
 
 

 

 

 

 

 

Smernica č. 3/ 2019 

Zásady udeľovania čestného titulu  

 „profesor emeritus“  

na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave 

 

  

 

podľa  § 12, zákona č. 131/2002 Z. z  o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štatútu SZU 
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Článok 1 

Všeobecné ustanovenia  

 

1. Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) môže v 

zmysle § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VŠ“) udeliť na 

návrh Vedeckej rady SZU za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania čestný 

titul „profesor emeritus“ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave profesorovi 

staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer na fakulte SZU ako riadny 

profesor a na fakulte naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí.   

 

Článok 2 

Podmienky udelenia  

 

1. Čestný titul „profesor emeritus“ sa môže udeliť iba kandidátovi staršiemu ako 70 

rokov s vedecko–pedagogickým titulom „profesor“ za významný prínos v oblasti vedy 

a vzdelávania.  

2. Podmienkou pre udelenie titulu „profesor emeritus“ je skončenie pracovného 

pomeru so SZU  ako  riadny profesor a ďalšie aktívne vedecké a pedagogické 

pôsobenie na SZU.  

3. Čestný titul „profesor emeritus“ môže udeliť rektor SZU na návrh Vedeckej rady 

SZU v súlade s § 12 Zákona o VŠ. 

 4. Používanie čestného titulu „profesor emeritus“ sa priznáva na čas neurčitý.   

 

Článok 3 

Zásady udeľovania  

 

1. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ predkladá predsedovi 

Vedeckej rady SZU dekan fakulty, na ktorej kandidát pôsobil pred ukončením 

pracovného pomeru ako  riadny profesor.  

2. Rektor SZU môže aj z vlastného podnetu navrhnúť Vedeckej rade SZU udelenie 

čestného titulu „profesor emeritus“ . 

3. K návrhu na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ je potrebné priložiť:  

a) štruktúrovaný profesijný životopis kandidáta na titul „profesor emeritus“ s dôrazom 

na jeho vedecké a pedagogické pôsobenie,  



 
 

b) prehľad jeho pedagogickej činnosti,  

c) zoznam jeho publikačnej činnosti (výpis z Univerzitnej knižnice SZU).  

4. O návrhu na udelenie tohto titulu rozhodne Vedecká rada SZU tajným hlasovaním, 

formou uznesenia, pričom na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina 

prítomných členov. 

5. Ak Vedecká rada SZU návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ 

schváli, rektor SZU môže čestný titul kandidátovi udeliť. 

6. O  udelení čestného titulu „profesor emeritus“ vydá rektor SZU diplom, ktorý 

odovzdá kandidátovi na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SZU, alebo pri inej 

vhodnej príležitosti.  

 

Článok 4 

Podmienky pôsobenia  

 

1. Nositeľ čestného titulu „profesor emeritus“ sa uvádza v príslušných zoznamoch 

zamestnancov SZU ako emeritný profesor.  

2. Čestný titul „profesor emeritus“ oprávňuje jeho nositeľa po dohode s dekanom 

a vedúcim katedry/ústavu používať pracovný priestor, vybavenie a informačné 

technológie fakulty SZU obvyklé pre prácu profesora, ktoré zodpovedajú 

priestorovým a technickým možnostiam príslušného pracoviska.  

 3. Z vedeckej alebo pedagogickej činnosti vykonávanej emeritným profesorom 

nevzniká nositeľovi čestného titulu „profesor emeritus“ nárok na uzatvorenie 

pracovnoprávneho  vzťahu. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom  jej podpisu.  

 

 

V Bratislave, dňa 17. júna 2019 

 

                     

 

prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc. 

rektor SZU 


