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Na Slovensku rozlišujeme tieto druhy titulov:Na Slovensku rozlišujeme tieto druhy titulov:

1. stupeň vysokoškolského štúdia:
Bc. – bakalár(-ka)             Bc. Helena Krásna

Dobrý deň, pani Krásna! 
Pri oslovení tento titul nepoužívame.

2. stupeň vysokoškolského štúdia:
Mgr. – magister(-ka)          Mgr. Andrea Jarková

Dobrý deň, pani magisterka!
Titulom magistra oslovujeme 

len absolventky štúdia farmácie.

Ing. – inžinier(-ka)  Ing. Dušan Jurkovič 
Dobrý deň, pán inžinier! 

3. stupeň vysokoškolského štúdia:
PhD. – doktor(-ka)
[pe: ha: de:]             

Mgr. Ivana Hlásna, PhD. 
Dobrý deň, pani doktorka! 
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MUDr. – doktor všeob. lekárstva

MUDr. Jozef Červenák
Dobrý deň, pán doktor!

PhDr. – doktor filozofie

RNDr. – doktor prírodných vied

JUDr. – doktor práv 

PaedDr. – doktor pedagogiky

ThDr. – doktor teológie 

PharmDr.  – doktor farmácie
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doc. – docent(-ka)

 doc. PhDr. Oto Múdry, DrSc.
Dobrý deň, pán docent!  
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DrSc. – doktor(-ka) vied

doc. – docent(-ka)

 doc. PhDr. Oto Múdry, DrSc.
Dobrý deň, pán docent!  

prof. – profesor(-ka)

DrSc. – doktor(-ka) vied

Ďalšie tituly: Ďalšie tituly: 

Pri pobyte na slovenskej univerzite je dôležité správne 
používanie titulov vyučujúcich. 

„Dobrý deň, pani docentka!“  
(priame oslovenie – titul bez priezviska) 
„Dobrý deň, hľadám docentku Červenú.“ 
(nepriamo – titul s priezviskom)
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