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Táto smernica upravuje zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“
v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline.

Článok 1
Čestný titul „profesor emeritus“ (emeritný profesor) môže podľa § 78 zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien (ďalej len „zákon o VŠ“) udeliť rektor Žilinskej univerzity v Žiline na návrh
vedeckej rady Žilinskej univerzity (ďalej len „VR ŽU“).

Článok 2
Čestný titul „profesor emeritus“ (ďalej len „titul“) na Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej
len „ŽU“) je možné udeliť profesorovi staršiemu ako 70 rokov za významný prínos vo
vedeckej, vzdelávacej alebo umeleckej činnosti, ktorý:
(a) skončil pracovný pomer so ŽU ako jej riadny profesor (§ 75 ods.7 zákona o VŠ) a
(b) naďalej aktívne pedagogicky, vedecky alebo umelecky pôsobí.

Článok 3
(1) Návrh na udelenie titulu predkladá VR ŽU dekan na základe odporúčania vedeckej rady
fakulty, na ktorej navrhovaný profesor pôsobil pred dovŕšením 70 rokov veku.
(2) Návrh na udelenie titulu profesorovi, ktorý pred dovŕšením 70 rokov veku pôsobil na
mimofakultnej súčasti ŽU, predkladá VR ŽU prorektor, ktorý metodicky riadi príslušnú
súčasť ŽU.

Článok 4

(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

Písomný návrh na udelenie titulu obsahuje:
osobné údaje navrhovaného profesora, získanú vedeckú, vedecko-akademickú, vedeckoumeleckú hodnosť, vedecko-pedagogický alebo akademický titul, funkcie, vedecké,
odborné alebo umelecké aktivity, dosiahnuté významné výsledky v oblasti pôsobenia,
zhodnotenie prínosu navrhovanej osoby vo vedeckej, vzdelávacej alebo umeleckej činnosti,
údaje o rozsahu publikačnej činnosti a zoznam najvýznamnejších publikovaných prác,
prehľad získaných ocenení a vyznamenaní,
formu pokračujúcej aktívnej vedeckej, pedagogickej, umeleckej a inej činnosti v súlade
s vnútornými predpismi ŽU.
Pod aktívnou činnosťou sa rozumie najmä riešenie grantovej úlohy, publikačná aktivita
v recenzovaných vedeckých časopisoch, vedenie prednášok, vedenie diplomových prác,
vykonávanie funkcie školiteľa - konzultanta v doktorandskom štúdiu a pod.
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Článok 5
(1) Ak VR ŽU návrh na udelenie titulu schváli, rektor navrhovanú osobu vymenuje za
emeritného profesora Žilinskej univerzity v Žiline.
(2) O udelení titulu vydá rektor dekrét, ktorý odovzdá emeritnému profesorovi na riadnom
zasadnutí VR ŽU .
Článok 6
(1) Titul oprávňuje jeho nositeľa:
(a) po dohode s dekanom fakulty, alebo na mimofakultnej súčasti ŽU po dohode s rektorom,
používať vybavenie a informačné technológie fakulty alebo univerzity a zúčastňovať sa
na ich vedeckej, pedagogickej práci alebo umeleckej činnosti a na iných činnostiach
v súlade s príslušnými vnútornými predpismi,
(b) vystupovať na zhromaždení členov akademickej obce ŽU alebo fakulty, nie je však jej
členom.
(2) 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 pracovnoprávne vzťahy podľa Zákonníka práce alebo zákona o výkone práce vo verejnom záujme
ani na iné nároky voči univerzite alebo jej súčastiam.

Článok 7
(1) Táto smernica bola schválená VR ŽU dňa 21. mája 2003.
(2) Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 22. mája 2003.
(3) Dodatok č. 1 bol schválený vedeckou radou ŽU dňa 7. 2. 2008. Nadobúda platnosť
a účinnosť dňa 8. 2. 2008.
(4) Dodatok č. 2 bol schválený vedeckou radou ŽU dňa 21. októbra 2010. Nadobúda platnosť
a účinnosť dňa 21. 10. 2010.

prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
predsedníčka VR a rektorka ŽU

