ZÁSADY UDEĽOVANIA ČESTNÝCH TITULOV
DOCTOR HONORIS CAUSA A PROFESOR EMERITUS
NA KATOLÍCKEJ UNIVERZITE V RUŽOMBERKU
V zmysle § 12 ods. 1 písm. l), a m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov) boli tieto zásady schválené vo Vedeckej rade Katolíckej univerzity v Ružomberku
(ďalej len “VR KU”) 17. decembra 2008.
1. ZÁSADY UDEĽOVANIA ČESTNÉHO TITULU "DOCTOR HONORIS CAUSA" NA KU
Zásady udeľovania titulu doctor honoris causa (skratka „Dr.h.c.“) na Katolíckej univerzite
v Ružomberku (ďalej len KU) vychádzajú z § 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. Tieto zásady
upravujú podmienky udeľovania titulu Dr.h.c. na KU, 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 KU v minulosti.
1. 1. Na udelenie čestného titulu "doctor honoris causa" (skratka Dr.h.c) je možné navrhnúť:
a) medzinárodne uznávanú osobnosť, ktorej vedecký profil a zásluhy o pokrok a šírenie kresťanských
ideálov majú medzinárodný význam a ohlas, alebo
b) uznávanú osobnosť, ktorá sa osobitne a v širokej miere zaslúžila o rozvoj Katolíckej univerzity v
Ružomberku, jej fakúlt a súčasti, ako aj o rozvoj katolíckeho vzdelávania na Slovensku, alebo
c) uznávanú vedeckú osobnosť zo zahraničia, ktorej výsledky činnosti majú široký medzinárodný
prínos a ohlas.
1.2. Návrhy na udelenie čestného titulu "doctor honoris causa" predkladá rektor KU Vedeckej rade
KU na návrh prorektorov KU alebo dekanov fakúlt po predchádzajúcom schválení vo vedeckej rade
fakulty. Pri prerokúvaní vo vedeckej rade KU sa pri schvaľovaní návrhu postupuje podľa rokovacieho
poriadku vedeckej rady KU v Ružomberku.
1.3. Návrh obsahuje charakteristické, výstižné a doložené skutočnosti, ktoré zhodnotia najmä:
a) osobnosť navrhovaného kandidáta (osobné údaje, získané akademické a vedeckopedagogické
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 KU, jej fakulty a súčasti,
d) význam udelenia čestného titulu pre prehlbovanie spolupráce s KU a jej pracoviskami.
1.4. Čestný titul "doctor honoris causa" sa udeľuje spravidla:
a) k životnému jubileu kandidáta,
b) pri slávnostných príležitostiach Katolíckej univerzity v Ružomberku,
c) pri oficiálnej návšteve navrhovaného kandidáta v Slovenskej republike.

2. ZÁSADY UDEĽOVANIA ČESTNÉHO TITULU „PROFESOR EMERITUS“ NA KU
Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na KU vychádzajú z § 12 ods. 1 písm. m) a
§ 78 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2.1. Rektor KU môže udeliť na návrh Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku za významný
prínos v oblasti vedy, umenia a vzdelávania čestný titul “profesor emeritus” (ďalej len “titul”)
profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý ukončil pracovný pomer s Katolíckou univerzitou v
Ružomberku (ďalej len “KU”) a pôsobil na KU ako jej riadny alebo mimoriadny profesor.
2.2. Návrh na udelenie titulu predkladá prorektor KU alebo dekan fakulty, na ktorej profesor pôsobil
pred ukončením pracovného pomeru po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty. Návrh môže dekanovi
fakulty predložiť vedúci pracoviska, na ktorom profesor pôsobil alebo aktívny riadny profesor tohto

pracoviska. Návrh na udelenie titulu sa predkladá v písomnej forme so stručným zhodnotením
prínosu navrhovaného profesora vo vedeckej a vzdelávacej činnosti, ako aj s uvedením
predpokladanej formy ďalšej vzdelávacej alebo vedeckej činnosti (predmet, ktorý bude
zabezpečovať, účasť na výskumnom projekte a pod.).
2.3. Pri rokovaní vo VR KU sa pri schvaľovaní návrhu postupuje podľa rokovacieho poriadku VR KU v
Ružomberku.
2.4. Profesor, ktorému bol udelený titul „profesor emeritus“, má nárok na:
a) pracovný priestor obvyklý pre možnosť vykonávať funkciu profesora na pracovisku, na ktorom
pôsobil,
b) primerané využívanie informačných a komunikačných prostriedkov a poštových služieb podľa
zvyklostí pracoviska.
2.5. Profesor, ktorému bol udelený titul „profesor emeritus“, má možnosť:
a) využívať všetky servisné služby, ktoré poskytuje univerzita učiteľom a vedeckým pracovníkom v
pracovnom pomere,
b) zúčastniť sa v riešiteľských kolektívoch výskumných projektov všetkých typov,
c) úhrady nákladov spojených s účasťou na konferenciách, seminároch a workshopoch, pokiaľ na nich
aktívne prezentuje výsledky svojej pokračujúcej vedeckej činnosti.
2.6. „Profesor emeritus“ sa môže podieľať na činnosti komisií na obhajoby doktorandských
dizertačných prác, komisií pre habilitačné a vymenúvacie konania, ako aj na práci skúšobných komisií
na vykonanie štátnych skúšok v rámci bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a doktorandského
štúdia.
2.7. Z vedeckej alebo pedagogickej činnosti vykonávanej profesorom emeritus nevzniká nárok na
uzatvorenie pracovného pomeru.
3. Záverečné ustanovenia
3.1. Schválením týchto zásad strácajú platnosť nasledujúce vnútorné predpisy KU: Zásady udeľovania
čestného titulu „doctor honoris causa“ na KU z 18. 12. 2002 a Zásady udeľovania čestného titulu
„profesor emeritus“ na KU z 18. 12. 2002.
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