
 

Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na Filozofickej fakulte UPJŠ  

v Košiciach 
 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

 

1. Tieto Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na Filozofickej fakulte UPJŠ 

v Košiciach vychádzajú z Rozhodnutia rektora č. 17/2016, ktorým sa určuje postup pri 

udeľovaní čestného titulu „profesor emeritus“ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach (č. 3536/2016 z 11. 11. 2016).  

 

2. Čestný titul „profesor emeritus“ môže rektor UPJŠ v Košiciach udeliť iba profesorom 

starším ako 70 rokov za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania.  

 

 

Článok II 

Postup pri schvaľovaní 

 

 

1. Podmienkou na udelenie titulu „profesor emeritus“ je skončenie pracovného pomeru s 

UPJŠ ako jej riadny profesor a ďalšie aktívne vedecké a pedagogické pôsobenie na UPJŠ. 

  

2. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ rektorovi UPJŠ predkladá dekan FF 

UPJŠ v súlade s ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. najskôr 12 mesiacov pred skončením 

pracovného pomeru príslušného profesora s UPJŠ ako jej riadny profesor.  

 

3. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ musí byť pred jeho predložením 

rektorovi UPJŠ dekanom fakulty prerokovaný a schválený Vedeckou radou FF UPJŠ. 

Vedecká rada FF UPJŠ návrh schvaľuje v tajnom hlasovaní.  

 

4. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ schvaľuje v súlade s ust. čl. 10 ods. 4 

Rokovacieho poriadku Vedecká rada UPJŠ v tajnom hlasovaní. 

 
5. Po prerokovaní a schválení návrhu VR UPJŠ rektor UPJŠ udelí čestný titul „profesor 

emeritus“ s účinnosťou najskôr nasledujúceho dňa po skončení pracovného pomeru s UPJŠ 

ako jej riadny profesor.  

 

 

Článok III 

Podmienky pôsobenia 

 

 

1. Na úrovni Filozofickej fakulty UPJŠ je emeritný profesor do svojho postavenia v 

príslušnom študijnom odbore alebo vednom odbore ustanovený rozhodnutím dekana fakulty. 

Emeritný profesor pôsobí na príslušnej katedre FF UPJŠ. Emeritný profesor nie je členom 

akademickej obce fakulty ani univerzity, má však právo vystupovať na akademických 

podujatiach.  



 

2. Emeritný profesor podľa svojich možností pokračuje vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej 

činnosti na fakulte, resp. aj na univerzite. Môže aktívne pôsobiť vo vzdelávacom procese ako 

prednášateľ a konzultant na všetkých stupňoch a formách vzdelávania (osobitne v rámci 

doktorandského štúdia), môže pracovať v odborných komisiách na fakulte, univerzite a vo 

vedeckých inštitúciách a v národných a medzinárodných orgánoch, v redakčných radách 

vedeckých a odborných časopisov, v odborných komisiách s národnou a medzinárodnou 

pôsobnosťou. Tieto aktivity finančne zaisťuje organizačná jednotka alebo organizácia, v 

prospech ktorej alebo na vyzvanie ktorej sa táto aktivita vykonáva. Pre potreby fakulty a 

univerzity poskytuje výsledky svojej doterajšej výskumnej a pedagogickej práce (publikácie, 

citácie, učebné pomôcky). Zúčastňuje sa na príprave a riešení vedeckých projektov ako člen 

riešiteľských kolektívov, vystupuje na vedeckých konferenciách a seminároch. Účasť sa hradí 

z prostriedkov vedeckých projektov, na ktorých aktívne participuje formou dohody o 

vykonaní práce.  

 

3. Emeritný profesor má nárok na vhodné pracovné miesto s adekvátnym vybavením. Uvádza 

sa v príslušných zoznamoch pracovníkov fakulty ako emeritný profesor. Má prístup do 

informačného systému fakulty a univerzity. Má možnosť využívať služby fakulty a univerzity 

v zmysle platných predpisov.  

 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Rušia sa Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na Filozofickej fakulte 

UPJŠ v Košiciach, ktoré boli schválené Vedeckou radou  FF UPJŠ dňa 7. 11. 2013. 

  

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

radou FF UPJŠ dňa 2. 12. 2016. 

 

 

 

 

 

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

dekanka FF UPJŠ 


