
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED 

Parazitologický ústav SAV 

Štatút Emeritného vedeckého pracovníka PaÚ SAV 

Riaditeľka Parazitologického ústavu SAV v Košiciach po schválení vo Vedeckej rade organizácie vydáva 
tento štatút a určuje postup pri udeľovaní čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník PaÚ SAV“. 
 
1. Úvodné ustanovenia 
 
Čestný titul „Emeritný vedecký pracovník PaÚ SAV“ sa môže udeliť iba vedúcim vedeckým 
pracovníkom starším ako 65 rokov s kvalifikačným stupňom I., ktorí dosiahli dôchodkový vek a 
v priebehu svojej aktívnej práce významne prispeli k výsledkom ústavu a rozvoju príslušného 
vedného odboru. Podmienkou pre udelenie titulu „Emeritný vedecký pracovník PaÚ SAV“ je 
ukončenie ostatného riadneho pracovného pomeru v PaÚ SAV.  
Čestný titul „Emeritný vedecký pracovník PaÚ SAV“ sa udeľuje na dobu neurčitú. Zo závažných 
dôvodov však môže byť tento titul aj odobratý riaditeľom/kou. Za závažné dôvody pre účely tejto 
normy sa považuje najmä: právoplatné odsúdenie za akýkoľvek úmyselný trestný čin, konanie 
emeritného pracovníka, ktorým sa závažným spôsobom spreneveril občianskej a vedeckej etike, príp. 
poškodil dobré meno organizácie navonok, konanie v rozpore s dobrými mravmi a pod., ako aj 
konanie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi normami. 
 
2. Postup pri schvaľovaní 
 
a)  Čestný titul „Emeritný vedecký pracovník PaÚ SAV“ udeľuje riaditeľ/ka PaÚ SAV. 
b) Návrh na udelenie čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník PaÚ SAV“ predkladajú 

riaditeľovi/ke ústavu vedúci/e projektov alebo Vedecká rada PaÚ SAV. 
c) Iniciovať udelenie čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník PaÚ SAV“ môže z vlastného 

podnetu aj riaditeľ/ka ústavu. 
d) Návrh na udelenie čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník PaÚ SAV“ je pred jeho udelením 

prerokovaný Vedeckou radou PaÚ SAV, ktorá k nemu zaujme stanovisko. 
 
3. Pôsobenie emeritných vedeckých pracovníkov PaÚ SAV 
 
a) Základné práva a povinnosti emeritných vedeckých pracovníkov ústavu sa zhodujú s tými, ktoré 

platia pre riadnych zamestnancov organizácie, t.j. 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 Parazitologického ústavu, v Kolektívnej zmluve 
Parazitologického ústavu SAV, ako aj v ďalších pracovnoprávnych predpisoch, v súlade s ktorými je 
povinný konať každý zamestnanec. Pôsobením emeritných vedeckých pracovníkov v organizácii sa 
nemení ani limitovaný počet zamestnancov organizácie stanovený zriaďovateľom, ani sa 
nezakladá nárok na zvýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov a odvodov do poisťovní. 

b) Riaditeľ/ka ústavu a vedúci/e projektov umožnia v súlade s vnútornými predpismi emeritným 
vedeckým pracovníkom zúčastňovať sa výskumu, vedeckých aktivít a iných činností pracoviska. 

c)  Emeritný vedecký pracovník má nárok na pracovné podmienky s adekvátnym vybavením, ktoré 
zodpovedajú priestorovým a technickým možnostiam ústavu a na využívanie prístupov do 
knižnice, elektronických databáz a funkčnej e-mailovej adresy.  

 
 
 



4. Záverečné ustanovenie 
 
Štatút a postup pri udeľovaní čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník PaÚ SAV“ nadobúda 
platnosť a účinnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. 
 
Tento Štatút bol prerokovaný a schválený vo Vedeckej rade organizácie dňa 1.12.2016. 
 
 
 
V Košiciach dňa 1.12.2016. 
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