
Univerz i ta  Komenského  v  Brat i s lave  
 

 

 

 

Smern ica  r ek to ra  Un ive r z i t y  Komenského  

č. 2/2004 
        

 

 
Zásady udeľovania  

titulu „doctor honoris causa“  
na Univerzite Komenského v Bratislave  

 
  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

Február 2004 



 
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "VR UK") prijala dňa 16. 
februára 2004 zásady udeľovania titulu "doctor honoris causa" (skratka "Dr.h.c.") na 
Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len  "zásady"). 
 

 
Článok l 

Tieto zásady upravujú  podmienky udeľovania titulu "doctor honoris causa" na Univerzite 
Komenského v Bratislave (ďalej len UK), spôsob navrhovania kandidáta na tento titul, proces   
schvaľovania návrhu a tradičný obrad udeľovania tohto titulu. Zásady vychádzajú z najlepších 
tradícií a zvyklostí, ktorými sa riadilo udeľovanie tohto titulu od vzniku UK. 
 
 

Článok 2 
V zmysle § 12 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov VR UK udeľuje významným 
domácim aj zahraničným osobnostiam titul "doctor honoris causa". 
 
 

Článok 3 
Na udelenie titulu "doctor honoris causa" možno navrhnúť iba osobnosť, ktorá svojím 

celoživotným dielom podstatným spôsobom prispela k šíreniu myšlienok humanizmu, 
demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo 
politiky, pritom svojím významom prekročila hranice štátu, v ktorom pôsobí a zaslúžila sa aj 
o rozvoj vedy a vzdelania v Slovenskej republike alebo na Univerzite Komenského v 
Bratislave. 
 
 

Článok 4 
(1) Kandidáta na udelenie titulu "doctor honoris causa" je oprávnený navrhnúť predseda 

VR UK a dekani fakúlt UK. Dekan fakulty UK podáva návrh po konzultácii s predsedom VR 
UK a po následnom schválení vo vedeckej rade príslušnej fakulty UK. Návrh 
predkladá do VR UK jej predseda. 
 

(2) K návrhu je potrebné doložiť písomný záznam o jeho prerokovaní a schválení vo 
vedeckej rade fakulty. 
 

(3) Návrh na udelenie titulu "doctor honoris causa" sa predkladá v písomnej forme 
predsedovi VR UK minimálne 21 dní pred stanoveným dátumom zasadnutia VR UK, na  
ktorom sa má prerokovať. 
 

(4) Písomný návrh na udelenie titulu "doctor honoris causa" musí obsahovať okrem 
osobnej charakteristiky kandidáta aj údaje o jeho splnení požiadaviek podľa Článku 3 týchto 
zásad. 
 
 

Článok 5 
(1) Predseda VR UK zabezpečí, aby písomný návrh na udelenie titulu "doctor honoris 

causa" obdržali členovia VR UK najneskôr sedem dní pred termínom zasadnutia VR UK, na 
ktorom sa má o ňom rokovať. 
 

(2) Na zasadnutí VR UK odôvodní návrh jeho predkladateľ, alebo ním poverený člen VR 



UK. 
 

(3) O návrhu sa koná rozprava. 
 

(4) VR UK rozhoduje o návrhu na udelenie titulu "doctor honoris causa" podľa ustanovení 
svojho rokovacieho poriadku verejným hlasovaním. 
 

(5) O rokovaní a výsledkoch rozhodovania VR UK sa vyhotovuje písomný záznam. 
Záznam sa zasiela členom VR UK, kvestorovi UK, predsedovi AS UK, archívu UK. 
Schváleného kandidáta na udelenie titulu "doctor honoris causa" informuje písomne o tejto 
skutočnosti predseda VR UK. 
 
 

Článok 6 
(1) Ak VR UK návrh neschváli,  konanie sa zastavuje. Opakovaný návrh na udelenie titulu 

"doctor honoris causa" pre toho istého kandidáta je neprípustný. 
 

(2) Ak VR UK schváli návrh na udelenie titulu "doctor honoris causa",  predseda VR UK 
určí po dohode so schváleným kandidátom dátum slávnostného zasadnutia VR UK rozšírenej 
o vedecké rady fakúlt, na ktorom sa kandidátovi odovzdá diplom o udelení titulu a 
zlatá medaila s reťazou, ktorú udeľuje UK pri tejto príležitosti novým nositeľom titulu Dr.h.c. 
 

(3) Predseda VR UK zároveň vyzve kandidáta,  aby pri príležitosti udelenia titulu "doctor 
honoris causa" predniesol verejnú doktorskú prednášku pred akademickou obcou Univerzity 
Komenského a hosťami slávnostného zasadnutia. Prednesenie  doktorskej  prednášky  
schváleného  kandidáta  je nevyhnutnou súčasťou udelenia titulu "doctor honoris causa". 
 

(4) Univerzita Komenského uverejní text doktorskej prednášky držiteľa titulu "doctor 
honoris causa" v "ANNALES PROMOTORUM AD GRADUS DOCTORUM 
SCIENTIARUM HONORIS CAUSA" spolu s jeho základnými bibliografickými údajmi 
a zabezpečí zapísanie jeho mena na čestnej tabuli nositeľov tohto titulu v Rektorskej sieni 
Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
 

Článok 7 
(1) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 17. februára 2004. 

 

(2) Prijatím týchto zásad strácajú platnosť Zásady pre udeľovanie titulu “doctor honoris 
causa” (skratka "Dr.h.c.") na Univerzite Komenského v Bratislave zo dňa 6. decembra 1991. 
 
 
 

 
 
 
 

doc. PhDr. František Gahér, PhD. 
rektor UK 


