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(1) Odmeny za doktorandské štúdium      
 
      a) všetkých študentov FiF UK, okrem cudzincov samoplatcov:  
         - za vypracovanie oponentského posudku dizertačnej práce             60 EUR 
         - školiteľovi po úspešnom ukončení štúdia doktoranda1            100 EUR 
         - za vypracovanie oponentského posudku projektu dizertačnej práce 
           na dizertačnú skúšku                  35 EUR 
 
      b) cudzincov samoplatcov s výnimkou štipendistov vlády SR:                                                                                  
           - predseda komisie na dizertačnej skúške                40 EUR 
           - člen komisie na dizertačnej skúške                25 EUR 
           - posudzovateľ projektu dizertačnej práce na dizertačnej skúške             60 EUR 
           - predseda komisie na obhajobe dizertačnej práce              80 EUR  
           - člen komisie na obhajobe dizertačnej práce               40 EUR  
           - za vypracovanie oponentského posudku dizertačnej práce           155 EUR 
           - školiteľ cudzinca2                 380 EUR na AR                          

+ bežné výdavky na tovary a služby pre katedru, na ktorej sa realizuje  
             doktorandské štúdium               330 EUR  na AR3 
 
(2) Odmeny v súvislosti so štipendiom Medzinárodného višegrádskeho fondu 
 
        a)  odmena školiteľa doktoranda-štipendistu Medzinárodného višegrádskeho 
             fondu (IVF) prijatého na študijný pobyt na fakulte (za predpokladu 
            poskytnutia finančných prostriedkov z IVF v štandardnej výške 1 500 EUR 
           na jeden semester)    

      185 EUR/semester 
        b) katedre sa na realizáciu študijného pobytu doktoranda prideľujú finančné 
            prostriedky vo výške             815 EUR/semester 
 
         c) katedre, na ktorej sa realizuje študijný pobyt štipendistu Medzinárodného 
           višegrádskeho fondu (IVF) - študenta 1. alebo 2. stupňa štúdia, 
          sa na realizáciu študijného pobytu študenta prideľujú finančné prostriedky 
          vo výške         1 000 EUR/semester4. 
 
 (3) Odmeny za rigorózne konanie 
    
      a) v slovenskom a v českom jazyku                                 
          - predseda komisie                  25 EUR 
          - člen komisie (limit max. 60 eur pre všetkých členov komisie)             15 EUR 
          - za vypracovanie oponentského posudku rigoróznej práce              50 EUR 
          - za konzultáciu (limit 60 eur pre max. štyri konzultácie)              15 EUR 
 
 
                                                        
1 Len v prípade, ak študent dodrží štandardnú dĺžku štúdia. 
2 Odmena pre školiteľa sa priznáva po predložení ročného hodnotenia doktoranda školiteľom a len po dobu 

štandardnej dĺžky štúdia. 
3 Bežné výdavky pre katedru sa priznávajú po predložení ročného hodnotenia doktoranda školiteľom. 
4 Odmena pre školiteľa a finančné prostriedky pre katedru podľa písm. d), e) a f) sa priznávajú po predložení 

správy o výsledkoch študijného pobytu študenta, resp. doktoranda-štipendistu IVF prodekanovi pre vedeckú 

činnosť vždy po ukončení semestra. 
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       b) v jazyku neuvedenom v písm. a) 
           - predseda komisie                  60 EUR 
           - člen komisie (limit max. 100 eur pre všetkých členov komisie)             25 EUR 
           - za vypracovanie oponentského posudku rigoróznej práce           155 EUR 
           - za konzultáciu (limit 100 eur pre max. štyri konzultácie)              25 EUR 
       
(3) Odmeny za habilitačné a inauguračné konanie  
 
          - za vypracovanie oponentského posudku habilitačnej práce           100 EUR 
          - za vypracovanie oponentského posudku pri inaugurácii            100 EUR 
 
 
 Táto smernica nadobúda platnosť aj účinnosť dňom 01. 01. 2013 
 
 Touto smernicou sa ruší Vnútorný predpis č. 1/2011 zo dňa 26. 08. 2011 
 
 
 
V Bratislave 28. 11. 2012  
 
 
 
 
        prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 
         dekan fakulty 
     
 
 
 


