
Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských  
učiteľov vo funkciách „hosťujúci profesor“ 

na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre 
 

 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (ďalej len „SPU“) a jej fakulty pri priznávaní titulu 
hosťujúci profesor a pri uzatváraní pracovného pomeru s významným odborníkom na miesto 
vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora postupujú podľa týchto zásad a v súlade 
s kritériami habilitačných a inauguračných konaní na SPU schválených Akademickým senátom SPU. 

 
Článok 1 

Hosťujúci profesor 
 
(1) V zmysle § 79 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ods. 2, rektor alebo dekan, ak ide 
o pracovné miesto zaradené na fakulte, môže na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom 
vedeckej rady SPU (ďalej len „vedecká rada univerzity“) pracovný pomer s významným 
odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora. 

 
(2) Pracovný pomer na miesto hosťujúceho profesora možno uzavrieť s významným zahraničným 

a domácim odborníkom počas jeho pôsobenia na univerzite alebo jej fakulte, ak: 
a) ide o preukázateľne významnú a medzinárodne uznávanú vedeckú osobnosť, alebo 

pracovníka, ktorého vzhľadom na dosiahnuté postavenie vo vede, vzdelávaní, hospodárskej 
alebo spoločenskej praxi možno označiť za významného odborníka, 

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

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

(3) Na hosťujúceho profesora sa vzťahujú ustanovenia § 75 zákona o VŠ týkajúce sa profesorov okrem 
odseku 6. Na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov sa nevzťahujú ustanovenia § 77 zákona 
o VŠ. 

 
(4) Preukazovanie významnosti osobnosti je založené najmä na: 

a) publikačnej a inej vedeckej aktivite 
b) zvlášť významných výsledkoch v hospodárskej alebo spoločenskej praxi. 

 
Článok 2 

Žiadosť hosťujúceho profesora 
 
(1) Konanie na uzatvorenie pracovného pomeru sa uchádzačom o miesto hosťujúceho profesora 

začne rektor alebo dekan fakulty v zmysle § 79 ods.2 zákona na základe žiadosti pozývajúceho 
pracoviska (ďalej len „žiadateľ“). 
 

(2) Súčasťou žiadosti je aj stanovisko uchádzača. 
 

(3) Žiadosť žiadateľa spolu s vlastným stanoviskom predloží rektor alebo dekan v písomnej forme 
vedeckej rade univerzity, ktorá preskúma, či sú splnené podmienky podľa čl. 1 ods. 2.  



(4) K návrhu na uzatvorenie pracovného pomeru s hosťujúcim profesorom predloží rektor alebo 
dekan  vedeckej rade univerzity: 
a) krátky životopis uchádzača s najdôležitejšími údajmi o jeho vedeckej a pedagogickej  kariére, 
b) komentované údaje o troch až piatich najvýznamnejších výsledkoch uchádzačovej vedeckej 

činnosti, 
c) komentované údaje o zvlášť významných výsledkoch v hospodárskej alebo spoločenskej praxi 

uchádzača podľa čl. 1, ods. 4, písm. b), 
d) časový a obsahový plán pôsobenia – pracovný program súvislej výučby po dobu najmenej 

jedného semestra, 
e) stanovisko uchádzača a pracoviska podľa čl. ods. 2 a 3, 
f) stanovisko vedeckej rady fakulty, súčasťou ktorej je žiadateľ. 

 
(5) Ak vedecká rada univerzity predložené podklady uzná za nedostatočné, vyžiada si doplnenie 

podkladov a odloží svoje rozhodnutie na neskoršie zasadnutie.  
 

(6) 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 

alebo fakulte, rozhodnutie vedeckej rady univerzity je konečné, 
b) ak návrh nebol úspešný, rozhodnutie o zastavení konania oznámi rektor alebo dekan 

uchádzačovi. 
 

Článok 3 
Pracovný pomer hosťujúceho profesora 

 
Pred uzatvorením pracovného pomeru s hosťujúcim profesorom rektor pozve uchádzača (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 uchádzačovi je priznaný titul „hosťujúci profesor“ 
a zároveň obsadzuje miesto hosťujúceho profesora SPU v Nitre počas pôsobenia na univerzite, resp. 
na príslušnej fakulte univerzity. 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia  

 
 
1. Tieto zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii 

„hosťujúci profesor“ na SPU v Nitre nadobúdajú účinnosť schválením vedeckou radou SPU v Nitre 
dňa 6. decembra 2010. 
 

2. Schválením predložených zásad sa zrušujú Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta 
vysokoškolských učiteľov vo funkciách hosťujúci profesor a hosťujúci docent na SPU v Nitre 
z 19.11.2003.  

 
 
V Nitre dňa 6.12.2010  
                                                                                             
 
                                                                                                                Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  
                                                                                                                             rektor SPU v Nitre  
 


