
 
 

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED 

 

Štatút Emeritného vedeckého pracovníka HÚ SAV, v.v.i. 

 

Riaditeľ Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v.v.i. (ďalej HÚ SAV) po schválení 
vo Vedeckej rade organizácie vydáva tento štatút a určuje postup pri udeľovaní čestného 
titulu „Emeritný vedecký pracovník HÚ SAV, v.v.i.“. 

 

1. Úvodné ustanovenia 

Čestný titul „Emeritný vedecký pracovník HÚ SAV“ (emeritus scientist of the Institute of 
History) sa zavádza ako prejav uznania za dosiahnuté výsledky vedeckej práce, prínos 
k organizačnému rozvoj ústavu a historických vied. Podmienkou pre udelenie titulu 
„Emeritný vedecký pracovník HÚ SAV“ je ukončenie riadneho pracovného pomeru na HÚ 
SAV. Môže sa udeliť samostatným vedeckým pracovníkom a vedúcim vedeckým 
pracovníkom, ktorí dosiahli dôchodkový vek. Čestný titul „Emeritný vedecký pracovník 
HÚ SAV“ sa udeľuje na dobu neurčitú. Zo závažných dôvodov uvedených v bode 4 môže 
byť tento titul odobratý riaditeľom HÚ SAV, po prerokovaní Vedeckou radou organizácie. 
Pojmy riaditeľ, vedúci, pracovník a člen v štatúte reprezentujú oba rody, mužský aj 
ženský. 

 

2. Postup pri udelení čestného titulu 

a) Čestný titul „Emeritný vedecký pracovník HÚ SAV“ udeľuje riaditeľ HÚ SAV. 

b) Návrhy na udelenie čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník HÚ SAV“ sú 
oprávnení podávať riaditeľ ústavu, vedúci oddelení a Vedecká rada HÚ SAV. 

c) Návrhy na udelenie čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník HÚ SAV“ sa 
prekladajú riaditeľovi ústavu. 

d) Riaditeľ ústavu predkladá návrhy na udelenie čestného titulu „Emeritný vedecký 
pracovník HÚ SAV“ na prerokovanie a schválenie Vedeckej rade HÚ SAV. 

e) Riaditeľ ústavu vystaví o menovaní dekrét, s dátumom nadobudnutia jeho platnosti.  

 

3. Pôsobenie emeritných vedeckých pracovníkov 

a) Pôsobením emeritných vedeckých pracovníkov v organizácii sa nemení limitovaný 
počet zamestnancov organizácie stanovený zakladateľom ani sa nezakladá nárok na 
zvýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov a odvodov do poisťovní.  

b) Riaditeľ ústavu a vedúci projektov umožnia v súlade s vnútornými predpismi 
organizácie emeritným vedeckým pracovníkom zúčastňovať sa na výskume, riešení 
vedeckých projektov, na vedeckých aktivitách pracoviska a na iných činnostiach 
pracoviska a pri dodržiavaní pravidiel vedeckých grantových agentúr. 



 
c) Organizácia poskytne emeritnému vedeckému pracovníkovi pracovné podmienky s 
adekvátnym vybavením, ktoré zodpovedajú priestorovým a technickým možnostiam 
organizácie, prístup do knižnice, elektronických databáz a funkčnú mailovú adresu.  

d) Emeritný pracovník má právo používať adresu HÚ SAV, v. v. i. ako svoje pracovisko na 
publikáciách a ďalších dokumentoch súvisiacich s jeho vedeckou činnosťou. Vytvorené 
vedecké výstupy je povinný evidovať štandardnou formou v príslušných databázach.  

e) Emeritný pracovník nie je členom akademickej obce vedeckých pracovníkov HÚ SAV, 
v. v. i., ktorá sa zvoláva za účelom voľby riadiacich pracovníkov, členov vedeckej a 
správnej rady, či za iným účelom v zmysle príslušných ustanovení štatútu SAV a HÚ SAV, 
v. v. i., ktoré platia pre zamestnancov organizácie a sú vymedzené v príslušných 
ustanoveniach Zákonníka práce, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom 
záujme, zák. 553/03 Z.z. v platnom znení o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone prác vo verejnom záujme, v Pracovnom poriadku a Organizačnom poriadku HÚ 
SAV, v Kolektívnej zmluve HÚ SAV, ako aj v ďalších pracovnoprávnych predpisoch. 

 

4. Odobratie čestného titulu 

Zo závažných dôvodov môže byť titul pracovníkovi odobratý. Odobratí má právo 
rozhodnúť riaditeľ ústavu v súčinnosti s Vedeckou radou HÚ SAV. Za závažné dôvody sa 
považuje: právoplatné odsúdenie za akýkoľvek úmyselný trestný čin, konanie emeritného 
pracovníka, ktorým sa závažným spôsobom spreneveril občianskej a vedeckej etike, príp. 
poškodil dobré meno organizácie, konanie v rozpore s dobrými mravmi a etickým 
kódexom SAV. 

 

4. Záverečné ustanovenie 

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

Tento Štatút bol prerokovaný a schválený vo Vedeckej rade organizácie dňa 19.01.2023. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 19.01.2023 

 

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. 
      riaditeľ Historického ústavu SAV, v.v.i. 

 

 

 


