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Garant: Útvar rektora             Košice dňa 28.04.2021         
              Č.j. REK000420/2021-UPA/847   
                                  

 
Rozhodnutie rektora č. 10/2021 

o určení  štandardného rozvrhu pedagogickej záťaže na UPJŠ 
 
 
V súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona c. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ust. článku 4 
ods. 3 Organizačného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v znení Dodatku 
c. 1 - 4 týmto 
 

v y d á v a m 
 
nasledovné rozhodnutie o určení štandardného rozvrhu a pedagogickej záťaže na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“). 
 
 

Čl. I 
Účel rozhodnutia a základné pojmy 

1. Účelom tohto rozhodnutia je garantovanie rovnakého prístupu na UPJŠ pri stanovovaní 

rozsahu priamej výučby vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách profesor, 

docent, odborný asistent, asistent a lektor. 

2. Priamou výučbou sa pre účely tohto rozhodnutia rozumie uskutočňovanie rozvrhovaných 

prednášok, seminárov, cvičení, terénnych cvičení, odborných a pedagogických praxí pre  

denné a externé štúdium a konzultácií pre externé štúdium podľa plánu konzultácií v 

akreditovaných študijných programoch všetkých troch stupňov prezenčnou, dištančnou 

alebo kombinovanou metódou. 

3. Do priamej výučby sa započítavajú pedagogické výkony podľa  ods. 2 tohto článku, ktoré 

príslušný vysokoškolský učiteľ uskutočňuje na všetkých súčastiach UPJŠ.  

4. Do priamej výučby sa nezapočítavajú pedagogické výkony realizované v rámci študijných 

programov, uskutočňovaných mimo štátnej dotácie a kurzov v rámci celoživotného 

vzdelávania. 

 
 

Čl. II 
Štandardný rozvrh pedagogickej záťaže 

1. Základné povinnosti vysokoškolských učiteľov, pôsobiacich v jednotlivých funkciách,  

stanovuje  ust. § 75 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „ZVŠ“). Alokovaná dotácia 

poskytovaná  verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na pedagogickú činnosť VŠ 

učiteľov, s výnimkou lektora, je 1000 hodín ročne.  
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2. Štandardný rozsah priamej výučby vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesor 

zamestnaných na UPJŠ na ustanovený pracovný čas je 112 hodín za jeden akademický 

rok (v priemere 4 hodiny za týždeň výučbového obdobia). 

3. Štandardný rozsah priamej výučby vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent 

zamestnaných na UPJŠ na ustanovený pracovný čas je 224 hodín za jeden akademický 

rok (v priemere 8 hodín za jeden týždeň výučbového obdobia). 

4. Štandardný rozsah priamej výučby vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent 

zamestnaných na UPJŠ na ustanovený pracovný čas je 336 hodín za jeden akademický 

rok (v priemere 12 hodín za jeden týždeň výučbového obdobia). 

5. Štandardný rozsah priamej výučby vysokoškolských učiteľov vo funkcii asistent 

zamestnaných na UPJŠ na ustanovený pracovný čas je 448 hodín za jeden akademický 

rok (v priemere 16 hodín za jeden týždeň výučbového obdobia). 

6. Štandardný rozsah priamej výučby vysokoškolských učiteľov vo funkcii lektor 

zamestnaných na UPJŠ na ustanovený pracovný čas je 672 za jeden akademický rok (v 

priemere 24 hodín za jeden týždeň výučbového obdobia). 

7. Na vysokoškolského učiteľa menovaného do funkcie rektora sa ustanovenia tohto článku 

nevzťahujú.  

8. Štandardný rozsah priamej výučby vysokoškolského učiteľa: 

-  menovaného do funkcie prorektora, dekana, prodekana, člena Rady pre vnútorné 

overovanie kvality, 

- zvoleného za predsedu Akademického senátu UPJŠ  

je 50 % štandardného rozsahu priamej výučby vysokoškolského učiteľa, vzťahujúceho sa na 

jeho funkčné zaradenie podľa tohto článku.  

 
  

Čl. III 
Maximálny rozsah výučby profilových predmetov a školenia záverečných prác 

1. Výučbu profilových predmetov zabezpečujú najmä vysokoškolskí učitelia vo funkcii 

profesora alebo docenta. Jeden  a ten istý VŠ učiteľ môže zabezpečovať výučbu 

maximálne 5 profilových predmetov v jednom študijnom programe. Do tohto počtu sa 

nezarátavajú prípady súbehov. 

2. Jeden  a ten istý VŠ učiteľ môže byť vedúcim záverečnej práce alebo školiteľom 

dizertačnej práce najviac 10 - tim študentom . Do tohto počtu sa rátajú záverečné práce na 

1., 2, spojenom 1. a 2. a na 3. stupni štúdia v študijných programoch akreditovaných na 

UPJŠ.  

 
Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia sa ruší Rozhodnutie rektora č. 11/2010 o 
určení hranice minimálneho rozsahu priamej výučby a započítavaní pedagogických 
výkonov v rámci UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j. 3391/2010 zo dňa 30.09.2010. 

2. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ. 
 
 

 
 
        ..................................................... 
                                  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  
                                                                                                    rektor UPJŠ v Košiciach 


