
Zásady pre udeľovanie titulu „doctor honoris causa“ 
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre 

 
 
Vedecká rada univerzity môže v súlade s § 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 udeliť významným 
domácim aj zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris causa“ (v skratke „Dr.h.c.“). 
 
 

Článok 1 

 
Čestný titul „doctor honoris causa“ možno udeliť: 
 
a) významným domácim aj zahraničným osobnostiam s mimoriadnou autoritou z vedeckého alebo 

verejného  života, ktorej celoživotné dielo, zásluhy o pokrok vo vede, vzdelávaní, kultúre a umení 
majú medzinárodný význam a ohlas a ktorá významne prispela k rozvoju SPU v Nitre, 

b)  vynikajúcej osobnosti verejného života, ktorá sa osobitne zaslúžila o rozvoj demokracie 
a humanizmu a ktorá významne prispela k šíreniu dobrého mena SPU v Nitre, ako aj Slovenska, 

c) uznávanej vedeckej osobnosti zo zahraničia, ktorej výsledky činnosti majú medzinárodný ohlas 
a ktorá prispela k vzájomnej spolupráci v oblasti vedy a vzdelávania na SPU v Nitre 
a z medzinárodného hľadiska a ktorá svojim významom prekročila hranice štátu, v ktorom pôsobí.  

 
Článok 2 

 
 

Predkladanie návrhov, postup pri schvaľovaní: 
a) Kandidáta na udelenie titulu „doctor honoris causa“ je oprávnený navrhnúť predseda VR SPU 

a dekani fakúlt SPU, po predchádzajúcej konzultácii s predsedom VR SPU a po následnom schválení 
vo vedeckej rade príslušnej fakulty SPU. Návrh predkladá do VR SPU jej predseda. 

b) Návrhy na udelenie titulu „doctor honoris causa SPU v Nitre“ predkladajú rektorovi univerzity 
dekani fakúlt po schválení vo vedeckej rade fakulty.  

c) Predseda VR SPU vymenuje komisiu ad hoc pre každý konkrétny návrh na udelenie titulu „doctor 
honoris causa“, ktorá posúdi návrh predkladateľa a vypracuje stanovisko pre VR SPU.  

d) Pri schvaľovaní návrhu vo VR SPU v Nitre sa postupuje v súlade s jej rokovacím poriadkom. 
 

Článok 3 
 

Návrh obsahuje charakteristické, výstižné a doložené skutočnosti, ktoré zhodnotia najmä: 
a) osobnostný profil navrhovaného kandidáta (získané akademické a vedecko-pedagogické tituly, 

vedecké hodnosti, významné výsledky, uznania a ocenenia, pracovné úspechy, funkcie, atď.). 
 Zvláštny dôraz sa kladie u vedeckých osobností na vedeckú činnosť navrhovaného a jeho 

spoluprácu s SPU v Nitre v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, 
b) publikované vedecké a technické práce, resp. umelecké diela a ich ohlas doma a v zahraničí (výber 

najzávažnejších publikácií a diel ako aj ohlasov na ne sa uvedie vo forme prílohy), 
c) význam a prínos navrhovaného kandidáta z medzinárodného hľadiska a pre Slovenskú republiku, 
d) prínos a význam aktivít navrhovaného kandidáta pre SPU, jej fakulty a súčasti, 
e) význam udelenia čestného titulu z hľadiska rozvoja spolupráce s SPU. 
 
 



Článok 4 
 

Čestný titul „doctor honoris causa“ sa udeľuje spravidla: 
a) k životnému jubileu kandidáta, 
b) pri slávnostných príležitostiach SPU v Nitre 
c) pri oficiálnej návšteve navrhovaného kandidáta v Slovenskej republike.  
 

 

Článok 5 
 

1) Predseda VR SPU zabezpečí, aby podľa článku 4 ods. 5 rokovacieho poriadku VR SPU, písomný návrh 
na udelenie titulu „doctor honoris causa“ obdržali členovia VR SPU najneskôr sedem dní pred 
termínom zasadnutia VR SPU, na ktorom sa má o ňom rokovať. 

2) Na zasadnutí VR SPU zdôvodní návrh jeho prekladateľ, alebo ním poverený člen VR SPU. 
3) O návrhu sa koná rozprava. 
4) VR SPU rozhoduje o návrhu na udelenie titulu „doctor honoris causa“ podľa ustanovení svojho 

rokovacieho poriadku tajným hlasovaním. 
 

Článok 6 
 

1) Ak VR SPU návrh neschváli, konanie sa zastavuje. Opakovaný návrh na udelenie titulu „doctor 
honoris causa“ pre toho istého kandidáta je neprípustný. 

2) Ak VR SPU schváli návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“, predseda VR SPU určí po dohode 
so schváleným kandidátom dátum slávnostného zasadnutia VR SPU, rozšírenej o vedecké rady 
fakúlt, na ktorom sa kandidátovi odovzdá diplom o udelení titulu a zlatá medaila s reťazou. 

3) Predseda VR SPU zároveň vyzve kandidáta, aby pri príležitosti udelenia titulu „doctor honoris causa“ 
predniesol verejnú doktorskú prednášku pred akademickou obcou SPU v Nitre a hosťami 
slávnostného zasadnutia. Prednesenie doktorskej prednášky schváleného kandidáta je 
nevyhnutnou súčasťou udelenia titulu  „doctor honoris causa“. 

 

 
Článok 7 

 
1) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 6.12.2010. 
 
 
 
 
 
V Nitre dňa 6.12.2010               
 
 
                                                                                                              Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 
                                                                                                                             rektor SPU v Nitre  
 
 
 
 
 


