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Tento dokument má charakter riadenej dokumentácie a podlieha zmenovému 

konaniu. Je duševným majetkom organizácie Katolícka univerzita v Ružomberku.                     

Je určený len pre vnútorné potreby organizácie. Neriadené kopírovanie a rozširovanie 

je zakázané. Tretej strane je možné dokument poskytnúť len so súhlasom rektora. 

 

 

 

   Účinný od: 11.11.2020 Platí od: 27.08.2020 

 Titul, meno, priezvisko Funkcia Dátum Podpis 

Správca: prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. prorektorka KU -  

Odporúča 

schváliť: 

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. rektor KU 18.05.2020  

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. prorektorka KU 18.05.2020  

Schválil: Vedecká rada KU predseda VR KU 27.08.2020  

 
Originál podpísanej Smernice Zásady udeľovania titulu „doctor honoris causa“ na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku č. VP-KU-36 zo dňa 11.11.2020 je uložený a k nahliadnutiu prístupný 

na referáte pre riadenie kvality a vnútornú legislatívu. 
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Zásady udeľovania titulu „doctor honoris causa“ na Katolíckej univerzite 

v Ružomberku 

Verzia: 1 

Dátum vydania: 11.11.2020 

Status: VEREJNÝ 

 

 Meno Dátum Podpis 

Vypracoval: prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. 04.05.2020  

Odporučil na 

schválenie: 

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 18.05.2020  

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. 18.05.2020  

Schválil: Vedecká rada KU 27.08.2020  
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Podľa ustanovenia § 12 ods. (1) písm. l zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vedecká rada Katolíckej 

univerzity v Ružomberku (ďalej len „Vedecká rada KU“) ako vedecká rada verejnej vysokej 

školy má vo svojej pôsobnosti udeľovanie titulu „doctor honoris causa" (v skratke „Dr. h. c.) 

významným domácim aj zahraničným osobnostiam. V súlade s § 18 čl. 4 písm. l Štatútu 

Katolíckej univerzity v Ružomberku Vedecká rada KU udeľuje titul „doctor honoris causa" 

s predchádzajúcim súhlasom  veľkého kancelára Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Zásady udeľovania titulu „doctor honoris causa“ na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

(ďalej len „KU“) upravujú podmienky udeľovania titulu, 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 na KU v minulosti. 

 

Článok 2  

Podmienky udelenia titulu „doctor honoris causa“ 

(1) Na udelenie titulu "doctor honoris causa" je možné navrhnúť: 

a) medzinárodne uznávanú osobnosť, ktorej vedecký profil a zásluhy o pokrok a šírenie 

kresťanských ideálov majú medzinárodný význam a ohlas, alebo 

b) uznávanú osobnosť, ktorá sa osobitne a v širokej miere zaslúžila o rozvoj KU, jej fakúlt 

a súčasti, ako aj o rozvoj katolíckeho vzdelávania na Slovensku, alebo 

c) uznávanú vedeckú osobnosť zo zahraničia, ktorej zásluhy o pokrok vo vede, umení, 

kultúre, demokracii a porozumení vo svete majú medzinárodný prínos a ohlas. 
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Článok 3  

Zásady udeľovania titulu „doctor honoris causa“ 

(1) Návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ predkladá Vedeckej rade KU predseda 

Vedeckej rady KU, resp. rektor KU na základe vlastného uváženia, resp. na návrh 

prorektorov KU alebo dekani po predbežnom prerokovaní s rektorom KU a po schválení 

vo vedeckých radách fakúlt. Pri prerokúvaní a schvaľovaní návrhu sa postupuje podľa 

Rokovacieho poriadku Vedeckej rady KU. 

(2) K návrhu na udelenie titulu „doctor honoris causa“ je potrebné priložiť charakteristické, 

výstižné a doložené skutočnosti, ktoré zhodnotia najmä:  

a) osobnosť navrhovaného kandidáta (osobné údaje, získané akademické 

vedeckopedagogické tituly, vedecké hodnosti, významné výsledky, uznania 

a ocenenia, pracovné úspechy, funkcie, atď.); 

b) význam a prínos navrhovaného kandidáta pre Slovenskú republiku                                                      

i z medzinárodného hľadiska; 

c) prínos a význam aktivít navrhovaného kandidáta pre KU, jej fakulty a súčasti; 

d) význam udelenia titulu pre prehlbovanie spolupráce s KU a jej pracoviskami. 

(3) Titul "doctor honoris causa" sa udeľuje spravidla: 

a) k životnému jubileu kandidáta, 

b) pri slávnostných príležitostiach KU, 

c) pri oficiálnej návšteve navrhovaného kandidáta v Slovenskej republike. 

(4) Titul sa môže udeliť významnej osobnosti aj „in memoriam“. 

(5) O návrhu na udelenie tohto titulu rozhodne Vedecká rada KU tajným hlasovaním, formou 

uznesenia, pričom na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných 

členov Vedeckej rady KU.  

(6) O udelení titulu „doctor honoris causa“ vydá rektor KU diplom a medailu KU, ktoré 

odovzdá kandidátovi, a v prípade udelenia titulu „in memoriam“ jeho príbuzným alebo 

bývalým spolupracovníkom na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady KU, alebo pri inej 

vhodnej príležitosti.  
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Článok 4 

Záverečné ustanovenie 

(1) Schválením tejto smernice sa ruší platnosť vnútorného predpisu Zásady udeľovania 

čestných titulov „doctor honoris causa“ a „profesor emeritus“ na Katolíckej univerzite 

v Ružomberku z 18. decembra 2008. 

(2) Táto smernica nadobúda platnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade KU 27. mája 2020                    

a účinnosť dňa 11. novembra 2020. 

 

 

      doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 


