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Táto   smernica   upravuje   zásady   udeľovania   čestného   titulu  „profesor emeritus“, 
ako aj postavenie a pôsobenie emeritného profesora v podmienkach Žilinskej univerzity 
v Žiline (ďalej len „UNIZA“). 
 

 
Článok 1   

Všeobecné ustanovenia 
 
1. Čestný titul „profesor emeritus“ (ďalej aj „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 UNIZA na návrh Vedeckej rady 
Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „VR UNIZA“). 

2. Čestný titul „profesor emeritus“ (ďalej len „titul“) na UNIZA je možné udeliť profesorovi 
staršiemu ako 70 rokov za významný prínos vo vedeckej, vzdelávacej alebo umeleckej 
činnosti, ktorý: 
a) skončil pracovný pomer s UNIZA ako jej riadny profesor (§ 75 ods.5 zákona o VŠ) a 
b) naďalej aktívne pedagogicky, vedecky alebo umelecky pôsobí.  

 
 

Článok 2 
 

1. Návrh na udelenie titulu predkladá VR UNIZA dekan fakulty 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 UNIZA, predkladá VR UNIZA prorektor, ktorý metodicky riadi 
príslušnú súčasť UNIZA. 

3. Písomný návrh na udelenie titulu obsahuje: 
a) osobné údaje navrhovaného profesora, získanú vedeckú, vedecko-akademickú, 

vedecko-umeleckú hodnosť, vedecko-pedagogický alebo akademický titul, funkcie, 
vedecké, odborné alebo umelecké aktivity, dosiahnuté významné výsledky v oblasti 
pôsobenia, 

b) zhodnotenie prínosu navrhovanej osoby vo vedeckej, vzdelávacej alebo umeleckej 
činnosti, 

c) údaje o rozsahu publikačnej činnosti a  zoznam najvýznamnejších publikovaných prác,  
d) prehľad získaných ocenení a vyznamenaní, 
e) formu pokračujúcej aktívnej vedeckej, pedagogickej, umeleckej a inej činnosti v súlade 

s vnútornými predpismi UNIZA.  
4. Pod aktívnou vedeckou, pedagogickou, resp. umeleckou prácou a ďalšou tvorivou 

činnosťou sa pre účely tejto smernice rozumie práca na riešení grantovej úlohy, publikačná 
aktivita v recenzovaných vedeckých časopisoch, vedenie vybraných prednášok, vedenie 
diplomových prác, vykonávanie funkcie školiteľa v doktorandskom štúdiu, konzultačná 
činnosť na všetkých stupňoch a formách vzdelávania a pod.  

 

 
Článok 3 

 
1. Po schválení návrhu na udelenie titulu VR UNIZA udelí rektor UNIZA laureátovi čestný titul 

profesor emeritus Žilinskej univerzity v Žiline.  
2. O udelení titulu vydá rektor UNIZA dekrét, ktorý spolu s dekanom navrhujúcej fakulty 

odovzdá emeritnému profesorovi počas slávnostnej časti riadneho zasadnutia VR UNIZA. 
3. Používanie titulu sa priznáva na dobu neurčitú a nie je časovo viazané na obdobie,  

v ktorom jeho nositeľ naďalej pôsobí na UNIZA. 
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Článok 4   
Práva emeritného profesora  

 
1. Titul oprávňuje jeho nositeľa po dohode s dekanom fakulty/na mimofakultnej súčasti UNIZA 

po dohode s rektorom:  
a) používať pracovný priestor, vybavenie a informačné technológie fakulty alebo 

univerzity, obvyklé pre prácu profesora, ktoré zodpovedajú priestorovým a technickým 
možnostiam príslušného pracoviska, 

b) zúčastňovať sa na vedeckej, pedagogickej práci alebo umeleckej činnosti a na iných 
činnostiach fakulty alebo univerzity v súlade s príslušnými vnútornými predpismi, 

c) vystupovať na zhromaždení členov akademickej obce UNIZA alebo fakulty,  
d) mať prístup do doteraz poskytnutých informačných systémov fakulty alebo univerzity,  
e) mať prístup do Univerzitnej knižnice,  
f) mať možnosť vstupu do všetkých budov univerzity, do ktorých mu bol doteraz vstup 

umožnený,  
g) môcť využívať služby fakulty alebo univerzity v súlade s ustanoveniami kolektívnej 

zmluvy,  
h) využívať aj ďalšie možné požitky v súlade s platnou legislatívou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Z titulu nevyplýva pre jeho nositeľa nárok na uzatvorenie pracovného pomeru podľa § 77 
ods. 6 zákona o VŠ, ani na iné pracovno-právne vzťahy podľa Zákonníka práce alebo 
zákona o výkone práce vo verejnom záujme ani na iné nároky voči univerzite alebo jej 
súčastiam.  

 
Článok 5   

Pôsobenie emeritného profesora  
 

1. Dekan fakulty resp. riaditeľ mimofakultnej súčasti po rokovaní Vedeckej rady UNIZA,  
na ktorej bude schválené udelenie titulu, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť 
príslušnej personálnej referentke s cieľom zabezpečiť promptnú komunikáciu s novým 
emeritným profesorom a CeIKT UNIZA.  

2. Dekan fakulty, na ktorej bude emeritný profesor pôsobiť/na mimofakultnej súčasti riaditeľ 
pracoviska v súčinnosti s príslušnou personálnou referentkou a CeIKT zabezpečí, aby 
emeritnému profesorovi odo dňa udelenia titulu boli k dispozícii všetky vstupy, prístupy 
a služby v súlade s čl. 4 ods. 1.  

3. Emeritný profesor svoj záujem o služby vyznačí vo formulári, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto 
smernice.         

4. Na pôsobenie emeritného profesora sa v primeranom rozsahu vzťahujú základné práva 
a povinnosti riadnych zamestnancov UNIZA, vymedzené príslušnými legislatívnymi 
predpismi, pričom k osobnosti emeritného profesora je potrebné uplatňovať adekvátny 
prístup.  

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ruší sa Smernica UNIZA č. 35 Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“  
na Žilinskej univerzite v znení dodatkov č. 1 a 2. 

2. Ruší sa Metodické usmernenie UNIZA č. 2/2017 Štatút emeritného profesora na Žilinskej 
univerzite v Žiline. 

3. Táto smernica nadobúda platnosť dňom schválenia vo VR UNIZA, t. j.  dňa 29. apríla 2021, 
účinnosť nadobúda dňom jej zverejnenia. 

4. Súčasťou smernice je jej Príloha č. 1. 
 
V Žiline dňa 29. apríla 2021                                                                                          
 
                                                                                           prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 
                                                                                                       rektor UNIZA 
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Príloha č. 1 k Smernici č. 195 
 
 

Emeritný profesor: ................................................. (meno, priezvisko, tituly) 
 

  
Záujem o vstupy, prístupy a služby 

v súlade s čl. 4 ods. 1 Smernice UNIZA č. 195 
Profesor emeritus na Žilinskej univerzite v Žiline 

Zásady udeľovania čestného titulu, postavenie a pôsobenie 
emeritného profesora na UNIZA 

 
 

Služba  Záujem 

Pracovný priestor, vybavenie a informačné 
technológie 

 
automaticky poskytnuté 

Účasť na vedeckej, pedagogickej práci alebo 
umeleckej činnosti a na iných činnostiach 
fakulty alebo univerzity 

 
automaticky umožnené 

Vystupovanie na zhromaždení členov 
akademickej obce UNIZA alebo fakulty  

 
automaticky umožnené 

Prístup do doteraz poskytnutých 
informačných systémov fakulty alebo 
univerzity 

 
 

automaticky umožnené 

 
Prístup do Univerzitnej knižnice UNIZA 

 
                  áno                          nie * 

         *nehodiace sa prečiarknuť 

Vstup do všetkých budov univerzity, do 
ktorých mu bol doteraz vstup umožnený  

                  áno                          nie * 
  *nehodiace sa prečiarknuť  

 
Sprístupnenie vstupu (do budovy, 
miestnosti) s použitím elektronickej čipovej 
karty 

 
 uviesť názov budovy, miestnosti 

 
Parkovanie na parkoviskách univerzity 

automaticky zdarma umožnené  

Využívanie ďalších možných požitkov 
v súlade s platnou legislatívou 

 
uviesť 

 
 

Žilina dňa ........................................ 
 
Vyjadrenie dekana/ rektora UNIZA 
 
 
Súhlasím/nesúhlasím   
 
   ............................................ 
    podpis dekana/rektora 

       


