
 
 
 

 
Garant: Útvar rektora        Košice, 30.9.2010 

Č. j.:  3391 /2010 
 

 
Rozhodnutie  r e k t o r a    č. 11 /2010 

o určení hranice minimálneho rozsahu priamej výučby 
a započítavaní pedagogických výkonov v rámci UPJŠ v Košiciach 

a jej súčastí 
 

 
V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 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 č. 1 - 4 týmto  
 
 

v yd á v am  
 
 
nasledovné rozhodnutie o určení hranice minimálneho rozsahu priamej výučby 
a o započítaní pedagogických výkonov v rámci UPJŠ a jej súčastí. 
 

 
Čl. I 

Účel rozhodnutia a základné pojmy 
 
1. Účelom tohto rozhodnutia je garantovanie rovnakého prístupu na všetkých fakultách a 

pracoviskách UPJŠ pri stanovovaní rozsahu priamej výučby vysokoškolských učiteľov 
pôsobiacich vo funkciách profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor a pri 
vzájomnom započítavaní pedagogických výkonov medzi jednotlivými fakultami a 
pracoviskami UPJŠ v Košiciach.  

 
2. Priamou výučbou sa pre účely tohto rozhodnutia rozumie realizácia prednášok,  

seminárov, cvičení a terénnych cvičení na dennom a externom štúdiu a konzultácií 
v externom štúdiu podľa plánu konzultácií v akreditovaných študijných programoch 
všetkých troch stupňov. 

 
3. Do priamej výučby sa započítavajú pedagogické výkony z ods. 2 tohoto článku, ktoré 

príslušný vysokoškolský učiteľ realizuje na všetkých súčastiach UPJŠ.  
 
4. Do priamej výučby sa nezapočítavajú pedagogické výkony realizované v rámci študijných 

programov, poskytovaných mimo štátnej dotácie.   
 
5. Rozsah pedagogických výkonov poskytnutých jednou súčasťou univerzity pre inú súčasť 

UPJŠ je vyjadrovaný počtom kreditoštudentov. Vypočítava sa ako súčin počtu 
vyučovaných študentov a kreditov prislúchajúcich danému predmetu.  

 
 
 



 
Čl. II 

Minimálny rozsah priamej výučby 
 

1. Minimálny rozsah priamej výučby vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesor 
zamestnaných na UPJŠ na stanovený pracovný čas je 112 hodín za jeden akademický 
rok  (v priemere 4 hodiny za týždeň výučbového obdobia) 

 
2. Minimálny rozsah priamej výučby vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent 

zamestnaných na UPJŠ na stanovený pracovný čas je 224 hodín za jeden akademický 
rok (v priemere 8 hodín za jeden týždeň výučbového obdobia) 

 
3. Minimálny rozsah priamej výučby vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent 

zamestnaných na UPJŠ na stanovený pracovný čas je 336 hodín za jeden akademický 
rok (v priemere 12 hodín za jeden týždeň výučbového obdobia) 

 
4. Minimálny rozsah priamej výučby vysokoškolských učiteľov vo funkcii asistent 

zamestnaných na UPJŠ na stanovený pracovný čas je 448 hodín za jeden akademický 
rok (v priemere 16 hodín za jeden týždeň výučbového obdobia) 

 
5. Minimálny rozsah priamej výučby vysokoškolských učiteľov vo funkcii lektor 

zamestnaných na UPJŠ na stanovený pracovný čas je 672 za jeden akademický rok       
(v priemere 24 hodín za jeden týždeň výučbového obdobia) 

 
6. U vysokoškolských učiteľov menovaných do funkcie  rektora a dekanov fakúlt je 

minimálny rozsah priamej výučby podľa ich funkčného zaradenia znížený na 50 percent 
z dolnej hranice stanovej v ods. 1 až 3 tohto článku. 

 
7. U vysokoškolských učiteľov menovaných do funkcie   prorektorov, prodekanov 

a predsedu Akademického senátu UPJŠ je minimálny rozsah priamej výučby podľa ich 
funkčného zaradenia znížený na 60 percent z dolnej hranice stanovenej v ods. 1 až 3 
tohto článku. 

 
 

 
Čl. III 

Započítavanie pedagogických výkonov medzi súčasťami UPJŠ 
 

1. Priama výučba definovaná v čl. I ods. 2 tohto rozhodnutia, ktorú učiteľ jednej súčasti 
UPJŠ vykonáva pre inú súčasť UPJŠ,  sa vykonáva v rámci jednej pracovnej zmluvy. 

 
2. Počty kreditoštudentov ktoré jedna súčasť UPJŠ realizovala pre inú súčasť UPJŠ, sa 

započítavajú do pedagogického výkonu poskytujúcej súčasti na úkor prijímajúcej súčasti 
a vychádza sa z nich pri deľbe ročných dotácií zo štátneho rozpočtu jednotlivým 
súčastiam UPJŠ za pedagogický výkon.  

 
 
 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

1. Účinnosťou tohto rozhodnutia sa ruší Rozhodnutie  rektora č. 4/2006 o určení povinností 
vysokoškolských učiteľov na UPJŠ v Košiciach, č. j. 1793/2006 zo 06.06.2006. 

 




