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Sporný systém odmeňovania zastavili 

 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
zastavila nový systém odmeňovania funkcionárov. Denník Korzár ako prvý upozornil na to, že 
bývalý dekani, či prodekani mali dostávať odmeny aj po odchode z funkcie. Peniaze naviac im 
mali dorovnať platy. Rektor školy to považoval za protizákonné.“ 

Ivana Fedorová, redaktorka: „Ak sa bývalý funkcionár napríklad dekan alebo prodekan vrátil 
na svoju pôvodnú pracovnú pozíciu, mohlo sa stať, že jeho plat bol oveľa nižší ako pred 
nástupom do funkcie. Odmeny vedeckovýskumných pracovníkov totiž závisia aj od ich 
publikačnej činnosti, za ktorú získavajú body.“ 

Ján Sabo, predseda akademického senátu: „Cieľom je vrátiť odmeňovanie akademických 
funkcionárov na tú úroveň, na ktorej boli pred nástupom do akademickej funkcie na základe 
svojej publikačnej činnosti, počtu odprednášaných hodín a počtu hodín cvičení.“ 

Ivana Fedorová: „Nové zásady odmeňovania však aplikovať do praxe nestihli. Rektorovi sa 
nepozdávajú a myslí si, že nie sú v súlade s legislatívou.“ 

Ladislav Mirossay, rektor Univerzity P. J. Šafárika: „To je úplná novinka, pretože toto zatiaľ 
nebolo v žiadnom systéme odmeňovania zahrnuté.“ 

Ivana Fedorová: „Vedenie fakulty nové zásady odmeňovania pozastavilo a konzultuje ich s 
právnikmi.“ 

Daniel Pella, dekan LF Univerzity P. J. Šafárika (text v obraze): „Keďže zásady odmeňovania 
pripravila komisia zamestnancov fakulty, z ktorých žiaden nemá právnické vzdelanie, 
rozhodlo sa vedenie Lekárskej fakulty na svojom poslednom zasadnutí ich platnosť 
pozastaviť až do získania výsledkov nezávislých právnych analýz a prekonzultovanie 
uvedeného predpisu s právnym oddelením ministerstva školstva.“ 

Ivana Fedorová: „Rektor ani ministerstvo školstva nemajú kompetencie vytvárať zásady 
odmeňovania na fakultách.“ 

Beata Dupaľová - Ksenzsighová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Ministerstvo nemá 
kompetenciu vstupovať do odmeňovania ani na univerzitách ani na fakultách a ak sú nejaké 
pochybnosti, univerzitný kontrolný vnútorný orgán môže vykonať kontrolu, alebo ju môže 
vykonať aj ministerstvo.“ 

Ivana Fedorová: „Odmeny pochádzajú podľa fakulty z takzvaných mimodotačných zdrojov, 
čo sú financie od zahraničných študentov, ktorí študujú v anglickom jazyku. Každý z nich 
prinesie fakulte desať až jedenásť tisíc eur za akademický rok. Na lekárskej fakulte ich 
študuje okolo deväťsto. Kedy a či vôbec nové zásady odmeňovania vstúpia do platnosti, 
zatiaľ nevedel nikto povedať.“ 
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