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Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

Zásady udeľovania titulu doctor honoris causa (skratka „Dr.h.c.“) na Univerzite J. Selyeho 
(ďalej len UJS) vychádzajú z § 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. Tieto zásady 
upravujú podmienky udeľovania titulu Dr.h.c. na UJS, spôsob navrhovania kandidáta na tento 
titul, proces schvaľovania návrhu a tradičný obrad udeľovania tohto titulu. 

 
Čl. 2 

Titul „doctor honoris causa“ 
1. Na základe § 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 možno na udelenie čestného 
titulu "doctor honoris causa" (skratka Dr.h.c) navrhnúť:  
a) významné domáce aj zahraničné osobnosti, ktoré sa zvlášť významným spôsobom 

zaslúžili o rozvoj vedy, techniky a kultúry a výsledky ich činnosti majú osobitný 
význam a ohlas v Slovenskej republike i v zahraničí, 

b) uznávané osobnosti, ktoré sa osobitne a v širokej miere zaslúžili o rozvoj UJS, jej fakúlt 
a súčastí, ako aj o rozvoj maďarskej menšiny na Slovensku. 

2. Návrh na udelenie titulu predkladá predseda Vedeckej rady UJS z vlastného podnetu alebo 
na návrh dekanov fakúlt UJS.  Dekan fakulty podáva návrh po konzultácii s predsedom 
Vedeckej rady UJS a po následnom schválení vo vedeckej rade príslušnej fakulty UJS. 
Návrh predkladá do Vedeckej rady UJS jej predseda. 

3. Návrh na udelenie titulu musí obsahovať najmä tieto náležitosti: 
a) Curriculum vitae navrhovanej osobnosti s preukázaním skutočností uvedených v Čl. 2 

bod 1., 
b) vedecký a odborný profil navrhovanej osobnosti (zoznam publikovaných vedeckých a 

iných prác a ich ohlas doma i v zahraničí, dosiahnuté výsledky vo vednej oblasti jeho 
profesionálneho pôsobenia), 

c) dôvodovú správu k návrhu, ktorý obsahuje hodnotenie významu pôsobenia podľa Čl.2, 
bod 1., 

d) výpis zo zápisnice a záznam o výsledku hlasovania vo vedeckej rade fakulty s návrhom 
na predloženie do Vedeckej rady UJS. 

4. Titul sa udeľuje spravidla k životnému jubileu oceneného alebo pri oficiálnej návšteve 
oceneného v Slovenskej republike. 
 
 

Čl. 3 
Udelenie titulu „doctor honoris causa“ 

 
1. Vedecká rada UJS udeľuje titul „doctor honoris causa” podľa čl.3 ods 1 písm k) 

Rokovacieho poriadku Vedeckej rady UJS. 
2. Ak Vedecká rada UJS schváli návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa”, predseda 

Vedeckej rady UJS určí po dohode so schváleným kandidátom dátum slávnostného 
zasadnutia Vedeckej rady UJS rozšírenej o vedeckú radu navrhujúcej fakulty, na ktorom sa 
kandidátovi odovzdá diplom o udelení titulu. 

3. Predseda Vedeckej rady UJS zároveň vyzve kandidáta na prednesenie verejnej doktorskej 
prednášky pri príležitosti udelenia titulu „doctor honoris causa”. Prednesenie doktorskej 
prednášky schváleného kandidáta je nevyhnutnou súčasťou udelenia titulu „doctor honoris 
causa”. 
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4. Ocenenému sa na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UJS odovzdáva medaila 
univerzity a diplom o udelení titulu s uvedením mena, priezviska, titulu, vedeckej hodnosti 
a dôvodu udelenia. Na diplome musí byť dátum, podpis predsedu vedeckej rady a 
poradové číslo diplomu.  

 
Čl.4 

Záverečné ustanovenia 
1. Zásady udeľovania čestného titulu "doctor honoris causa" na UJS nadobúdajú platnosť a 

účinnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade UJS. 
2. Tieto Zásady udeľovania čestného titulu "doctor honoris causa" na UJS boli schválené vo 

Vedeckej rade UJS 17. 12. 2013. 
 
V Komárne dňa 17. 12. 2013 

  
 
            
 doc. RNDr. János Tóth, PhD. 
       predseda Vedeckej rady a rektor UJS 


