PRÍLOHY
k Vnútornému mzdovému predpisu

Vnútorný predpis č. 17

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Príloha č. l

Pracovná náplň
Priezvisko, meno, titul: ..................................................................................................................
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: ..............................................................................................
Skutočné vzdelanie : .....................................................................................................................
Vedecko-pedagogický titul:
vedecká hodnosť,
vedecký kvalifikačný stupeň: .........................................................................................................
Katedra, klinika, samostatné pracovisko: ......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oddelenie: ....................................................................................................................................
Priamy nadriadený: ......................................................................................................................
Popis pracovnej činnosti:
l.
2.
3.
4.

-

Vykonáva a plní ďalšie úlohy, súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov
priameho nadriadeného zamestnanca.
Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo
verejnom záujme a ktoré v záujme UVLF nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po
skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo
ním poverený vedúci zamestnanec, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

V Košiciach dňa .................................

...............................................
podpis zamestnanca

.................................................
podpis vedúceho zamestnanca

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Príloha č. 2a

Návrh na zaradenie zamestnanca
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Meno, priezvisko, tituly zamestnanca:
.................................................................................................... dátum narodenia: ..........................
Pracovisko: ........................................................................................................................................
1. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie, rok ukončenia (škola, fakulta, zameranie, forma):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Započítaná prax ku dňu: ...............................
.............. rokov .............. mesiacov ............ dní
3. Výstižný opis činností, ktoré bude zamestnanec vykonávať
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. Návrh na zaradenie zamestnanca a návrh na určenie platu od: ....................................................
Plat. tr.

Plat. st.

Tarifný plat

Prípl. za riad.

Osobný prípl.

.........................................................
podpis prísl. vedúceho zamestnanca

Platový postup: ........................................................
Za referát miezd OE: ...............................................
Prijatý od: ..........................................

Pr.za zmennosť

Spolu

........................................................
podpis nadriadeného zamestnanca
vedúcemu zamestnancovi

Príloha č. 2b

Meno a priezvisko, tituly zamestnanca: ...........................................................................
Čestné vyhlásenie
Na účely určenia započítanej praxe preukazujem nasledovnú prax :
P.č.

Priebeh zamestnaní s osobitným údajom o dobe vojenskej zákl. služby, Celková doba
náhradnej civilnej služby, materskej dovolenky, ĎMD a pod. (vyplňuje praxe (všeobecná
zamestnanec v súlade s údajmi v osobitnom dotazníku):
prax):
Organizácia
Pracovná činnosť –
podrobne uviesť
Od
Do
D

M

R

D

M

R

R

M

D

z toho: započítaná odborná
prax a ďalší čas pre zaradenie
do plat. stupňa:

R

M

Poznámka

D

odborná prax:

Spolu

ďalší čas:
Celkom prax:
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé:

OE potvrdzuje (upravuje dobu započítanej praxe):

V Košiciach dňa: .................
podpis zamestnanca:

...................................

.................................
podpis

OPA potvrdzuje celkovú prax: ...........................................
podpis

Príloha č. 3

Zaradenie pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov
1. Vysokoškolskí učitelia

Platová
trieda
9.

10.

Popis činnosti
-

11.

-

12.

-

13.

-

-

14.

Rozpätie tr.9-14
Kvalifikačné
predpoklady

-

-

pedagogická činnosť
priame vedenie praktických cvičení a stáží
podiel na tvorbe učebných textov
pedagogická činnosť vo vymedzenej oblasti vzdelávania
v bakalárskom študijnom odbore
vedenie praktických cvičení
podiel na zabezpečení ostatných vzdelávacích aktivít v
bakalárskych študijných odboroch
pedagogická činnosť vo vymedzenej oblasti vzdelávania
v bakalárskom a doktorskom študijnom odbore
priame vedenie praktických cvičení a stáží
podiel na tvorbe učebných textov, skúšobných otázok
a učebných pomôcok
skúšanie praktickej časti skúšok
vedenie záverečných prác v bakalárskych a doktorských
študijných odboroch
podieľanie sa na výskumnej činnosti pracoviska
a zverejňovaní jej výsledkov
zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov
pedagogická činnosť v bakalárskom a doktorskom
študijnom odbore, a výskumná činnosť
vedenie prednášok z vybraných kapitol
priame vedenie praktických cvičení, seminárov
vedenie a oponovanie diplomových, alebo rigoróznych
prác
spolupráca na výskumnej činnosti pracoviska
autorstvo a spoluautorstvo na aktívnych výstupoch
z výskumnej činnosti
podiel na tvorbe učebných textov
skúšanie
tvorivé riešenie najzložitejších úloh rozvoja vedy
a techniky zamerané na rozvíjanie poznania v študijnom
odbore
tvorivá aplikácia výsledkov výskumu do pedagogickej
činnosti
vedenie prednášok, konzultácií, seminárov
vedenie doktorandov
výskumná činnosť a zverejňovanie jej výsledkov
vedenie výskumných tímov
tvorivá špecializovaná a systémová práca zahrňujúca
rozvíjanie poznania v študijnom odbore a objasňovanie
vzťahov s ostat. študijnými odbormi
tvorivá aplikácia výsledkov výskumu do pedagogickej
a vedeckej výchovy
vedenie prednášok a vytváranie podmienok na
interdisciplinárne formy práce
formovanie trendov a koncepcií v oblasti vedy a techniky

1

-

-

vysokoškol. vzdel. I.
stupňa (bakalárske
vzdelanie)
vysokoškol. vzdel.
II. stupňa

-

vysokoškol. vzdel.
II. stupňa

-

vysokoškol. vzdel.
III. stupňa,
osob. kval. predp.,
vedecká hodnosť
CSc., PhD.

-

-

-

vysokoškol. vzdel.
III. stupňa,
osob. kval. predp.,
ved. ped. titul
docent.

vysokoškol vzdel.
III. stupňa
osob. kval. predp.,
ved. ped. titul
profesor.

2. Vedecko-výskumní zamestnanci
Platová
trieda

Popis činnosti

8.

-

9.

-

10.

-

11.

-

12.

-

-

13.

-

-

-

14.

-

-

Kvalifikačné
predpoklady

riešenie čiastkových problémov rozvoja vedy a techniky
pod odborným vedením
riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky pod
odborným vedením
samostatné riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a
techniky
samostatné riešenie úloh rozvoja vedy a techniky
analytická a syntetická práca pri príprave teoretickometodologických východísk úloh rozvoja vedy a techniky
tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou
výsledkov potrebných pre hospodársky a spoločenský
rozvoj vrátane odborného vedenia kolektívu
koordinovanie výskumných a vývojových projektov, ktoré
majú zásadný význam pre hospodársky a spoločenský
rozvoj
koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti priorít vedy,
techniky, výskumu, alebo vývoja na celoštátnej úrovni
tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky originálnym
spôsobom, s rozhodujúcim významom pre hospodársky a
spoločenský rozvoj, vrátane odborného vedenia
riešiteľského kolektívu
tvorba koncepcií a koordinovanie medzinárodnej
spolupráce v oblasti vedy v nadväznosti na integráciu
vedeckých programov EÚ a Vedeckého výboru NATO
tvorba
koncepcií
a
koordinovanie
projektov
medzinárodného významu v nadväznosti na integráciu
programov EÚ a iných medzinárodných organizácií
tvorivé riešenie a koordinovanie úloh rozvoja vedy a
techniky, ktorých cieľom je získať nové poznatky a
vytvoriť nové hypotézy a teórie pre rozvoj daného vedného
odboru vrátane odborného vedenia riešiteľského kolektívu,
alebo riešiteľského tímu pre medzinár. programy a projekty
koordinovanie a tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a
techniky s realizáciou výsledkov riešenia s rozhodujúcim
významom pre hospodársky a spoločenský rozvoj vrátane
vypracúvania návrhov náročných integrovaných alebo
medzinár. projektov, za účelom dosiahnutia nového
technického alebo technologického riešenia spoločensky
závažných problémov v praxi

2

-

-

vysok. vzdel. I.
stupňa (bakalárske)
vysokoškol. vzdel.
II. stupňa
vysokoškol. II. st.

-

vysokoškol. II. st.

-

vysokoškol. vzdel.
III. st.,
osob. kval. predp.
vedecká hodnosť
CSc., PhD., DrSc.

-

-

-

vysokoškolské vzd.
osob. kval. predp.
vedecká hodnosť
CSc., PhD., DrSc.
a VKS II.

-

vysokoškols. vzd.
osob. kval. predp.
vedecká hodnosť
DrSc. a VKS I.

Príloha č. 4

Zaradenie zamestnancov vykonávajúcich laboratórne práce
Platová
trieda
5.

Popis činnosti
-

-

6.

-

-

-

-

-

-

7.

-

-

-

8.

-

Kvalifikačné
predpoklady

odborné rutinné práce v teréne s pokusníckou technikou a
so špeciálnymi prístrojmi (sondy) podľa metodických
postupov merania vrátane odberu vzoriek
odborná rutinná práca s experimentálnou technikou a
špeciálnymi prístrojmi podľa vopred zadaných
metodických postupov a pokynov vrátane vedenia
prvotných záznamov
odborná technická práca v určenom odbore pri riešení
úloh rozvoja vedy a techniky vrátane vedenia prvotných
záznamov
odborná laboratórna práca v určenom odbore pri riešení
úloh rozvoja vedy a techniky vrátane vedenia prvotných
záznamov
odborná dokumentačná práca pri spracúvaní technických,
humanitných alebo ekonomických poznatkov v určenom
odbore pri riešení úloh rozvoja VaT
samostatné odborné úkony pri prehliadke jatočných
zvierat, mäsa a orgánov zvierat, vyšetrovanie zrakom,
prerezávaním a nerezávaním po získaní osvedčenia o
atestácii
odborná technická práca pri zakladaní, ošetrovaní a
hodnotení poľných, skleníkových a laboratórnych
registračných skúšok pesticídov
rutinná laboratórna práca pri analýzach odobratých
vzoriek (napr. základné mikrobiologické, sérologické,
virologické, patologické, parazitologické, hematologické,
chemické, biochemické, toxikologické)
samostatná odborná technická práca v určenom odbore pri
riešení úloh rozvoja vedy a techniky
samostatná odborná laboratórna práca v určenom odbore
pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky
laboratórna práca pri vyšetrovaní vzoriek biologického
materiálu (napr. potravín, surovín živočíšneho pôvodu,
krmív a kŕmnych komponentov pre hospodárske zvieratá,
veterinárnych liečiv a diagnostika pôvodcov nákaz)
vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o
atestácii
odborná laboratórna práca pri analýzach vzoriek podľa
predpísaných
metód
napr.
mikrobiologické,
hematologické, chemické, biochemické, toxikologické)
samostatná odborná dokumentačná práca pri spracúvaní
technických, humanitných alebo ekonomických poznatkov
pri riešení úloh rozvoja VaT
samostatná odborná laboratórna práca s náročnou
úpravou vzoriek biologického materiálu (napr. príprava
vzoriek
na
určenie
rezíduí
pesticídov
alebo
polychlórových bifenylov, N-nitrozamínov, biotoxínov,
geneticky modifikovaných organizmov alebo pri kalibrácii
a validácií laboratórnych metód

1

-

úplné stredné vzdel.

-

úplné stredné vzdel. a
osob. kval. predpoklad
ak je ustanovené

-

úplné stredné vzdel. a
osob. kval. predpoklad
ak je ustanovené

-

vysokoškolské vzdel.
I. stupňa (bakalárske)

9.

-

-

10.

-

-

11.

-

12.

-

zložitá odborná práca pri laboratórnom vyšetrení
odobratých vzoriek (napr. mikrobiologické, chemické,
toxikologické, virologické vyšetrenia)
odborná špecializovaná práca pri vykonávaní chemických
analýz
s
použitím
metód
spektografických,
chromatografických,
voltamperometrických,
polarografických, elektroforetických, polymerázovo reťazových
reakcií nukleárnomagnetickej rezonancie, izotopových
stanovení a pod.
samostatná
odborná
práca
pri
vykonávaní
mikrobiologických analýz (napr. bakteriológia, sérológia,
virológia)
samostatná odborná práca pri laboratórnom vyšetrovaní a
vyhodnocovaní
odobratých
vzoriek
biologického
materiálu
(napr.
mikrobiologické,
virologické,
rádiodiagnostické,
epizootologické,
toxikologické,
molekulovo genetických analýz, izotopových meraní) po
získaní osvedčenia o atestácii
samostatná špecializovaná práca pri vyhodnocovaní
mikrobiologických, chemických, toxikologických a
rádiobiologických
alebo
izotopových
vyšetrení
biologického materiálu alebo pri laboratórnej diagnostike
nákaz vrátane prípravy lab. diagnostických preparátov po
získaní osvedčenia o atestácii prvého stupňa
tvorba metodík v oblasti kontroly kvality a obsahu zložiek
mlieka vrátane koordinovania laboratórnych prác
zabezpečovanie a metodické usmerňovanie špeciálnych
laboratórnych prác, tvorba a zavádzanie nových
laboratórnych metód vo veterinárnej diagnostike vrátane
spracúvania špeciálnych laboratórnych diagnostických
preparátov po získaní osvedčenia o atestácii druhého
stupňa.

2

-

vysokoškolské vzdel.
II. stupňa

-

vysokoškolské vzdel.
II. stupňa
osobit. kval.
predpoklad ak je
ustanovené

-

-

-

vysokoškolské vzdel.
II. stupňa
osobit. kval.
predpoklad

vysokoškolské vzdel.
II. stupňa
osobit. kval.
predpoklad

Príloha č. 5

Zaradenie administratívnych, odborných a technicko-hospodárskych
zamestnancov
Platová
trieda
3.

Popis činnosti
-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

-

8.

Rozpätie tr. 3-14
Kvalifikačné
predpoklady

-

-

vybavovanie korešpondencie podľa pokynov, alebo všeobecných postupov
prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických
alebo prevádzkových podkladov
vedenie evidencie, záznamov, kartoték
komplexné zabezpečovanie činnosti podateľne
organizačné zabezpečenie školiacich alebo vzdelávacích akcií
zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy
pracoviska
samostatná účtovnícka práca
pokladničná práca (vrátane výplaty v hotovosti)
samostatné zabezpečovanie prevádzky autodopravy
vrátane kontroly technického stavu vozidiel
koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné
pracovné činnosti
zásobovanie pracoviska tovarom, vrátane fyzickej
inventarizácie, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob,
odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčísľovanie
inventúrnych rozdielov a vyhotovovanie protokolu
samostatná odborná účtovnícka práca
zabezpečovanie
odbornej
agendy
spojenej
so
sprístupňovaním informácií
technický dozor nad drobnými stavbami, stavebnými
úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami
stavby
koordinovanie a organizovanie prác zamestnancov
s prevahou fyzickej práce
s
plnou
hmotnou
zodpovednosťou
komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend
koordinovanie a zabezpečovanie činností spojených s
procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní
tovarov, prác a služieb zamestnancom po získaní odbornej
spôsobilosti
protokolárne
zabezpečovanie
oficiálnych
alebo
zahraničných pracovných alebo služobných návštev
samostat. vykonávanie odb. knihovníckej, bibliografickej,
rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov
o dokumente, informačná príprava používateľov

1

stredné vzdelanie

úplné stredné
vzdelanie
úplné stredné
vzdelanie

-

úplné stredné
vzdelanie

-

úplné stredné
vzdelanie

-

úplné stredné
vzdelanie
osobit. kval. predp.
ak je to ustanovené
vysokoškol. I. st.
(bakalárske
vzdelanie)

-

9.

-

-

10.

-

11.

-

12.

-

samostatné zabezpečovanie ekonomiky
samostatné
zabezpečovanie
rozpočtovania,
alebo
financovania práce
samostatné zabezpečovanie práce na úseku personálnej
politiky
samostatná metodická a kontrolná činnosť v energetickom
a vodnom hospodárstve
zabezpečovanie prevádzky počítačovej siete typu LAN,
alebo zariadení, informačných systémov, bázy dát
a aplikácií
diagnostikovanie a následné odstránenie chýb počítačových
systémov a sietí
samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej,
metodickej, bibliografickej, referenčnej a inej inf. činnosti
a práca s automatizovanými informačnými zdrojmi
komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane
mzdovej oblasti s rozmanitou profesijnou štruktúrou
zabezpečovanie právnej agendy
odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania
alebo financovania
samostatné zabezpečovanie opatrení pre obdobie brannej
pohotovosti štátu
komplexné zabezpečovanie správy rozsiahleho hnuteľného
majetku a nehnuteľného majetku
správa bezpečnosti bázy dát v informačných systémoch
zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému
medziknižničná informačná služba na celoštátnej a
medzinárodnej úrovni
tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov
komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania
a financovania
komplexné zabezpečenie najzložitejších správnych
a ekonomických
agend
vrátane
riadenia
práce
zamestnancov vykonávajúcich činnosti s prevahou
duševnej práce
koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a
vedenie vnútornej kontrolnej činnosti
koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na
rozhodovanie o ekonomických otázkach

2

-

vysokoškol. I. stup.
(bakalárske vzd.)
vyskoškol. II. stupňa

-

vysokoškol. vzd. II.
stupňa

-

vysokoškol. vzd.
II. stupňa

-

vysokoškol. vzd.
II. stupňa

Príloha č. 6

Zaradenie zamestnancov vykonávajúcich remeselné, manuálne alebo manipulačné
činnosti s prevahou fyzickej práce
Platová
trieda
1.

-

-

-

2.

-

3.

Rozpätie tr.1-7
Kvalifikačné
predpoklady

Popis činnosti

-

-

-

kontrola príchodov a odchodov osôb a príjazdov a odjazdov vozidiel
dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie
ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným
pohromám
jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení
(napr.
rozmnožovací stroj)
bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia
kobercov vysávačom a dezinfekcia soc. zariadení, čistenie
okien a pod.
ručné čistenie komunikácií a plôch zametaním, umývaním,
zbieraním, zoškrabovaním a zhŕňaním nečistôt všetkého
druhu vrátane udržiavania priechodnosti kanálov
najjednoduchšia pomocná práca podľa presných pokynov
stráženie objektu so služobným psom vrátane starostlivosti
o psa
čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane
ich rozoberania a skladania
čistenie a upratovanie veľkých plôch pomocou
samohybného mechanizmu
nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov
alebo tovaru na vozidlo a z vozidla
pomocná práca pri dezinfekcii a sterilizácii nástrojov,
prístrojov, aparatúr a iného zdravotníckeho materiálu
starostlivosť o laboratórne zvieratá, kŕmenie vrátane prípravy krmiva, napájanie a hygienická starostlivosť,
pomoc pri obsluhe zariadení na sterilizáciu krmív pre
laboratórne zvieratá
príprava pomôcok na laboratórne práce napr. biologický
materiál, kultivačné pôdy, jednoduché roztoky
zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté alebo plynné
palivo s poloautomatizovaným alebo automatizovaným
meraním alebo reguláciou vrátane údržby a odstraňovania
drobných porúch
vedenie cestných motorových vozidiel s hmotnosťou do
3.500 kg
kŕmenie a ošetrovanie koní
základná práca pri ošetrovaní zvierat podľa pokynov
odchov a ošetrovanie pernatej zveri vo veľkochovoch
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nevyžaduje sa
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stredné vzdelanie

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

ozbrojená ochrana a sprevádzanie peňažných zásielok a
cenín
vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel s
hmotnosťou od 3.500 kg do 12.000 kg
samostatné bežné ošetrovanie zvierat vrátane kŕmenia
zvierat, pomoc pri veterinárnych zákrokoch
oprava a údržba elektrického zariadenia
špecializovaná zámočnícka práca
opravy a údržby vyžadujúce odbornosť v príslušnom
odbore
vedenie skladu drobného hmotného majetku a pomocného
materiálu a vedenie predpísanej evidencie
vedenie a bežná údržba cestných mot. vozidiel s počtom
miest na sedenie nad 25 vrátane vodiča, alebo vozidiel s
celkovou hmotnosťou nad 12.000 kg, špeciálnych mot.
vozidiel a techniky na údržbu ciest a komunikácií v
zimných podmienkach
kontrola vozidiel po oprave, diagnostika chýb technického
stavu vozidiel, testovanie motorov a elektrického
príslušenstva vozidiel
oprava, údržba a príprava špeciálnych technických
prostriedkov na zabezpečovanie vyučovacieho procesu
odborné špeciálne opravy a údržba zvlášť zložitých
prístrojov
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vzdelanie

-
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