
Zásady udeľovania  
titulu „doctor honoris causa“ 

na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
 
 

Zásady udeľovania titulu doctor honoris causa (skratka „Dr.h.c.“) na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) 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 EU 
v Bratislave, 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 EU v Bratislave v minulosti. 
 
 

Článok 1 
 

1. 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 udeľuje vedecká rada 
Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „vedecká rada EU v Bratislave)  
významným domácim a zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris causa“. 

 
2. Na udelenie titulu Dr.h.c. možno navrhnúť iba osobnosť, ktorá svojim celoživotným 

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

 
Článok 2 

 
1. Kandidáta na udelenie titulu „doctor honoris causa“ je oprávnený navrhnúť predseda 

vedeckej rady EU v Bratislave a dekani fakúlt EU v Bratislave. Dekan fakulty EU 
podáva návrh po konzultácii s predsedom Vedeckej rady EU v Bratislave a po 
následnom schválení vo vedeckej rade príslušnej fakulty EU v Bratislave. Návrh 
predkladá do Vedeckej rady EU v Bratislave jej predseda.  

 
2. Návrh na udelenie titulu Dr.h.c. musí obsahovať nasledovné náležitosti: 

a) Curriculum vitae navrhovanej osobnosti s preukázaním skutočností uvedených 
v článku 1, bod 2. 

b) Vedecký a odborný profil navrhovanej osobnosti (celkové hodnotenie 
publikačnej činnosti a odborných vystúpení, dosiahnuté výsledky vo vede /  v 
oblasti profesionálneho pôsobenia). 

c) Dôvodová správa k návrhu  (obsahuje zhodnotenie významu pôsobenia, resp. 
činnosti navrhovanej osobnosti v Slovenskej republike a v zahraničí.) 

d) Záznam o výsledku hlasovania vo vedeckej rade fakulty s návrhom na 
predloženie do vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

 
 
 
 



Článok 3 
 

1. Vedecká rada EU rozhoduje o návrhu na udelenie titulu „doctor honoris causa“ podľa 
článku 4 bod 5  Rokovacieho poriadku vedeckej rady EU v Bratislave tajným 
hlasovaním. 

 
2. Ak Vedecká rada EU v Bratislave schváli návrh na udelenie titulu „doctor honoris 

causa“, predseda Vedeckej rady EU v Bratislave určí po dohode so schváleným 
kandidátom dátum slávnostného zasadnutia Vedeckej rady EU v Bratislave rozšírenej 
o vedeckú radu navrhujúcej fakulty, na ktorom sa kandidátovi odovzdá diplom 
o udelení titulu. 

 
3. Predseda Vedeckej rady EU v Bratislave zároveň vyzve kandidáta, aby pri príležitosti 

udelenia titulu „doctor honoris causa“ predniesol verejnú doktorskú prednášku.  
Prednesenie doktorskej prednášky schváleného kandidáta je nevyhnutnou súčasťou 
udelenia titulu „doctor honoris causa“. 

 
4. EU v Bratislave uverejní text doktorskej prednášky držiteľa titulu „doctor honoris 

causa“ v edícii „ANNALES PROMOTORUM  AD  GRADUS  DOCTORUM  
SCIENTIARUM  HONORIS  CAUSA“.  

 
Článok 5 

 
1. Tieto zásady na udelenie titulu „doctor honoris causa“ na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave nadobúdajú účinnosť schválením vo Vedeckej rade EU v Bratislave 23. 
októbra 2008. 

 
2. Schválením predložených zásad sa zrušujú Zásady a interné pravidlá Ekonomickej 

univerzity v Bratislave na udeľovanie čestnej vedeckej hodnosti dr.h.c. z 3. mája 2000. 
 
 
 
 

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 
           rektor EU v Bratislave 

 
 

 


