci kalendárny rok (zahŕňa letný semester predchádzajúceho 
akademického roka a zimný semester akademického roka, v ktorom sa hodnotenie uskutočňuje). V hodnotení 
sa zohľadňujú: 
a) v prípade pedagogického výkonu priemerné údaje o pedagogickom výkone za obidva semestre 

hodnoteného roka. 
b) v prípade publikačného výkonu priemerné údaje o publikačnom výkone za hodnotený rok a dva 

predchádzajúce kalendárne roky. 
c) v prípade grantového výkonu údaje o grantom výkone za hodnotený rok. 

(2) Ak zamestnanec čerpal dlhodobé neplatené voľno, bol dlhodobo práceneschopný alebo z obdobných 
dôvodov bol výkon jeho práce dlhodobo prerušený, hodnoty minimálnych požiadaviek sa znižujú úmerne 
k dĺžke jeho absencie. Dlhodobé výskumné voľno je dôvodom na zníženie minimálnej požiadavky na 
pedagogický výkon, no nie na publikačný výkon alebo grantový výkon. 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenie 

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť 1. februára 2020. 

V Bratislave 28. januára 2020 

  ………………………………………… 
  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan FiF UK 


