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 V súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení, 

v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a po 

prerokovaní vo Vedení Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej aj „JLF UK“) dňa 

25.8.2014 vydávam nasledovný vnútorný predpis: 

 

 

Štatút 

Emeritného vysokoškolského učiteľa Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

 

Tento Štatút sa vydáva za účelom vytvorenia podmienok pre prácu a činnosť 

vysokoškolských učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom „profesor“ alebo „docent“ po 

dosiahnutí 70. roku veku na pracoviskách JLF UK v Martine. 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

1. Čestný titul „Emeritný vysokoškolský učiteľ Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

v Martine“ (ďalej len „emeritný učiteľ“) môže udeliť dekan JLF UK za prínosy 

v oblasti vzdelávania a vedy vysokoškolskému učiteľovi JLF UK v Martine 

s vedecko-pedagogickým titulom „profesor“ alebo „docent“, ktorý skončil  pracovný 

pomer po dosiahnutí 70. roku veku a má záujem naďalej aktívne vedecky 

a pedagogicky pôsobiť. 

2. Pod aktívnou vedeckou, resp. pedagogickou prácou sa pre účely tohto Štatútu rozumie 

práca na riešení grantovej úlohy, publikačná činnosť, vedenie vybraných prednášok, 

vedenie diplomových prác, vykonávanie funkcie školiteľa v doktorandskom štúdiu, 

konzultačná činnosť na všetkých stupňoch a formách vzdelávania a pod. 

3. Používanie čestného titulu emeritný učiteľ sa priznáva na dobu neurčitú a nie je 

časovo viazané na obdobie, v ktorom jeho nositeľ naďalej pedagogicky alebo vedecky 

pôsobí na JLF UK. 

 

Čl. 2 

Zásady udeľovania  

1. Návrh na udelenie čestného titulu emeritný učiteľ môže predložiť: 

- kandidát, 

- vedúci pracoviska, na ktorej kandidát pôsobil pred ukončením pracovného pomeru,  

- člen Vedeckej rady JLF UK, 

- člen Vedenia JLF UK,  

- dekan JLF UK. 

2. Návrh na udelenie čestného titulu emeritný učiteľ prerokúva Vedenie JLF UK 

a schvaľuje dekan JLF UK. 
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3. O udelení čestného titulu emeritný učiteľ vydá dekan dekrét, ktorý odovzdá 

kandidátovi na slávnostnom zhromaždení akademickej obce pri príležitosti otvorenia 

akademického roka, alebo pri inej vhodnej príležitosti. 

4. Čestný titul oprávňuje jeho nositeľa používať pracovný priestor, vybavenie 

a informačné technológie fakulty obvyklé pre prácu profesora alebo docenta, ktoré 

zodpovedajú priestorovým a technickým možnostiam príslušného pracoviska. Má 

prístup do informačných systémov fakulty a môže využívať služby fakulty v súlade 

s ustanoveniami Kolektívnej zmluvy. 

5. V prípade, ak vedúci pracoviska, resp. riešiteľ grantovej úlohy disponuje finančnými 

prostriedkami (mimofakultnými zdrojmi), môže vedúci pracoviska, resp. riešiteľ 

grantovej úlohy predložiť dekanovi návrh na uzavretie dohody o pracovnej činnosti. 

V takomto prípade budú náklady na aktivity a činnosť emeritného učiteľa hradené 

z prostriedkov pracoviska, v prospech ktorého sa aktivita vykonáva,  alebo 

z prostriedkov vedeckých projektov, na ktorých aktívne participuje. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Nositeľ čestného titulu emeritný učiteľ má právo vystupovať na zhromaždení členov 

akademickej obce, nie je však jej členom. 

2. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť 25. augusta 2014. 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v.r. 

dekan JLF UK v Martine 

 

 


