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Čl. 1

(1) Čestný titul "emeritný profesor (profesor emeritus) Univerzity Komenského v 
Bratislave" (ďalej len "emeritný profesor") môže rektor udeliť na návrh Vedeckej rady 
UK v zmysle zákona o vysokých školách za významné prínosy v oblasti vedy alebo 
umenia  a vzdelávania  profesorovi  staršiemu  ako  70  rokov,  ktorý  skončil  pracovný 
pomer s UK, resp. s niektorou z jej fakúlt ako riadny profesor a na UK alebo jej fakulte 
naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí.

(2) Pod  aktívnou  vedeckou  prácou  sa  rozumie  najmä  riešenie  grantovej  úlohy, 
publikačná  aktivita  v  recenzovaných  vedeckých  časopisoch  a  pod.  Pod  aktívnou 
pedagogickou prácou sa rozumie najmä vedenie prednášok, vedenie diplomových prác, 
vykonávanie funkcie školiteľa v doktorandskom štúdiu a pod. 

Čl. 2

(1) Návrh  na  udelenie  čestného  titulu  emeritný  profesor  predkladá  predsedovi 
Vedeckej  rady  UK  dekan  na  základe  odporúčania  vedeckej  rady  fakulty,  na  ktorej 
kandidát pôsobil pred ukončením pracovného pomeru. Návrh na udelenie čestného titulu 
emeritný  profesor  profesorovi  podľa  čl.  1  ods.  1,  ktorý  pôsobil  na  UK,  predkladá 
Vedeckej rade UK rektor. 

(2) K návrhu na udelenie titulu emeritný profesor dekan predloží Vedeckej rade 
UK okrem stanoviska vedeckej rady fakulty charakteristiku osobnosti navrhovaného, v 
ktorej uvedie:

a) stručný životopis navrhovaného, 
b) podrobnejšie  komentované  údaje  o  najdôležitejších  výsledkoch  jeho  vedeckej  a 

pedagogickej činnosti, 
c) stručnú  charakteristiku  jeho  vedeckej  školy  so  zoznamom  jej  najvýznamnejších 

predstaviteľov  (predovšetkým z  vlastného pracoviska),  ktorí  sa  kvalifikovali  pod 
jeho vedením,

d) údaje o ďalšom pedagogickom a vedeckom pôsobení na univerzite, resp. fakulte.

(3) Rovnaké  dokumenty  ako  sú  uvedené  v odseku  2,  s  výnimkou  stanoviska 
vedeckej rady fakulty, predkladá Vedeckej rade UK rektor, ak ide o udelenie čestného 
titulu emeritný profesor profesorovi podľa čl. 1 ods. 1, ktorý pôsobil na UK. 

(4) O  návrhu  na  udelenie  tohto  titulu  rozhodne  Vedecká  rada  UK  tajným 
hlasovaním. 

Čl. 3

(1) Ak Vedecká  rada  UK návrh  na  udelenie  čestného  titulu  emeritný  profesor 
schváli, rektor vymenuje navrhovaného za emeritného profesora. 
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(2) O udelení čestného titulu emeritný profesor vydá rektor dekrét, ktorý odovzdá 
kandidátovi  na  slávnostnom  zasadnutí  Vedeckej  rady  UK,  alebo  pri  inej  vhodnej 
príležitosti. 

Čl. 4

(1) Čestný titul emeritný profesor oprávňuje svojho nositeľa po dohode s rektorom 
alebo  s  dekanom  fakulty  používať  vybavenie  a  informačné  technológie  UK  alebo 
fakulty  a  zúčastňovať  sa  na  ich  vedeckej  práci,  pedagogickej  práci  a  na  iných 
činnostiach v súlade s príslušnými vnútornými predpismi. 

(2) Nositeľ  čestného  titulu  emeritný  profesor  má  právo  vystupovať  na 
zhromaždení členov akademickej obce UK alebo fakulty, ale nie je jej členom. 

(3) Z  čestného  titulu  emeritný  profesor  nevyplýva  pre  jeho  nositeľa  nárok  na 
uzatvorenie pracovného pomeru podľa § 77 ods. 6 zákona o vysokých školách, ani na 
iné pracovno-právne vzťahy podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 
neskorších  predpisov  alebo  zákona  č.  552/2003  Z.  z.  o  výkone  práce  vo  verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov, ani na iné nároky voči UK alebo jej súčastiam. 

Čl. 5

Zrušuje sa Opatrenie rektora č. 3/2003 Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ 
(emeritný profesor) na Univerzite Komenského v Bratislave.

Čl. 6

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.

V Bratislave dňa 22. októbra 2012 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK
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