Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“
na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
Týmito zásadami sa na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (ďalej len
„VŠMU“) vykonáva ustanovenie § 78 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o vysokých školách“).
Článok 1
1. Čestný titul „profesor emeritus Vysokej školy múzických umení v Bratislave“ (ďalej
len „emeritný profesor“) môže rektor udeliť na návrh Vedeckej a umeleckej rady
VŠMU v Bratislave za významné prínosy v oblasti vedy, umenia a vzdelávania
profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s VŠMU ako
riadny profesor (§ 75 ods. 7 zákona o vysokých školách) a ktorý naďalej aktívne
vedecky, umelecky a pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave.
2. Pod aktívnou vedeckou a umeleckou prácou sa rozumie najmä riešenie grantovej
výskumnej úlohy, vedenie umeleckého projektu, resp. aktívna účasť na ňom,
publikačná aktivita a umelecká činnosť v odbore, ktorého je kandidát predstaviteľom
a pod. Pod aktívnou pedagogickou prácou sa rozumie najmä vedenie prednášok,
vedenie diplomových prác, vykonávanie funkcie školiteľa v doktorandskom štúdiu a
pod.
Článok 2
1. Návrh na udelenie čestného titulu emeritný profesor predkladá predsedovi Vedeckej
a umeleckej rady VŠMU v Bratislave dekan fakulty, na ktorej profesor pôsobil pred
dovŕšením veku 70 rokov a pred skončením pracovného pomeru, a to po prerokovaní
vo vedeckej a umeleckej rade fakulty.
2. Podmienkou priznania titulu je pokračujúca aktívna vedecká, umelecká a pedagogická
činnosť profesora na VŠMU v Bratislave.
3. K návrhu na udelenie titulu emeritný profesor dekan fakulty predloží Vedeckej
a umeleckej rade VŠMU v Bratislave stanovisko vedeckej a umeleckej rady fakulty a
charakteristiku osobnosti navrhovaného, v ktorej uvedie:
a) krátky životopis navrhovaného s údajmi o jeho vedeckom, umeleckom a
pedagogickom pôsobení,
b) podrobnejšie komentované údaje o najdôležitejších výsledkoch jeho vedeckej,
umeleckej a pedagogickej činnosti,
c) stručnú charakteristiku jeho vedeckej/umeleckej školy so zoznamom jej
najvýznamnejších predstaviteľov (predovšetkým z vlastného pracoviska), ktorí sa
kvalifikovali pod jeho vedením,
d) údaje o ďalšom (budúcom) pedagogickom a vedeckom/umeleckom pôsobení na
fakulte VŠMU v Bratislave.
4. O návrhu na udelenie titulu emeritný profesor rozhodne Vedecká a umelecká rada

VŠMU v Bratislave tajným hlasovaním.
5. Schvaľovanie návrhu vo Vedeckej a umeleckej rade VŠMU v Bratislave sa riadi
Rokovacím poriadkom Vedeckej a umeleckej rady VŠMU v Bratislave (článok 3,
bod 3).
Článok 3
1. Ak Vedecká a umelecká rada VŠMU v Bratislave návrh na udelenie čestného titulu
emeritný profesor schváli, rektor VŠMU vymenuje navrhovaného kandidáta za
emeritného profesora VŠMU v Bratislave.
2. O udelení čestného titulu emeritný profesor vydá rektor VŠMU dekrét, ktorý odovzdá
kandidátovi na slávnostnom zasadnutí Vedeckej a umeleckej rady VŠMU v Bratislave,
alebo pri inej vhodnej príležitosti.
Článok 4
1. Čestný titul emeritný profesor oprávňuje jeho nositeľa po dohode s rektorom VŠMU v
Bratislave a dekanom navrhujúcej fakulty používať pracovné priestory a vybavenie
pracoviska, na ktorom pôsobil a zúčastňovať sa na vedeckej, umeleckej, pedagogickej
práci a iných činnostiach v súlade s príslušnými vnútornými predpismi.
2. Emeritný profesor sa môže podieľať na činnosti komisií pre obhajoby doktorandských
dizertačných prác, komisií pre habilitačné a vymenúvacie konania, ako aj na práci
skúšobných komisií pre vykonanie štátnych skúšok v rámci bakalárskeho,
magisterského a doktorandského štúdia.
3. Nositeľ čestného titulu emeritný profesor má právo vystupovať na zhromaždení
členov akademickej obce VŠMU alebo fakulty, ale nie je jej členom.
4. Z čestného titulu emeritný profesor nevyplýva pre jeho nositeľa nárok na uzatvorenie
pracovného pomeru podľa § 77 ods. 6 zákona o vysokých školách, ani na iné
pracovno-právne vzťahy podľa Zákonníka práce alebo Zákona o výkone práce vo
verejnom záujme, ani na iné nároky voči VŠMU alebo jej súčastiam.
Článok 5
Tieto Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na VŠMU v Bratislave
nadobúdajú platnosť a účinnosť ich schválením Vedeckou a umeleckou radou
VŠMU dňa 13. 1. 2016.

V Bratislave 13. januára 2016
doc. Mária Heinzová, ArtD.
predsedníčka Vedeckej a umeleckej rady
Vysokej školy múzických umení v Bratislave

