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 Titul, meno, priezvisko Funkcia Dátum Podpis 

Správca: prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. prorektorka KU 21.10.2019  

Odporúča 
schváliť: 

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. rektor KU 11.11.2019  

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. prorektorka KU 11.11.2019  

Schválil: Vedecká rada KU predseda VR KU 27.11.2019  

Originál podpísanej smernice Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“                       
na Katolíckej univerzite v Ružomberku č. VP-KU-26 zo dňa 27.11.2019 je uložený                                        
a k nahliadnutiu prístupný na referáte pre riadenie kvality a vnútornú legislatívu. 
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Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „Vedecká rada KU“)                                   
dňa 27.11.2019 schválila  na základe ustanovenia § 12 ods. (1) písm. m a  § 78 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o vysokých  školách“) a čl. (18) Štatútom Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (ďalej len „štatútom KU“) Smernicu Zásady udeľovania čestného titulu 
„profesor emeritus“ na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 
(1) Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „KU“) môže v zmysle § 78 zákona 

o vysokých školách udeliť na návrh Vedeckej rady KU za významné prínosy v oblasti 
vedy, umenia a vzdelávania čestný titul „profesor emeritus“ Katolíckej univerzity 
v Ružomberku profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer                          
na fakulte KU ako jej riadny profesor a na tejto fakulte naďalej aktívne vedecky 
a pedagogicky pôsobí.  

Článok 2  

Podmienky udelenia čestného titulu „profesor emeritus“ 
(1) Čestný titul „profesor emeritus“ sa môže udeliť iba kandidátovi staršiemu ako 70 rokov 

s vedecko–pedagogickým titulom „profesor“ za významný prínos v oblasti vedy 
a vzdelávania. 

(2) Podmienkou pre udelenie titulu „profesor emeritus“ je skončenie pracovného pomeru 
s fakultou KU ako jej riadny profesor a ďalšie aktívne vedecké a pedagogické pôsobenie                       
na KU. 

(3) Čestný titul „profesor emeritus“ môže udeliť rektor KU na návrh Vedeckej rady KU 
v súlade s § 12 ods.(1) písm. m zákona o vysokých školách.  

(4) Používanie čestného titulu „profesor emeritus“ sa priznáva na čas určitý, a to na dobu 
piatich rokov. Titul sa môže udeliť aj opakovane na obdobie ďalších piatich rokov. 
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(5) Zo závažných dôvodov však môže byť tento titul zamestnancovi rektorom aj odobratý.               
Za závažné dôvody pre účely tejto smernice sa považuje najmä: právoplatné odsúdenie               
za akýkoľvek úmyselný trestný čin, konanie emeritného profesora, ktorým sa závažným 
spôsobom spreneveril občianskej a vedeckej etike, príp. poškodil dobré mena univerzity 
navonok, konanie v rozpore s dobrými mravmi apod. ako aj konanie v rozpore                                      
so všeobecne záväznými právnymi normami. 

Článok 3  

Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ 
(1) Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ predkladá Vedeckej rade KU 

prorektor KU so súhlasným vyjadrením dekana fakulty, na ktorej kandidát pôsobil, alebo 
dekan fakulty, na ktorej kandidát pôsobil pred ukončením pracovného pomeru ako riadny 
profesor po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty. Návrh môže dekanovi fakulty predložiť 
vedúci katedry/ústavu, na ktorom profesor pôsobil.  

(2) K návrhu na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ je potrebné priložiť v písomnej 
forme:  
a) štruktúrovaný profesijný životopis kandidáta na titul „profesor emeritus“ s dôrazom                           

na jeho vedecké a pedagogické pôsobenie,  
b) prehľad jeho pedagogickej činnosti,  
c) zoznam jeho publikačnej činnosti (výpis z Univerzitnej knižnice KU),  
d) stručné zhodnotenie prínosu navrhovaného profesora vo vzdelávacej a vedeckej 

činnosti, ako aj uvedenie predpokladanej formy ďalšej vzdelávacej alebo vedeckej 
činnosti (predmet, ktorý bude zabezpečovať, účasť na výskumnom projekte a pod.).  

(3) O návrhu na udelenie tohto titulu rozhodne Vedecká rada KU tajným hlasovaním, formou 
uznesenia, pričom na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných 
členov.  

(4) Ak Vedecká rada KU návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ schváli, rektor 
KU môže čestný titul kandidátovi udeliť.  
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(5) O udelení čestného titulu „profesor emeritus“ vydá rektor KU diplom, ktorý odovzdá 
kandidátovi na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady KU, alebo pri inej vhodnej 
príležitosti.  

Článok 4 

Podmienky pôsobenia 
(1) Nositeľ čestného titulu „profesor emeritus“ sa uvádza v príslušných zoznamoch 

zamestnancov KU ako emeritný profesor.  

(2) Profesor, ktorému bol udelený titul čestný titul „profesor emeritus“, má nárok na: 
a)  pracovný priestor obvyklý pre možnosť  vykonávať  funkciu profesora na pracovisku, 
na ktorom pôsobil,  
b) primerané využívanie informačných a komunikačných prostriedkov a poštových 
služieb podľa zvyklostí pracoviska.  

(3) Profesor, ktorému bol udelený čestný titul „profesor emeritus“, má možnosť:  
a)   využívať v primeranom rozsahu aj niektoré servisné služby, ktoré poskytuje univerzita 
učiteľom a vedeckým pracovníkom v pracovnom pomere (napr. využívanie služieb 
knižnice). 
b)  zúčastniť sa v riešiteľských kolektívoch výskumných projektov všetkých typov.  

(4)  „Profesor emeritus“ sa môže podieľať  na  činnosti komisií na obhajoby doktorandských 
dizertačných prác, komisií pre habilitačné a vymenúvacie konania, ako aj na práci 
skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok v rámci bakalárskeho, magisterského 
a doktorandského štúdia. 

(5) Z vedeckej alebo pedagogickej činnosti vykonávanej emeritným profesorom nevzniká 
nositeľovi čestného titulu „profesor emeritus“ nárok na uzatvorenie pracovnoprávneho 
vzťahu.  
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Článok 5 

Záverečné ustanovenie 

(1) Schválením tejto smernice a ruší platnosť časti 2. Zásady udeľovania čestného titulu 
„profesor emeritus“ na KU vnútorného predpisu Zásady udeľovania čestných titulov 
„doctor honoris causa“ a „profesor emeritus“ na Katolíckej univerzite v Ružomberku                    
z 18. decembra 2008 

(2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť po jej schválení vo Vedeckej rade KU                           
dňa 27. novembra 2019.  

 

 

      doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 


