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V súlade s ustanovením § 28 ods. 1 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“ v príslušnom gramatickom tvare) a ustanovením čl. 21 ods. 11 Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, a po prerokovaní v Akademickom senáte 

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu dňa 18. septembra 2020, vydáva 

dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „fakulta“ 

v príslušnom gramatickom tvare alebo „FM UK“) túto smernicu (ďalej len „smernica“ 

v príslušnom gramatickom tvare). 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

Dekan fakulty vydáva túto smernicu za účelom vytvorenia podmienok pre prácu a činnosť 

vysokoškolských učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom „profesor“ alebo „docent“ 

po dosiahnutí 70 rokov veku na pracoviskách fakulty. 

 

Čl. 2 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Čestný titul „emeritný vysokoškolský učiteľ Fakulty managementu UK“ (ďalej 

len „emeritný učiteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) môže udeliť dekan fakulty 

za prínosy v oblasti vzdelávania a vedy vysokoškolskému učiteľovi fakulty s vedecko-

pedagogickým titulom „profesor“ alebo „docent“, ktorému sa skončil pracovný pomer 

po dosiahnutí 70 rokov veku1 a je schopný naďalej aktívne vedecky a pedagogicky 

pôsobiť. 

(2) Pod aktívnou vedeckou a pedagogickou prácu sa pre účely tejto smernice rozumie najmä 

práca na riešení grantovej úlohy, publikačná činnosť, vedenie prednášok, vedenie 

záverečných prác, vykonávanie funkcie školiteľa na doktorandskom stupni štúdia, 

konzultačná činnosť na všetkých stupňoch a formách vzdelávania. 

(3) Používanie čestného titulu emeritný učiteľ sa priznáva na dobu neurčitú a nie je časovo 

viazané na obdobie, v ktorom jeho nositeľ naďalej vedecky a pedagogicky pôsobí 

na fakulte. 

 

Čl. 3 

Zásady udeľovania čestného titulu emeritný učiteľ 

 

(1) Návrh na udelenie čestného titulu emeritný učiteľ je dekanovi oprávnený predložiť: 

a. vedúci pracoviska, na ktorom kandidát pôsobil pred skončením pracovného 

pomeru, 

b. člen vedeckej rady fakulty, 

c. člen vedenia fakulty. 

 
1 § 77 ods. 6 zákona o vysokých školách: „Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov sa skončí koncom 

akademického roku, v ktorom dovŕšia 70 rokov veku, ak sa pracovný pomer neskončil skôr podľa osobitných 

predpisov.“ 



 

3 

 

(2) Návrh na udelenie čestného titulu emeritný učiteľ prerokúva vedenie fakulty a schvaľuje 

dekan. 

(3) O udelení čestného titulu emeritný učiteľ vydá dekan kandidátovi dekrét. 

(4) Čestný titul emeritný učiteľ oprávňuje jeho nositeľa používať pracovný priestor, vybavenie 

a informačné technológie fakulty obvyklé pre prácu profesora alebo docenta, ktoré 

zodpovedajú priestorovým a technickým možnostiam príslušného pracoviska. 

(5) V prípade, ak fakulta disponuje finančnými prostriedkami (mimofakultnými zdrojmi), 

môže vedúci pracoviska predložiť dekanovi návrh na uzatvorenie dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru2 alebo návrh na uzatvorenie pracovného pomeru, 

ak ide o navrhovaného kandidáta s vedecko-pedagogickým titulom „profesor“. 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Ustanoveniami tejto smernice nie sú dotknuté ustanovenia zákona o vysokých školách, 

Zákonníka práce, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Pracovného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave a ďalších právnych predpisov. 

(2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 21. septembra 2020. 

 

V Bratislave 18. septembra 2020 

 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 
dekan FM UK predsedníčka AS FM UK 

 

 
2 Zásady a postup pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Univerzite 

Komenského v Bratislave upravuje vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave č. 14/2013 Smernica 

rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú zásady a postup pri uzatváraní dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru na Univerzite Komenského v Bratislave. 


