
ZÁSADY 

UZATVÁRANIA PRACOVNÉHO POMERU NA MIESTA 

VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV VO FUNKCII HOSŤUJÚCI 

PROFESOR  
 

 

 V zmysle ustanovenia § 79  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení 

(ďalej len zákon), rektor alebo dekan, ak ide o pracovné miesto na fakulte, môže na čas 

nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (ďalej STU) pracovný pomer s významným odborníkom na miesto 

vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora.  

   

STU a jej fakulty pri priznávaní titulu „hosťujúci profesor“ postupujú podľa týchto zásad: 

 

Článok 1 

 

 (1) Pracovný pomer na miesto hosťujúceho profesora možno uzavrieť iba s externým 

odborníkom, ak ide o preukázateľne významnú a medzinárodne uznávanú vedeckú alebo 

umeleckú osobnosť v príslušnom vednom (umeleckom) odbore a ak je predpoklad, že výrazne 

prispeje k pedagogickej a vedeckej (umeleckej) práci v danom odbore na fakulte alebo 

univerzite. 

 

 (2) Preukazovanie významnosti osobnosti môže byť založené najmä na: 

a) vedeckej hodnosti doktora vied alebo zahraničného ekvivalentu tejto vedeckej hodnosti, 

b) riadnej profesúre na inej (napr. zahraničnej) univerzite, 

c) kvalifikačnom stupni vedúci vedecký pracovník, 

d) publikačnej a inej vedeckej aktivite, bežne vyžadovanej pri vymenovaní za profesora STU, 

e) zvlášť významných výsledkoch v praxi. 

 

 (3) Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie hosťujúci profesor je vedecká 

hodnosť (PhD., ArtD. resp. ekvivalent). Vo výnimočnom prípade môže vedecká rada udeliť 

výnimku. 

Vedecko-pedagogický titul podľa § 75 ods. (6) zákona sa nevyžaduje. 
 

 (4) Pracovný pomer na miesto hosťujúceho profesora sa môže uzavrieť na čas aspoň 

jedného semestra a najviac na dva roky.  

 

Článok 2 

 

 (1) Konanie na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo 

funkcii hosťujúceho profesora začne rektor alebo dekan príslušnej fakulty na základe žiadosti 

uchádzača alebo pozývajúceho pracoviska (napr. katedry), na ktorom by mal pôsobiť. 
 

 (2) Ak je žiadateľom pozývajúce pracovisko, súčasťou žiadosti musí byť aj vyjadrenie 

uchádzača a ak je žiadateľom uchádzač, súčasťou žiadosti musí byť aj vyjadrenie pracoviska, 

ktoré hosťovanie bude zabezpečovať. 

 

 (3) Dekan fakulty predloží rektorovi STU návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na 

miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora s vlastným vyjadrením.  

 



 (4) Súčasťou návrhu je okrem žiadosti uchádzača alebo pozývajúceho pracoviska aj: 

a) krátky životopis uchádzača s najdôležitejšími údajmi o jeho vedeckej a pedagogickej 

kariére, 

b) podrobnejšie komentované údaje o najvýznamnejších výsledkoch jeho doterajšej činnosti, 

c) časový a obsahový plán hosťovania, 

d) vyjadrenie uchádzača alebo pozývajúceho pracoviska podľa čl. 2, ods. (2), 

e) vyjadrenie vedeckej rady fakulty (výsledok hlasovania) ak ide o obsadenie miesta na 

fakulte. 

 

Článok 3 

 

 (1) Rektor predloží návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského 

učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora na rokovanie vedeckej rady STU. Vedecká rada 

preskúma či sú splnené podmienky čl. 1.  

 

 (2) Ak vedecká rada STU uzná predložené podklady za nepostačujúce na rozhodnutie, 

vyžiada si ich doplnenie. 

 

 (3) Vedecká rada STU o návrhu rozhoduje tajným hlasovaním. Kandidát je úspešný, ak 

za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím 

právom. 
 

 (4) Ak ide o návrh na obsadenie miesta vo funkcii hosťujúceho profesora na fakulte 

rektor postúpi návrh aj s uznesením vedeckej rady STU dekanovi fakulty na ďalšie konanie.  
 

 (5) Ak vedecká rada STU návrh na obsadenie miesta vo funkcii hosťujúceho profesora 

neschváli, rektor alebo dekan oznámi kandidátovi jej rozhodnutie o zamietnutí návrhu. 

 

Článok 4 

 

 Ak vedecká rada STU návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto 

vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora schváli, odovzdá rektor, resp. 

dekan uchádzačovi na slávnostnom prijatí vymenúvací dekrét v ktorom sa uvádza doba 

pôsobenia na univerzite, resp. jej fakulte počas ktorej je uchádzač oprávnený používať titul 

hosťujúci profesor STU. 

 

 

 Tieto zásady nadobudli účinnosť schválením vedeckou radou STU dňa 2. 6. 2008. 
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