
Smernica č. 3/2012-N  
 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
na udeľovanie titulu „doctor honoris causa“ 

 
Článok 1 

 Smernica upravuje zásady a podmienky na udeľovanie  titulu „doctor honoris 
causa“ (v skratke Dr. h. c.) na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, spôsob 
navrhovania kandidáta na toto ocenenie a proces schvaľovania návrhu. 
 

Článok 2 
 Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity udeľuje významným domácim 
aj zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris causa“ v súlade s § 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. 
 

Článok 3 
Čestný titul „doctor honoris causa“ možno navrhnúť 
 
(a) významnej a uznávanej osobnosti vedeckého alebo verejného života, ktorej 

zásluhy o pokrok vo vede, technike, kultúre alebo umení majú medzinárodný 
význam alebo výraznou mierou sa zaslúžila o rozvoj vedy, techniky a vzdelania na 
Slovensku, 

(b) uznávanej vedeckej osobnosti zo zahraničia, ktorej výsledky činnosti majú 
medzinárodný ohlas, ktorá prispela k vzájomnej spolupráci so Slovenskou 
technickou univerzitou a ktorá významne prispela k šíreniu dobrého mena 
Slovenskej technickej univerzity, ako aj Slovenska. 

 
Článok 4 

(a) Kandidáta na udelenie titulu „doctor honoris causa“ je oprávnený navrhnúť 
predseda Vedeckej rady STU a dekani fakúlt STU. Dekan fakulty STU podáva návrh 
po predchádzajúcej konzultácii s predsedom Vedeckej rady STU a po následnom 
schválení vo vedeckej rade príslušnej fakulty STU. Návrh na udelenie čestného 
titulu Dr. h. c. predkladá do Vedeckej rady STU jej predseda. 

(b) Súčasťou návrhu je výpis z uznesenia o prerokovaní a schválení návrhu vo 
Vedeckej rady príslušnej fakulty STU. 

(c) Návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ sa predkladá v písomnej forme 
predsedovi Vedeckej rady STU najmenej tri týždne pred dátumom zasadnutia 
Vedeckej rady STU, na ktorej sa bude návrh schvaľovať. 

 

Článok 5 

Písomný návrh na udelenie titulu Dr. h. c. musí obsahovať : 
 
 
 



(a) osobné údaje navrhovaného 
(b) údaje o splnení požiadaviek podľa článku 3 tejto smernice 
(c) údaje o publikačných aktivitách a ohlasoch na ne 
(d) zdôvodnenie významu udelenia čestného titulu pre rozvoj spolupráce s STU. 
 

Článok 6 
(a) Písomný návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ obdržia členovia 

Vedeckej rady STU spolu s ostatnými materiálmi, ktoré budú na danej Vedeckej 
rade prerokúvané. 

(b) Na zasadnutí Vedeckej rady STU odôvodní návrh jeho predkladateľ, alebo ním 
poverený člen Vedeckej rady STU (spravidla dekan fakulty, ktorá predložila 
návrh). 

(c) O predloženom návrhu sa koná rozprava. 
(d) Vedecká rada STU rozhoduje o návrhu na udelenie titulu „doctor honoris causa“ 

v súlade s ustanovením svojho rokovacieho poriadku tajným hlasovaním. 
(e) O rokovaní a výsledkoch rozhodovania Vedeckej rady STU sa vyhotovuje písomný 

záznam. Schváleného kandidáta na udelenie titulu „doctor honoris causa“ 
informuje písomne o tejto skutočnosti predseda Vedeckej rady STU. 

 
Článok 7 

(a) Ak Vedecká rada STU návrh na udelenie titulu Dr. h. c. neschváli, konanie sa 
zastavuje. Opakovaný návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ pre toho 
istého kandidáta je neprípustný. 

(b) V prípade schválenia návrhu na udelenie titulu „doctor honoris causa“, predseda 
Vedeckej rady STU po dohode so schváleným kandidátom určí termín 
slávnostného zasadnutia Vedeckej rady STU, rozšírenej o Vedecké rady fakúlt STU 
a prizvaných ďalších hostí, na ktorom sa kandidátovi odovzdá diplom o udelení 
titulu Dr. h. c. Slovenskej technickej univerzity. 

(c) Predseda Vedeckej rady STU vyzve kandidáta, aby pri príležitosti udelenia titulu 
„doctor honoris causa“ predniesol verejnú prednášku pred akademickou obcou 
Slovenskej technickej univerzity a hosťami slávnostného zasadnutia. 

(d) Slovenská technická univerzita uverejní text doktorskej prednášky držiteľa titulu 
„doctor honoris causa“, spolu s jeho základnými biografickými údajmi v účelovej 
publikácii vydanej pri tejto príležitosti na náklady navrhovateľa. 

 

Článok 8 
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, dňa 14. marca 2012. 
 

 
 

     prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.¹ 
       rektor 
 

 
_________________________________ 
¹originál podpísanej Smernice č.3/2012-N Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
na udeľovanie „titulu doctor honoris causa” je uložený a k nahliadnutiu u tajomníčky 
VR STU. 
 


