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Na základe § 53 ods. 8 a 9, § 63 a § 109 ods. 4  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o vysokých školách“) a vnútorného predpisu UK č. 2/2007 Smernica rektora UK v Bratislave 

„Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave“ (ďalej len „smernica 

UK“) dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave schválil a vydal dňa 17. 9. 2007 túto 

smernicu o zásadách rigorózneho konania na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (ďalej 

len „fakulta“). 

 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 
(1)  Absolvent študijného odboru alebo študijného programu, ktorý získal akademický titul 

magister (ďalej len „uchádzač“) v prírodovedných odboroch a študijných programoch ako aj 

v učiteľských študijných odboroch a študijných programoch môže na fakulte vykonať rigoróznu 

skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získal 

vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.
1)

  

 

(2) Na rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce, sa môže za rovnakých 

podmienok prihlásiť aj absolvent zahraničnej vysokej školy za predpokladu, že jeho doklad 

o vzdelaní, vydaný zahraničnou vysokou školou, je rovnocenný s dokladom o vzdelaní 

vydaným vysokou školou v Slovenskej republike. 

 

(3) Rigorózne konanie na fakulte sa organizuje v  akreditovaných študijných programoch 

v ktorých ma fakulta Ministerstvom školstva SR priznané  práva uskutočňovať študijné 

programy, po absolvovaní ktorých sa udeľuje akademický titul magister.
2)

  

 

(4) Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného 

štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je 

spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti 

aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.
2a)

 

 

(5) Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce, 

priznáva Univerzita Komenského uchádzačom v prírodovedných študijných programoch 

akademický titul „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“) a uchádzačom v učiteľských 

študijných  programoch akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“). 

 

 

Čl. 2 

Rigorózne konanie 

 
(1) Rigorózne konanie na fakulte začína po tom, ako si uchádzač na základe potvrdenia svojej 

prihlášky dekanom fakulty dohodne podľa čl. 3 ods. 5 týchto zásad tému rigoróznej práce 

a predloží referentke pre rigorózne konanie potvrdenie o zaplatení stanoveného poplatku za 

úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce. Uhradenie 

tohto poplatku je nevyhnutnou podmienkou začatia rigorózneho konania na fakulte. 

 

(2) Rigorózne konania sa končí: 

a) priznaním niektorého z vyššie uvedených akademických titulov UK v Bratislave, 

                                                 
1)

  § 53 ods. 8  zákona o vysokých školách 
2)

  § 83 ods. 1 zákona o vysokých školách 
2a)

 § 53 ods. 9 zákona o vysokých školách 
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b) rozhodnutím skúšobnej komisie pre rigorózne skúšky (ďalej len „komisia“), že 

uchádzač nevyhovel ani pri opakovaní rigoróznej skúšky, 

c) doručením písomnej žiadosti uchádzača o ukončenie jeho rigorózneho konania 

dekanovi fakulty, 

d) neodovzdaním vypracovanej rigoróznej práce v stanovenom termíne podľa čl. 4 ods. 4 

týchto zásad. 

Čl. 3 

Prihláška na rigoróznu skúšku 

 
(1)  Uchádzač podáva prihlášku na rigoróznu skúšku dekanovi fakulty. Prihláška sa podáva 

k niektorému z dvoch termínov v kalendárnom roku a to k 30. aprílu alebo 31. októbru. Tieto 

dátumy budú posudzované ako deň doručenia pre jej posúdenia dekanom fakulty. 

 

(2) Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať písomnú formu. Prihláška má  štandardizovanú 

formu podľa prílohy č. 1 tejto smernice a je k dispozícii na Študijnom oddelení fakulty na 

referáte pre rigorózne konanie a na webovskej stránke fakulty
x)

. V prihláške uchádzač okrem 

svojich osobných údajov uvádza: 

a) študijný odbor alebo študijný program, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, 

b) študijný odbor a príslušný študijný program, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej 

skúšky podľa čl. 1 ods. 1 tejto smernice, 

c) pracovisko fakulty, na ktorom rigoróznu skúšku vykoná.  

 

(3)  Súčasťami prihlášky na rigoróznu skúšku: 

a) overená kópia vysokoškolského diplomu, 

b) overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, resp. overená kópia vysvedčenia alebo 

osvedčenia o štátnej záverečnej skúške, 

c) overená kópia potvrdenia používať akademický titul u uchádzača, ktorému bol priznaný 

akademický titul „magister“ dodatočne,  

d) overená kópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie 

o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačná doložka u uchádzača, ktorý 

absolvoval zahraničnú vysokú školu, 

e) overená kópia rodného listu (u vydatých uchádzačiek aj overená kópia sobášneho listu), 

f) životopis, 

g) zoznam publikovaných prác, ak také uchádzač má, 

h) overená kópia diplomu u uchádzačov s akademickým titulom PhD, resp. jeho starším 

ekvivalentom podľa predchádzajúcich predpisov za účelom uznania ústnej časti 

rigoróznej skúšky. 

 

 

(4)  Dekan fakulty posúdi prihlášku na rigorózne konanie a zaujme písomné stanovisko do 30 

dní odo dňa jej doručenia. 

 

(5)  Ak prihláška spĺňa požiadavky ustanovené v ods. 2 a 3 tohto článku, dekan písomne potvrdí 

jej prijatie. Uchádzačovi zároveň oznámi meno profesora, docenta alebo vedeckého pracovníka 

s vedeckým kvalifikačným stupňom minimálne IIa, ktorého so súhlasom vedúceho príslušnej 

katedry alebo ústavu a predsedu  komisie pre vykonanie rigoróznej skúšky (ďalej len „komisia“) 

poveril dohodnutím témy rigoróznej práce a funkciou konzultanta tejto práce. Súčasne mu 

oznámi, z ktorých dvoch predmetov širšieho základu študijného odboru v uskutočňovanom 

študijnom programe, ktorý si uchádzač zvolil, vykoná ústnu časť rigoróznej skúšky. Dekan 

zároveň vyzve uchádzača, aby do 15 dní po dohodnutí témy rigoróznej práce uhradil stanovený 

poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej 

práce. 

 

                                                 
x)

  pozn.: link Rigorózne konanie. Po stiahnutí je potrebné vytlačiť  oba oddiely formuláru a podať vo 

forme dvojhárku. 
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(6)  Ak prihláška nespĺňa požiadavky ustanovené v ods. 2 a 3 tohto článku, dekan uchádzačovi 

prihlášku vráti a vyzve, aby v stanovenom termíne doplnil chýbajúce údaje a súčasti prihlášky. 

 

(7)  V prípade, že  si uchádzač v prihláške na rigoróznu skúšku  zvolil na jej vykonanie taký 

študijný odbor a študijný program, po absolvovaní ktorého sa udeľuje akademický titul 

magister
2)

, ktorý nie je na fakulte akreditovaný, dekan prihlášku vráti, prípadne mu ponúkne  

príbuzný  študijný program, v ktorom fakulta má toto právo priznané. 

 

(8)  Uchádzač, ktorý je absolventom učiteľského študijného odboru alebo študijného programu, 

sa môže po súhlase predsedu komisie a vedúceho príslušného pracoviska fakulty prihlásiť na 

vykonanie rigoróznej skúšky v niektorom z príbuzných  študijných odborov a príslušných 

akreditovaných študijných programov. 

 

 

 

Čl. 4 

Rigorózna práca 

 
(1)  Rigorózna práca podaná na fakulte patrí do kategórie kvalifikačných prác spracúvaných na 

získanie akademických titulov RNDr. a PaedDr. a predstavuje kvalitatívne vyššiu úroveň oproti 

diplomovej práci. Jej rozsah spravidla neprekračuje 100 normostrán (5 AH), ďalšie náležitosti 

určuje osobitný predpis.
4)

  Uchádzač predkladá rigoróznu prácu na obhajobu v slovenskom 

jazyku. So súhlasom komisie môže predložiť rigoróznu prácu aj v inom ako slovenskom jazyku. 

V takomto prípade musí práca obsahovať súhrn v slovenskom jazyku v rozsahu 1-2 strany. 

 

(2)  Témy rigoróznych prác ako aj mená príslušných konzultantov spĺňajúcich kvalifikačné 

požiadavky podľa čl. 3 ods. 5 týchto zásad, s ktorými si uchádzači dohodnú dané témy navrhujú 

dekanovi fakulty vedúci katedier a ústavov v spolupráci s predsedami komisií. Uchádzač si 

môže priniesť i vlastnú tému rigoróznej práce, túto musí však schváliť vedúci príslušného 

pracoviska a predseda dotknutej komisie pre vykonanie rigoróznych skúšok.  

 

(3) Tému rigoróznej práce je uchádzač povinný dohodnúť  s určeným konzultantom do 30 dní 

odo dňa potvrdenia jeho prihlášky dekanom fakulty. Konzultant určí lehotu na vypracovanie 

rigoróznej práce, najdlhšie však do dvoch rokov odo dňa jeho začatia uhradením stanoveného 

poplatku. 

 

(4) V prípade, že uchádzač neodovzdá rigoróznu prácu a uplynie lehota dvoch rokov od začatia 

rigorózneho konania, dekan fakulty uchádzača na tento fakt písomne upozorní. Ak následne 

uchádzač nepredloží rigoróznu prácu do 30 dní od upozornenia, rigorózne konanie sa končí. 

 

(5)  Uchádzač nemôže ako rigoróznu prácu predložiť svoju diplomovú alebo inú kvalifikačnú 

prácu, resp. prácu čisto kompilačného charakteru.  Môže však so súhlasom predsedu komisie 

a po dohode s konzultantom pokračovať v téme svojej diplomovej práce a ako rigoróznu prácu 

predložiť príslušne rozšírenú a dopracovanú diplomovú prácu. 

 

(6)  Uchádzač môže ako rigoróznu prácu predložiť publikované dielo alebo súbor 

publikovaných prác, ktoré svojim obsahom rozpracúvajú dohodnutú tému rigoróznej práce. 

V takomto prípade uchádzač napíše v rigoróznej práci úvod, kde stručne uvedie súčasný stav 

problematiky, ciele rigoróznej práce a závery, ktoré vznikli riešením témy rigoróznej práce. Ak 

sa predkladá na obhajobu rigorózna práca, ktorá je kolektívnym dielom, uchádzač v nej vyznačí 

časti, ktoré spracoval ako autor. Ak je to možné, priloží sa vyhlásenie spoluautorov, v ktorom 

                                                 
4)

  Vnútorný predpis UK č. 5/2010 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach 

záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní 

a sprístupňovaní na univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „vnútorný predpis“) 
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potvrdia autorstvo uchádzača pri označených častiach a zhodnotia jeho podiel na celkovom 

spracovaní. 

 

(7)  Uchádzač predkladá predsedovi komisie najmenej 2 knihársky upravené exempláre 

rigoróznej práce. Ďalšie   podmienky stanovuje čl. 8 vnútorného  predpisu.
4) 

 

(8)  Do šiestich mesiacov od predloženia rigoróznej práce, najneskôr však jeden  mesiac pred 

konaním rigoróznej skúšky, dekan oznámi písomne uchádzačovi miesto a termín  jej konania. 

 

(9)  V prípade potreby je dekan  oprávnený ustanoviť, že predloženiu rigoróznej práce musí 

predchádzať prax realizovaná na fakulte v stanovenom rozsahu. 

 

 

Čl. 5 

Ústna časť rigoróznej skúšky 

 
 (1)  Ústnou časťou rigoróznej skúšky uchádzač preukazuje, že má dostatok teoretických 

vedomostí a aplikačných poznatkov nutných k ovládaniu príslušného študijného odboru. Táto 

časť rigoróznej skúšky nemôže byť identická so štátnou skúškou v študijných programoch 2. 

stupňa vysokoškolského vzdelávania. 

 

(2)  Uchádzač vykoná ústnu časť rigoróznej skúšky, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej 

práce, z povinného a výberového predmetu. Tieto predmety na základe návrhu predsedu 

komisie určuje dekan.  Povinný predmet je viazaný na daný študijný program. Výberový 

predmet je zo širšieho základu príslušného študijného odboru a predsedovi komisie ho navrhuje 

konzultant so zreteľom na zameranie témy rigoróznej práce uchádzača. 

 

 

 

Čl. 6 

Skúšobná komisia pre vykonanie rigoróznej skúšky 

 
(1)  . Na konanie rigoróznych skúšok sa vzťahujú rovnaké podmienky a postup ako pri štátnych 

skúškach.
5)

 

 

(2)  Zloženie komisie z osôb oprávnených skúšať podľa § 63 ods. 5 zákona o vysokých školách 

určuje dekan fakulty.  

 

(3)   Komisiu tvorí predseda a najmenej traja členovia. Jeden člen komisie je spravidla 

významný odborník v danom študijnom odbore z inej vysokej školy alebo z právnickej osoby 

vykonávajúcej výskum a vývoj, resp. z príslušného oboru spoločenskej praxe pri dodržaní 

podmienky oprávnenosti skúšať na rigoróznych skúškach.
6)

 Najmenej dvaja členovia skúšobnej 

komisie  sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov. Komisia 

je uznášaniaschopná, keď sú zabezpečené štyri platné hlasy pri dodržaní podmienok uvedených 

v tomto odseku. 

 

(4)  Funkčné obdobie členov komisie, ktorí sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách  

profesorov alebo docentov je viazané na dobu ich pôsobenia v týchto funkciách. Funkčné 

obdobie  ďalších členov komisie, ktorí sú oprávnení skúšať na rigoróznych skúškach
6) 

, je 

štvorročné. 

 

Čl. 7 

                                                 
5)

  § 63 zákona o vysokých školách 
6)

  § 63 ods. 3 zákona o vysokých školách 
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Oponent rigoróznej práce 

 
(1)  Na posúdenie rigoróznej práce určí predseda komisie jedného oponenta, ktorý spĺňa 

minimálnu kvalifikačnú požiadavku PhD, resp. príslušný ekvivalent podľa predchádzajúcich 

predpisov. 

 

(2)  Za oponenta sa  nenavrhuje ten, kto pôsobí na pracovisku, na ktorom sa rigorózne konanie 

uskutočňuje a má spoločné publikácie s uchádzačom, prípadne sa podieľal na spracovaní 

rigoróznej práce.  Za oponenta sa nenavrhuje ani ten, kto je uchádzačovi priamo nadriadený 

alebo podriadený v pracovnom pomere, resp. je v príbuzenskom vzťahu s uchádzačom. 

 

(3)  Ak určený pracovník nemôže prijať funkciu oponenta, oznámi ihneď túto skutočnosť 

predsedovi komisie. 

 

(4)  Oponent je povinný predložiť písomný posudok na rigoróznu prácu predsedovi komisie 

najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, kedy mu predseda komisie túto prácu predložil. Fakulta 

doručí tento posudok uchádzačovi spolu s oznámením o termíne konania rigoróznej skúšky. 

 

 

Čl. 8 

Priebeh rigoróznej skúšky 

 
(1)  Dekan oznámi písomne uchádzačovi miesto a termín konania rigoróznej skúšky do dvoch 

mesiacov od predloženia rigoróznej práce, najneskôr však do 30 dní pred jej konaním. 

 

(2)  Ústna časť rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce sa konajú v tom istom dni a na 

fakulte spravidla v mesiacoch jún a november. Priebeh rigoróznej skúšky a vyhlásenie jej 

výsledkov je verejné. 

 

(3)  Rigorózna skúška sa môže konať iba vtedy, ak je prítomný predseda  a najmenej traja 

členovia, z ktorých spravidla jeden je z mimofakultného pracoviska a sú splnené ďalšie 

podmienky uvedené v čl. 6 ods. 3 tejto smernice. 

 

(4)  Na rigoróznej skúške sa zúčastňuje aj konzultant, o jej výsledku však nehlasuje i keď je 

členom komisie. 

 

(5)  Ak predseda komisie je súčasne konzultantom uchádzača, nahrádza sa pre daný prípad 

alternujúcim predsedom. V takom prípade, ako aj v prípade podľa ods. 4 tohto článku je 

potrebné zabezpečiť zloženie komisie tak, aby pri hlasovaní boli minimálne štyri platné hlasy 

a splnená podľa možnosti aj podmienka podľa ods. 3 tohto článku. 

 

(6)  Oponent rigoróznej práce, ktorý je súčasne členom komisie, sa na hlasovaní o výsledku 

rigoróznej skúšky zúčastňuje. Oponent, ktorý nie je členom komisie sa zúčastňuje na 

neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie a má poradný hlas. 

 

(7)  Rigoróznu skúšku vedie predseda alebo alternujúci predseda. Táto sa skladá  z dvoch častí. 

Začína sa obhajobou rigoróznej práce a bezprostredne pokračuje ústnou skúškou z určených 

študijných predmetov. 

 

(8)  Pri obhajobe rigoróznej práce prednesie uchádzač hlavné tézy a závery predloženej práce 

v časovom rozsahu určenom predsedom komisie. Vyjadrí sa k pripomienkam uvedeným 

v posudku oponenta a odpovedá na otázky členov predsedu a komisie. 

 

(9)  O výsledku rigoróznej skúšky hlasuje komisia verejne na neverejnej časti svojho zasadnutia 

v deň rigoróznej skúšky. Hodnotenie rigoróznej skúšky je „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Ak je 

pri párnom počte členov komisie výsledok hlasovania nerozhodný, rozhoduje hlas predsedu. 
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(10)  O rigoróznej skúške sa v deň skúšky vyhotoví záznam (príloha č. 2 tejto smernice), ktorý 

podpíše predseda  a ostatní členovia komisie prítomní na skúške. Dokumentácia, vrátane 

záznamu sa archivuje na fakulte podľa platných predpisov. 

 

(11) Po úspešnej obhajobe rigoróznej práce príslušné pracovisko, na ktorom sa rigorózne 

konanie uskutočnilo, predloží autorovi rigoróznej práce návrh licenčnej zmluvy (príloha č. 3 

tejto smernice), v ktorej sa dohodne spôsob, rozsah použitia rigoróznej práce a čas, na ktorý 

autor licenciu udeľuje. Na základe licenčnej zmluvy zabezpečí fakultná knižnica bibliografickú 

registráciu, uchovávanie a sprístupnenie obhájenej rigoróznej práce. Ak autor rigoróznej práce 

neuzatvorí licenčnú zmluvu, uvedie dôvody, pre ktoré nedáva súhlas s jej sprístupnením 

(príloha č. 4 tejto smernice). 

 

(12)  Za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie diela podľa osobitného predpisu
7)

  

zabezpečí pracovisko, na ktorom sa rigorózne konanie uskutočnilo, súhlas od autora rigoróznej 

práce na vyhotovenie jej digitálnej rozmnoženiny. 

 

(12) Práca v komisii a funkcie oponenta a konzultanta sú honorované, výšku honoráru určuje 

vedenie fakulty. 

 

 

Čl. 9 

Opakovanie rigoróznej skúšky 
 

 

(1) Ak sa uchádzač v určenom termíne nedostaví na rigoróznu skúšku a svoju neúčasť písomne 

ospravedlní do 15 dní odo dňa tohto termínu, dekan mu určí na základe jeho písomnej žiadosti 

a po dohode s predsedom komisie náhradný termín na vykonanie rigoróznej skúšky. 

 

(2)  Ak sa uchádzač v určenom termíne nedostaví na rigoróznu skúšku a svoju neúčasť písomne 

neospravedlní do 15 dní odo dňa tohto termínu, hodnotí sa, ako keby na skúške nevyhovel. 

 

(3)  Uchádzač, ktorý nevyhovel v oboch častiach rigoróznej skúšky alebo len pri obhajobe 

rigoróznej práce, resp. ústnej časti rigoróznej skúšky, môže rigoróznu skúšku na základe 

písomnej žiadosti opakovať najskôr po troch mesiacoch odo dňa jej konania. Termín 

opakovania rigoróznej skúšky určí dekan po dohode s predsedom komisie. 

 

(4)  Ak uchádzač obhájil rigoróznu prácu, pri opakovaní rigoróznej skúšky sa jej obhajoba už 

nemusí konať. V opačnom prípade komisia určí, či je potrebné prácu prepracovať alebo doplniť. 

Ak uchádzač neobhájil rigoróznu prácu a vyhovel na ústnej časti rigoróznej skúšky, táto časť sa 

pri opakovaní nemusí konať. Ak nevyhovel uchádzač pri rigoróznej skúške len v jednom 

predmete v ústnej časti, pri opakovaní rigoróznej skúšky opakuje tento predmet. 

 

(5)  Rigoróznu skúšku, resp. niektorú z jej častí je možné opakovať len raz. Uchádzač, ktorý 

opakovane neobháji rigoróznu prácu alebo opakovane neuspeje na ústnej časti skúšky, sa na 

fakulte nemôže viac uchádzať o vykonanie rigoróznej skúšky. 

 

 

 

Čl. 10 

Poplatky za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou 

rigoróznej práce 

 

                                                 
7)

  § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Z. z. (zákon o knižniciach), čl. 4 ods. 9 smernice UK 
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(1)  Fakulta môže požadovať poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania 

a s obhajobou rigoróznej práce (ďalej len „poplatok“). Potvrdenie o zaplatení tohto poplatku je 

podmienkou začatia rigorózneho konania (čl. 2 ods. 1 tejto smernice). 

 

(2)  Výška poplatku sa určuje na každý akademický rok v súlade s ustanoveniami zákona 

o vysokých školách
8)

 a smernicou rektora a dekana fakulty o výške školného a poplatkov 

spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave a jej Prírodovedeckej fakulty. 

 

(3)  Náklady spojené s realizáciou rigorózneho konania hradí fakulta z poplatkov spojených so 

zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce. 

 

(4)  Uchádzačovi, ktorý vykonáva prácu na ustanovený týždenný pracovný čas na fakulte 

a doktorandovi dennej formy štúdia na fakulte, môže rektor na návrh dekana fakulty odpustiť 

alebo znížiť poplatky spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej 

práce. 

 

(5) Za opakovanie rigoróznej skúšky môže fakulta požadovať poplatok vo výške 60 % sumy, 

ktorú uchádzač zaplatil pri riadnom termíne skúšky. 

 

(6)  Ak dekan stanoví, že predloženiu rigoróznej práce musí predchádzať experimentálna prax 

realizovaná v stanovenom rozsahu na fakulte (čl. 4 ods. 8 tejto smernice), je možné požadovať 

úhradu nákladov spojených s takouto činnosťou. 

 

Čl. 11 

Poplatky za vydanie diplomu 

 
Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky je uchádzač povinný do 15 dní uhradiť Univerzite 

Komenského v Bratislave  poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní 

akademického titulu absolventovi magisterského štúdia, ktorý vykonal rigoróznu skúšku. 

Bližšie podrobnosti uvádza čl. 9 smernice UK. 

 

 

Čl. 12 

Udeľovanie titulu 

 
Uchádzačom, ktorí úspešne vykonali rigoróznu skúšku a splnili ďalšie požadované podmienky , 

Univerzita Komenského vydá diplom a udelí im príslušný akademický titul. Podrobnosti sú 

uvedené v čl. 10 smernice UK. 

 

 

Čl. 13 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 
(1)  Tieto zásady rigorózneho konanie zohľadňujú spoločné požiadavky pre konanie 

rigoróznych skúšok, ktorých súčasťou sú aj obhajoby rigoróznych prác podľa smernice UK 

a ustanovujú osobitné požiadavky pre ich konanie na fakulte. 

 

(2)  Prihlášky na rigoróznu skúšku podané pred dňom účinnosti tejto smernice ako aj ostatné 

požiadavky ustanovené v Zásadách PriF UK pre rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác 

zo dňa 11. októbra 2002 sa posudzujú podľa nich. Rigorózne konanie podľa tohto 

predchádzajúceho predpisu musí byť ukončené do 31. 12. 2009. 

 

                                                 
8)

  § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách 
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(3) Pri vypracovaní rigoróznej práce ako kvalifikačnej práce zadanej pred 1. septembrom 2010 

sa postupuje podľa čl. 3 a čl. 4 Vnútorného predpisu UK č. 5/2005 v znení neskorších 

predpisov.
9) 

 

(3)  Rigorózne skúšky konané na základe  prihlášok podaných za účinnosti tejto smernice ako 

aj ostatné práva a povinnosti v súvislosti s rigoróznym konaním vzniknuté za jej účinnosti  sa 

riadia touto smernicou. 

 

(4)  Zrušujú sa Zásady PriF UK pre rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác zo dňa 17. 

septembra 2007. 

 

(5)  Táto smernica nadobúda účinnosť 12. júla  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 12. júla 2011    Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

        dekan fakulty  

 

 

Prílohy: 
1.  Vzor prihlášky na rigorózne konanie  

2.   Záznam o rigoróznej skúške 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 
9)

 čl. 10 ods. 3 vnútorného predpisu



PRÍLOHA 1 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA,  

Študijné  oddelenie 
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4 

 

PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU 
 
I. ODDIEL (ČITATEĽNE VYPLNÍ UCHÁDZAČ) 

Osobné údaje uchádzača 

Priezvisko  Rodné priezvisko  

Meno  Titul  

Dátum narodenia  Miesto narodenia  

Rodné číslo  Číslo OP (pasu)  Štátna príslušnosť  
Názov a sídlo terajšieho 
zamestnávateľa 

 Pracovné zaradenie  

Trvalé bydlisko uchádzača 

Ulica a číslo  PSČ  Číslo telefónu   
(s predvoľbou) 

 

Obec  Adresa elektronickej pošty  

Kontaktná adresa pre korešpondenciu  
(ak je iná ako trvalé bydlisko)  

Absolvované vysokoškolské vzdelanie uchádzača 

Úplný názov školy (fakulty)  

Sídlo školy (fakulty)  Číslo diplomu  

Študijný program  
a študijný odbor  Rok ukončenia štúdia  

Názov obhájenej diplomovej 
práce a meno vedúceho  

Uchádzač sa prihlasuje na rigoróznu skúšku 

v študijnom odbore  k termínu  
v študijnom programe  
(podľa zoznamu rigoróznych 
komisií na fakulte) 

 

 
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú podľa mojich vedomostí úplné a presné. 

Súhlas: Podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam Univerzite Komenského 
v Bratislave a vyššie uvedenej fakulte súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely rigorózneho konania. Tento súhlas sa 
vzťahuje na osobné údaje uvedené v prihláške a v jej prílohách. Súčasne podľa citovaného zákona dávam Univerzite Komenského 
v Bratislave súhlas na zverejnenie svojich údajov v rozsahu meno, priezvisko, miesto narodenia a priznaný akademický titul za účelom ich 
použitia pri slávnostnej promócii a ich uvedenia v zozname absolventov. 

 
   

Dátum  Podpis uchádzača 

Prílohy (kópie musia byť úradne overené) 

 kópia vysokoškolského diplomu; 

 kópia vysvedčenia o štátnej skúške, resp. vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške; 

 kópia rodného listu (u vydatých uchádzačiek aj kópia sobášneho listu); 

 životopis; 

 absolvent s dodatočne priznaným akademickým titulom „magister“ predloží kópiu potvrdenia o oprávnení používať akademický titul 
„Mgr.“; 

 absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní dokladu 
o vzdelaní, prípadne nostrifikačnú doložku; 

 zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má); 

 kópia diplomu u uchádzačov s akademickým titulom PhD, resp. starším ekvivalentom za účelom uznania ústnej časti rigoróznej skúšky. 
 
(Vyplnenú prihlášku s požadovanými prílohami  uchádzač pošle na horeuvedenú adresu.) 



 

  

II. ODDIEL (VYPLNÍ FAKULTA) 

 

Rozhodnutie dekana o prijatí prihlášky 

Dátum  Podpis  

 

 

Komisia pre rigorózne skúšky 

Názov komisie  

Meno predsedu 
 

 

 

Záznamy o rigoróznej práci 

Téma rigoróznej práce 

 

Termín predloženia 
rigoróznej práce 

 Rigorózna práca 
predložená dňa 

 

Mená oponentov rigoróznej práce Pracovisko oponentov 

1.  

2.  

Oznámenie predsedu komisie o prijatí, 
resp. vrátení rigoróznej práce 

 

Rigorózna práca 
doručená oponentom dňa 

 Rigorózna práca vrátená 
uchádzačovi dňa 

 

Rozhodnutie predsedu komisie o prijatí rigoróznej práce 
komisiou (prijať,  neprijať) 

(predseda písomne doručí dekanovi dôvody) 

 

 

 
 

Poplatok za rigorózne konanie  

v zmysle § 92, ods. 11 zákona o VŠ 

 stanovený vo výške: uhradený dňa: 

 
Iné záznamy: 

 
 



 

PRÍLOHA 7 

 

Záznam o rigoróznej skúške 

 

                                               1. 

Predmety ústnej časti             .......................................................................................................... 
rigoróznej skúšky 
                                                2. 
 

 

Rigorózna skúška  sa koná dňa                                o         hod. v miestnosti 

       

Oznámenie o konaní rigoróznej skúšky 
odoslané uchádzačovi dňa: 
 

a) bez oponentského posudku 
b) s oponentským posudkom 

Záznam o priebehu rigoróznej skúšky: 

 

 

 

 

 

 

Výsledok rigoróznej skúšky: (vyhovel, nevyhovel) 

 

 

 
Meno a podpis predsedu komisie: 
 

Mená a podpisy členov komisie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na základe úspešného vykonania ústnej časti rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce 
v súlade s čl. 10 ods. 1 a 2 Smernice rektora UK Zásady rigorózneho konania na Univerzite 
Komenského v Bratislave navrhujem udeliť akademický titul „doktor prírodných vied“ (v skratke 
„RNDr.“) – „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“)

x) 

 

 

 

                                                                                                                     ...................................        
      Iné záznamy: 
                                                                                                                                   podpis dekana   
   

x) 
 nehodiace sa škrtnite

                                       

                

 

 



 

  

Záznam o opakovaní rigoróznej skúšky 

 

                                               1. 

Predmety ústnej časti             .......................................................................................................... 
rigoróznej skúšky 
                                                2. 
 

 

Rigorózna skúška  sa koná dňa                             o              hod. v miestnosti 

       

Oznámenie o konaní rigoróznej skúšky 
odoslané uchádzačovi dňa: 
 

c) bez oponentského posudku 
d) s oponentským posudkom 

Záznam o priebehu rigoróznej skúšky: 

 

 

 

 

 

 

Výsledok rigoróznej skúšky: (vyhovel, nevyhovel) 

 

 
Meno a podpis predsedu komisie: 
 

Mená a podpisy členov komisie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na základe úspešného vykonania ústnej časti rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce 
v súlade s čl. 10 ods. 1 a 2 Smernice rektora UK Zásady rigorózneho konania na Univerzite 
Komenského v Bratislave navrhujem udeliť akademický titul „doktor prírodných vied“ (v skratke 
„RNDr.“) – „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“)

x)
 

 

 

 
       Iné záznamy:                                                                                     ..................................................... 
                                                                                                                                   podpis dekana                                                                                                                                                                      
 
 
       x) nehodiace sa škrtnite 

 


