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   V zmysle § 79 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) rektor alebo dekan, ak ide 
o pracovné miesto zaradené na fakulte, môže na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so 
súhlasom Vedeckej rady Univerzity Komenského (ďalej len „vedecká rada univerzity“) 
pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii 
hosťujúceho profesora. Dekan môže na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom 
vedeckej rady fakulty pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského 
učiteľa vo funkcii hosťujúceho docenta. Ak ide o miesto hosťujúceho docenta nezaradeného 
na fakulte, uzatvára pracovný pomer rektor so súhlasom vedeckej rady univerzity. 
   Univerzita Komenského (ďalej len „univerzita“) a jej súčasti pri priznávaní titulu hosťujúci 
profesor (čl. 1 až 4 a čl. 6) a hosťujúci docent (čl. 5) postupujú podľa týchto zásad: 
 
 

Čl. 1  
   Pracovný pomer na miesto hosťujúceho profesora možno uzavrieť iba so zahraničným 
odborníkom počas jeho pôsobenia na univerzite alebo jej fakulte, ak:  
a) ide o preukázateľne významnú a medzinárodne uznávanú vedeckú alebo umeleckú 

osobnosť, alebo o pracovníka, ktorého vzhľadom na dosiahnuté postavenie v hospodárskej 
alebo spoločenskej praxi možno označiť za významného odborníka,  

b) bude na univerzite alebo jej  fakulte vykonávať vedeckú alebo umeleckú a pedagogickú 
činnosť najmenej v rozsahu jedného semestra v akreditovanom študijnom odbore alebo 
študijnom programe,  ktorý sa na fakulte vyučuje v magisterskom, doktorskom alebo 
doktorandskom štúdiu,  

c) výrazne prispeje k zvýšeniu úrovne vedeckej a pedagogickej práce na univerzite alebo 
fakulte. 

 
Čl. 2 

(1) Konanie na uzatvorenie pracovného pomeru s kandidátom na miesto hosťujúceho 
profesora  začne  rektor  alebo  dekan  fakulty na základe žiadosti kandidáta alebo 
pozývajúceho pracoviska (ďalej len žiadateľ).  
 

(2) Ak  je   žiadateľom pozývajúce  pracovisko,  súčasťou  žiadosti  je  aj  stanovisko 
kandidáta.   

(3) Ak  je  žiadateľom  kandidát,  súčasťou  žiadosti  je  aj  stanovisko pracoviska, na 
ktorom by mal pôsobiť a ktoré má zabezpečovať jeho hosťovanie. 
 
 

Čl. 3  
(1) Žiadosť kandidáta alebo pozývajúceho pracoviska spolu s vlastným stanoviskom  

predloží rektor alebo dekan  v  písomnej  forme  vedeckej rade  univerzity, ktorá preskúma, či 
sú splnené podmienky podľa čl. 1.  
 

(2) K návrhu na uzatvorenie pracovného pomeru s hosťujúcim profesorom predloží rektor 
alebo dekan vedeckej rade univerzity:  
a) krátky životopis kandidáta s najdôležitejšími údajmi o jeho vedeckej a pedagogickej 

kariére, 
b) komentované údaje o troch až piatich najvýznamnejších výsledkoch kandidátovej 

činnosti, 
c) časový a obsahový plán  pôsobenia  - pracovný program  súvislej výučby  po dobu 

najmenej jedného semestra,  
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d) stanovisko kandidáta alebo pracoviska podľa čl. 2 ods. 2 alebo 3, 
e) stanovisko vedeckej rady fakulty, ak ide o návrh na obsadenie miesta na fakulte. 
 

(3) Ak vedecká rada univerzity  predložené podklady uzná za nedostatočné, vyžiada si 
doplnenie podkladov a odloží svoje rozhodnutie na neskoršie zasadnutie.  
 

(4) Ak vedecká  rada  univerzity   predložené  podklady  uzná  za  dostatočné,  v  tajnom 
hlasovaní podľa svojho rokovacieho poriadku rozhodne:  
a) ak  bol  návrh úspešný  a ide  o   návrh  na  obsadenie  miesta  hosťujúceho profesora na 

univerzite, rozhodnutie vedeckej rady univerzity je konečné; ak ide o návrh na obsadenie 
miesta na fakulte, návrh so stanoviskom vedeckej rady univerzity  a prílohami podľa ods. 4 
postúpi rektor dekanovi na ďalšie konanie,  

b) ak návrh nebol úspešný,  rozhodnutie o zastavení konania s odôvodnením oznámi rektor 
alebo dekan žiadateľovi. 

 
 

Čl. 4 
   Po uzatvorení  pracovného pomeru  s hosťujúcim profesorom  rektor  pozve  kandidáta 
(v prípade, ak ide o pracovné miesto zaradené na fakulte, spolu s dekanom fakulty) na 
slávnostné prijatie a odovzdá mu vymenúvací dekrét, v ktorom je uvedené, že je oprávnený 
používať titul „hosťujúci profesor Univerzity Komenského“ počas pôsobenia na univerzite, 
resp. na príslušnej fakulte univerzity.  

 
 

Čl. 5  
(1) Pracovný     pomer   na    miesto    hosťujúceho    docenta   môže   dekan   uzavrieť   so 

zahraničným alebo domácim odborníkom počas jeho pôsobenia na  fakulte po súhlase 
vedeckej rady fakulty, ak ide o miesto zaradené na fakulte. Kandidát musí spĺňať podmienky 
uvedené v čl. 1, písm. a, b a c. K návrhu na uzatvorenie pracovného pomeru s hosťujúcim 
docentom predloží dekan vedeckej rade fakulty materiály podľa čl. 3, ods. 2, písm. a) až  d). 
 

(2) Ak  ide  o  obsadenie miesta  hosťujúceho  docenta nezaradeného  na  fakulte, návrh na 
uzavretie pracovného pomeru podáva rektor vedeckej rade univerzity s prílohami  podľa čl. 
3., ods. 2, písm. a) až d). 
 
 

Čl. 6 
   Univerzita prispieva fakulte na hosťujúceho profesora mzdovými prostriedkami v rovnakej 
výške, v akej sa na jeho mesačnom honorovaní podieľa fakulta zo svojich disponibilných 
prostriedkov, najviac ale do výšky 15 000 Sk mesačne. 
 
 

Čl. 7 
   Tieto zásady nadobudli účinnosť dňa 18. októbra  2002.  
 
 
 

 
 

prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. 
                                                                                          rektor UK 


