UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Vnútorný predpis č. 1/2009
Smernica dekana
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulty UK v Bratislave

O úhrade nákladov spojených
s habilitačným a inauguračným konaním
na Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte UK v Bratislave

Bratislava 2009

Túto smernicu vydávam v súlade s § 76 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
a v súlade s čl. 19 Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho
konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave.

Čl. 1
Habilitačné konanie
Poplatok za habilitačné konanie:

600 € (18075,60 Sk)

Použitie poplatku:
• odmena predsedovi komisie
65,00 €
• odmena členovi komisie
30,00 €
• odmena oponentovi
85,00 €
• cestovné náhrady
170,00 €
• administratíva a ostatné nákl. 50,00 €

(1958,19 Sk)
(903,78 Sk)
(2560,71 Sk)
(5121,42 Sk)
(1506,30 Sk)

počet: 1
počet: 2
počet: 3
pohyblivá č.
pohyblivá č.

spolu: 65,00 €
spolu: 60,00 €
spolu: 255,00 €
spolu: 170,00 €
spolu: 50,00 €

Čl. 2
Vymenúvacie konanie
Poplatok za vymenúvacie konanie:

600 € (18075,60 Sk)

Použitie poplatku:
• odmena predsedovi komisie
65,00 €
• odmena členovi komisie
30,00 €
• odmena oponentovi
65,00 €
• cestovné náhrady
200,00 €
• administratíva a ostatné nákl. 50,00 €

(1958,19 Sk)
(903,78 Sk)
(1958,19 Sk)
(6025,20 Sk)
(1506,30 Sk)

počet: 1
počet: 3
počet: 3
pohyblivá č.
pohyblivá č.

spolu: 65,00 €
spolu: 90,00 €
spolu: 195,00 €
spolu: 200,00 €
spolu: 50,00 €

Čl. 3
Záverečné ustanovenie
(1) Ak je uchádzač v pracovnom pomere na RKCMBF UK na ustanovený týždenný pracovný
čas, náklady súvisiace s habilitačným alebo vymenúvacím konaním, odmeny oponentom
a posudzovateľom, náklady na služobné cesty členov komisií sa spravidla uhrádzajú
z rozpočtu fakulty.
(2) Ak uchádzač nie je v pracovnom pomere s RKCMBF UK na ustanovený týždenný
pracovný čas, všetky náklady spojené s habilitačným alebo vymenúvacím konaním znáša
uchádzač.
(3) Ak je uchádzač v pracovnom pomere na RKCMBF UK na nižší pracovný úväzok ako
ustanovený týždenný pracovný čas, môže dekan fakulty znížiť výšku úhrady nákladov
spojených s habilitačným alebo vymenúvacím konaním, ktoré znáša uchádzač.
(4) Táto smernica nahrádza Smernicu dekana fakulty č. 1/2000 o úhrade nákladov na
doktorandské štúdium, habilitačné konanie a inauguračné konanie zo dňa 15.12.1999 –
časť habilitačné konanie a inauguračné konanie.
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(5) Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej schválenia akademickým senátom RKCMBF
UK 17. februára 2009 a účinnosť dňom 1. marca 2009.

V Bratislave 17. februára 2009
Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
Dekan fakulty

3

