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Rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom (ďalej len „DTI”) 

v súlade  s § 12 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v zmysle čl. 2 ods. 2 

rokovacieho poriadku vedeckej rady Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad 

Váhom (ďalej len „VR“) ustanovuje túto smernicu, ktorou sa upravujú zásady udeľovania 

titulu „doctor honoris causa“ na DTI.  

Článok 1 

1) Tieto zásady upravujú podmienky udeľovania titulu „doctor honoris causa“ na DTI, 

spôsob navrhovania kandidáta na tento titul, proces schvaľovania návrhu a tradičný 

obrad udeľovania tohto titulu. 

2) V zmysle § 12 ods. 1 písm. l) zákona VR DTI udeľuje významným domácim aj 

zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris causa“. 

Článok 2 

1) Na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ v skratke Dr.h.c. možno navrhnúť: 

a) medzinárodne uznávanú osobnosť, ktorej vedecký profil a zásluhy o rozvoj 

a pokrok vedy a techniky majú medzinárodný význam a ohlas, 

b) uznávanú domácu alebo zahraničnú osobnosť verejného života, ktorej zásluhy 

o pokrok vo vede, kultúre a v rozvoji spoločenských vzťahov majú medzinárodný 

význam a ohlas, alebo sa vo významnej miere zaslúžili o rozvoj DTI ako aj 

regiónu, 

c) uznávanú zahraničnú osobnosť z oblasti vedeckého, kultúrneho a spoločenského 

života, ktorá sa zvlášť významným spôsobom zaslúžila o rozvoj vedy, kultúry, 

umenia alebo o rozvoj demokracie a humanizmu a výsledky jej činnosti majú 

významný ohlas v Slovenskej republike a v zahraničí. 

2) Návrh na udelenie titulu predkladá rektor z vlastného podnetu alebo na návrh členov 

vedenia DTI alebo  správnej rady DTI vedeckej rade DTI. 

3) Návrh na udelenie titulu obsahuje charakteristické, výstižné a doložené skutočnosti, 

ktoré zhodnotia najmä: 

a) osobnosť navrhovaného kandidáta (osobné údaje, získané akademické a vedecko-

pedagogické 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 DTI a jeho súčasti, 

d) význam udelenia čestného titulu na prehlbovanie spolupráce s DTI a jeho 

pracoviskami. 

    

 



Článok 3 

1) Čestný titul „doctor honoris causa“ sa udeľuje spravidla: 

a) k životnému jubileu kandidáta, 

b) pri slávnostných príležitostiach DTI, 

c) pri oficiálnej návšteve navrhovaného kandidáta v Slovenskej republike. 

2) Ak VR DTI schváli návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“, predseda VR DTI 

písomne informuje o tejto skutočnosti schváleného kandidáta a po dohode s ním určí 

dátum slávnostného zasadnutia VR DTI, na ktorom sa kandidátovi odovzdá diplom  

o udelení titulu a medaila, ktorú udeľuje DTI pri tejto príležitosti novým nositeľom 

titulu Dr.h.c. 

3) Predseda VR DTI zároveň vyzve kandidáta, aby pri príležitosti udelenia titulu „doctor 

honoris causa“ predniesol verejnú doktorskú prednášku pred akademickou obcou DTI 

a hosťami slávnostného zasadnutia. Prednesenie doktorskej prednášky schváleného 

kandidáta je nevyhnutnou súčasťou udelenia titulu „doctor honoris causa“ 

4) Ak VR DTI návrh neschváli, konanie sa zastavuje. Opakovaný návrh na udelenie 

titulu „doctor honoris causa“ pre toho istého kandidáta je neprípustný.  

 

Článok 4 

 

1) Tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia AS DTI. 

 

 

V Dubnici nad Váhom, 03. 05. 2016  

                           

                                                                    

 

 

 

                                                         doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

                                          poverený rektor                          

                                                                                            

 

 

 

 

 


