
Štatút Emeritného vedeckého pracovníka FiÚ SAV 

Riaditeľ Filozofického ústavu SAV v Bratislave (ďalej FiÚ SAV), po schválení Vedeckej rady FiÚ SAV 
vydáva tento Štatút a určuje postup pri udeľovaní čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník FiÚ 
SAV“. 

 

I. Úvodné ustanovenia 

1. Čestný titul „Emeritný vedecký pracovník FiÚ SAV“ sa môže udeliť iba vedúcemu vedeckému 
pracovníkovi, ktorý sa významne sa zaslúžil o rozvoj FiÚ SAV, alebo príslušného vedného 
odboru z vedeckej alebo organizačnej stránky a bol členom akademickej obce FiÚ SAV. 

2. Podmienkou pre udelenie titulu „Emeritný vedecký pracovník FiÚ SAV“ je dosiahnutie 
dôchodkového veku a ukončenie pracovného pomeru v FiÚ SAV. 

 

II. Postup pri udelení čestného titulu 

1. Čestný titul „Emeritný vedecký pracovník FiÚ SAV“ udeľuje riaditeľ FiÚ SAV. 

2. Návrh na udelenie čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník FiÚ SAV“ predkladajú 
riaditeľovi vedúci oddelení ústavu, alebo Vedecká rada FiÚ SAV. Iniciovať udelenie titulu 
môže z vlastného podnetu aj riaditeľ FiÚ SAV. 

3. Návrh na udelenie čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník FiÚ SAV“ je pred jeho 
udelením prerokovaný s Vedeckou radou FiÚ SAV, ktorá k nemu zaujme stanovisko. 

4. Riaditeľ vystaví menovací dekrét v písomnej forme s uvedeným dátumom, od ktorého sa 
menovanie realizuje. 

 

III. Pôsobenie emeritných vedeckých pracovníkov FiÚ SAV 

1. Emeritný pracovník má právo dochádzať na pracovisko a zúčastňovať sa jeho činnosti, 
využívať infraštruktúru FiÚ SAV, hlavne počítačovú sieť, hardvér a softvér, knižnicu a ďalšie 
informačné zdroje, funkčnú e-mailovú adresu, používať adresu FiÚ SAV ako svoje pracovisko 
na publikáciách a ďalších dokumentoch súvisiacich s jeho vedeckou prácou. Pokiaľ emeritný 
pracovník vytvorí publikáciu alebo iný vedecký výstup, eviduje ho štandardnou cestou 
v príslušných databázach FiÚ SAV. 

2. Emeritný pracovník je povinný v organizačných otázkach riadiť sa vnútornými predpismi FiÚ 
SAV a pokynmi vedenia, resp. príslušnej organizačnej zložky, do ktorej je pracovne zaradený. 

3. S emeritným pracovníkom môže FiÚ SAV v prípade potreby uzavrieť pracovnoprávny vzťah, 
spravidla dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Titul emeritného 
pracovníka tým nie je ovplyvnený. 



 

IV. Odobratie čestného titulu 

1. Čestný titul „Emeritný vedecký pracovník FiÚ SAV“ sa udeľuje ako doživotný. Zo závažných 
dôvodov však môže byť tento titul pracovníkovi riaditeľom/kou aj odobratý, a to na základe 
odporúčania Vedeckej rady FiÚ SAV. Za závažné dôvody pre účely tejto normy sa považuje 
najmä: právoplatné odsúdenie za akýkoľvek úmyselný trestný čin, konanie emeritného 
vedeckého pracovníka, ktorým sa závažným spôsobom spreneveril občianskej a vedeckej 
etike, príp. poškodil dobré meno organizácie navonok, konanie v rozpore s dobrými mravmi, 
ako aj konanie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi normami a internými predpismi 
FiÚ SAV. 

2. Držiteľ čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník FiÚ SAV“ sa ho môže vzdať, a to 
písomným oznámením adresovaným riaditeľovi, alebo Vedeckej rade FiÚ SAV. 

 

V. Záverečné ustanovenie 

Štatút a postup pri udeľovaní čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník FiÚ SAV“ 
nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade FiÚ SAV. 

Tento Štatút bol prerokovaný a schválený vo Vedeckej rade FiÚ SAV dňa 31. 10. 2019. 

 

 

V Bratislave  31. 10. 2019     doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. 
                                           riaditeľ FiÚ SAV 
 

 


