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Dekan Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“) 
týmto ustanovuje výšku odmeny oponentom v habilitačnom a inauguračnom konaní 
a v doktorandskom štúdiu a spôsob ich úhrady nasledovne: 
 

Článok 1 
Výška odmeny v habilitačnom a inauguračnom konaní 

 
1) Za výkon činnosti oponenta habilitačnej práce v habilitačnom konaní uskutočňujúcom sa 

na fakulte a za vypracovanie oponentského posudku fakulta uhrádza odmenu vo výške 
200 EUR.  

2) Za výkon činnosti oponenta v inauguračnom konaní uskutočňujúcom sa na fakulte a za 
vypracovanie oponentského posudku fakulta uhrádza odmenu vo výške 200 EUR.  

 
Článok 2 

Výška odmeny v doktorandskom štúdiu 
 
1) Za výkon činnosti oponenta písomnej práce na dizertačnú skúšku v doktorandskom 

študijnom programe uskutočňujúcom sa na fakulte fakulta uhrádza odmenu vo výške 
100 EUR.  

2) Za výkon činnosti oponenta dizertačnej práce v doktorandskom študijnom programe 
uskutočňujúcom sa na fakulte fakulta uhrádza odmenu vo výške 150 EUR.  

 
Článok 3 

Spôsob úhrady odmeny 
 
1) Odmena uvedená v čl. 1 sa neuhrádza oponentom, ktorí majú pracovnoprávny pomer 

s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickou fakultou za predpokladu, že 
uchádzačom v habilitačnom alebo inauguračnom konaní je zamestnanec fakulty. 
Odmena uvedená v čl. 2 sa neuhrádza oponentom, ktorí majú pracovnoprávny pomer 
s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickou fakultou. 

2) Odmena uvedená v čl. 1 sa uhrádza z rozpočtu fakulty v prípade, ak  uchádzačom 
v habilitačnom alebo inauguračnom konaní je zamestnanec fakulty. Odmena uvedená 
v čl. 2 sa uhrádza z rozpočtu fakulty. 

3) V prípade, ak uchádzačom v habilitačnom alebo inauguračnom konaní je iná osoba, ako 
zamestnanec fakulty, odmena uvedená v čl. 1 sa uhrádza z poplatku za habilitačné 
alebo inauguračné konanie, ktorý uhrádza uchádzač na základe dohody s fakultou 
v súlade s vnútorným predpisom univerzity.  

4) Odmena uvedená v čl. 1 a 2 sa uhrádza oponentom na základe dohody o vykonaní 
práce uzatvorenej medzi oponentom na jednej strane a fakultou na strane druhej.   

5) V prípade, ak o to oponent požiada, odmena uvedená v čl. 1 a 2 môže byť uhradená na 
základe príkaznej zmluvy. V takomto prípade oponent zodpovedá za vysporiadanie 
daňových a odvodových povinností sám v súlade s právnymi predpismi.  

6) V odmene uvedenej v čl. 1 a 2 sú zahrnuté aj výdavky oponenta súvisiace s jeho 
činnosťou.   

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 
1) Tento pokyn nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu dekanom fakulty. 

 
V Košiciach dňa 8. februára 2022 
 
 

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r.  
              dekan fakulty 


