
 

ZÁSADY UDEĽOVANIA ČESTNÉHO TITULU  
„PROFESOR EMERITUS“ 

 

 
Týmito zásadami sa vykonáva ustanovenie § 78 zákona č. 131/2002 o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v znení neskorších 
predpisov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len STU). 
 
 

Čl. 1 
 

(1) Čestný titul „profesor emeritus Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ 
(ďalej len emeritný profesor) môže rektor udeliť na návrh Vedeckej rady STU v zmysle 
§ 12 ods. 1 písm. m) zákona za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia 
a vzdelávania profesorovi, ktorý skončil pracovný pomer s STU ako riadny profesor (§ 75 
ods. 7 zákona) z dôvodov odchodu do starobného dôchodku a  naďalej aktívne vedecky 
a pedagogicky na STU pôsobí a ktorý nie je v pracovnom pomere so žiadnou vysokou 
školou .  
 

(2) Rektor môže na návrh Vedeckej rady STU udeliť čestný titul emeritný profesor 
aj profesorovi, ktorý skončil pracovný pomer s univerzitou alebo s jej fakultou pred 1. 
aprílom 2002 a so súhlasom rektora alebo dekana fakulty naďalej na nej aktívne vedecky 
a pedagogicky pôsobí. 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 STU dekan na základe odporúčania vedeckej rady fakulty, na ktorej 
kandidát pôsobil pred ukončením pracovného pomeru.  
 

(2) K návrhu  na udelenie titulu emeritný profesor dekan predloží do vedeckej 
rady: 
a) krátky životopis navrhovaného s najdôležitejšími údajmi o jeho vedeckom       
      a pedagogickom pôsobení vrátane zoznamu najvýznamnejších publikácií, 
b)   podrobnejšie komentované údaje o najdôležitejších výsledkoch jeho činnosti, 
c)   údaje o ďalšom pedagogickom a vedeckom pôsobení na STU, 
d)   stanovisko vedeckej rady fakulty.  

Rovnaké dokumenty, s výnimkou stanoviska vedeckej rady fakulty, predkladá 
Vedeckej rade STU rektor, ak ide o udelenie čestného titulu emeritný profesor 
profesorovi nezaradenom na fakulte.  
 

(3) O návrhu na udelenie tohto titulu rozhodne Vedecká rada STU tajným 
hlasovaním. 



 
Čl. 3 

 
(1) Ak Vedecká rada STU návrh na udelenie čestného titulu emeritný profesor 

schváli, rektor vymenuje navrhovaného za emeritného profesora STU. 
 

(2) O  udelení čestného titulu emeritný profesor vydá rektor dekrét, ktorý 
odovzdá kandidátovi na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady univerzity, alebo pri inej 
vhodnej príležitosti. 
 

Čl. 4 
 

(1) Čestný titul emeritný profesor oprávňuje svojho nositeľa používať pracovný 
priestor, vybavenie a informačné technológie univerzity alebo fakulty obvyklé pre prácu 
profesora na pracovisku na ktorom pôsobil a zúčastňovať sa na vedeckej práci, 
pedagogickej práci a na iných činnostiach v súlade s príslušnými vnútornými predpismi. 
Dohodu o spôsobe využívania uzatvára s emeritným profesorom fakulta alebo univerzita 
po dobu po ktorú nie je v pracovnom pomere so žiadnou vysokou školou. 
 

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

(3) Z čestného titulu emeritný profesor nevyplýva pre jeho nositeľa nárok na 
uzatvorenie pracovného pomeru ani na iné nároky voči univerzite alebo jej súčastiam.  
 
 

Čl. 5 
 

Používanie čestného titulu  emeritný profesor je časovo viazané na obdobie, 
v ktorom jeho nositeľ ďalej pedagogicky alebo vedecky pôsobí na univerzite alebo jej 
fakulte.  
 

Čl. 6 
 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 10.03.2016 
 
 
 
 
       prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.¹ 
             rektor STU 
 
 
 

 

¹Originál  ZÁSADY UDEĽOVANIA ČESTNÉHO TITULU „PROFESOR EMERITUS“ je 
uložený a k nahliadnutiu na Útvare vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej 
spolupráce Rektorátu STU 


