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Článok I 

Všeobecné ustanovenia 

1. Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach môže v zmysle § 78 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov udeliť na návrh Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania čestný titul „emeritný 

profesor (profesor emeritus)“ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len ,, 

emeritný profesor“) profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer 

na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len ,,PF 

UPJŠ´´) ako riadny profesor a na fakulte naďalej aktívne vedecky a pedagogicky 

pôsobí.  

 

Článok II 

Postup pri schvaľovaní 

1.  Návrh na udelenie čestného titulu emeritný profesor predkladá vedúci  akademického 

pracoviska ústavu, na ktorom profesor pôsobil, v písomnej forme riaditeľovi ústavu.  

2. K návrhu je potrebné priložiť: 

a) štruktúrovaný profesijný životopis kandidáta na titul emeritného profesora 

s dôrazom na jeho vedecké a pedagogické pôsobenie, 

b) prehľad jeho pedagogickej činnosti, 

c) zoznam jeho publikačnej činnosti, preukázaný výpisom z Univerzitnej knižnice 

UPJŠ v Košiciach. 

3. Riaditeľ ústavu je povinný predložiť tento návrh k prerokovaniu na najbližšie zasadnutie 

rady ústavu. Návrh na udelenie titulu s náležitosťami podľa článku II. 2. môže predložiť 

na prerokovanie rady ústavu aj riaditeľ ústavu. 

4. V prípade kladného stanoviska rady ústavu predkladá riaditeľ návrh dekanovi fakulty, 

ktorý po prerokovaní vo vedení fakulty predkladá návrh na schválenie Vedeckej rade 

fakulty. Po jeho schválení vo Vedeckej rade fakulty, v súlade s Rozhodnutím rektora 

č.13/2012, ktorým sa určuje postup pri udeľovaní čestného titulu „profesor emeritus“ 

na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, návrh predkladá rektorovi UPJŠ v 

Košiciach. 

5. Negatívne stanovisko Rady Ústavu, podlieha preskúmaniu Dekanom fakulty, ktorý má 

právo, po náležitom zvážení okolností predložiť tento návrh na schválenie Vedeckej 

rade fakulty. Odvolanie voči rozhodnutiu Vedeckej rady fakulty nie je prípustné. 

6. Rektor UPJŠ môže aj z vlastného podnetu navrhnúť udelenie čestného titulu „profesor 

emeritus“ v súlade s ustanoveniami rozhodnutia rektora č. 13/2012 ktorým sa určuje 

postup pri udeľovaní čestného titulu „profesor emeritus“ na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach (ďalej len „rozhodnutie rektora“). V tomto prípade sa použije 

postup pre udelenie titulu „profesor emeritus“ vymedzený v rozhodnutí rektora. 

7. Podmienkou priznania čestného titulu emeritného profesora na PF UPJŠ je pokračujúca 

aktívna vedecká a pedagogická činnosť profesora na tom ústave fakulty, na ktorom 

pôsobil do ukončenia riadneho pracovného pomeru.  



 

Článok III 

Podmienky pôsobenia 

 

1. Emeritný profesor sa uvádza v príslušných zoznamoch pracovníkov fakulty ako 

emeritný profesor.  

2.  Udelenie čestného titulu emeritný profesor oprávňuje svojho nositeľa, aby mu boli 

poskytnuté pracovné podmienky s adekvátnym vybavením, ktoré zodpovedajú 

priestorovým a technickým možnostiam príslušného ústavu a na primerané využívanie 

servisných služieb podľa zvyklostí pracoviska. Tieto podmienky sa môžu na základe 

rozhodnutia riaditeľa ústavu aj meniť podľa aktivity emeritného profesora a kapacitných 

možností ústavu. 

3. Emeritný profesor sa môže podieľať na činnosti komisií pre dizertačné skúšky a na 

obhajoby doktorandských dizertačných prác. Podmienky takéhoto pôsobenia sa 

vymedzia uznesením vedeckej rady fakulty. 

3. Nositeľ čestného titulu emeritný profesor nie je členom Akademickej obce PF UPJŠ, 

napriek tomu má právo na aktívne vystupovanie na jej zhromaždení. 

4. Z vedeckej alebo pedagogickej činnosti vykonávanej emeritným profesorom nevzniká 

nárok na uzatvorenie pracovného pomeru ani na dobu určitú. 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

 1. Rušia sa Podmienky emeritných profesorov na PF UPJŠ, ktoré boli schválené 

Akademickým senátom PF UPJŠ  dňa 21.10.2009. 

 2. Tento vnútorný predpis fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia 

Vedeckou radou  PF UPJŠ 4.5.2016. 

  

 

     

 

 

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

dekan fakulty 


