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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

Rok 2016 

 

 



Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta (ďalej len „PriF UK“) vydáva po schválení 

v Akademickom senáte PriF UK dňa 11. 3. 2016 v súlade s čl. 49 Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť 

dňom 17. 12. 2014, a na základe § 53 ods. 9 a 10, § 62a, § 63 a § 83 zákona NR SR 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov tento Dodatok č. 1 k smernici dekana PriF UK č. 3/2011 Zásady 

rigorózneho konania na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré 

vychádzajú z vnútorného predpisu UK č. 13/2013 Zásady rigorózneho konania na Univerzite 

Komenského v Bratislave. 

 

 

Čl. I 

Smernica dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 3/2011 

Zásady rigorózneho konania na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 V čl. 3 ods. 5 v druhej vete sa nahrádza text „Uchádzačovi zároveň oznámi meno 

profesora, docenta alebo vedeckého pracovníka s vedeckým kvalifikačným stupňom 

minimálne IIa“ formuláciou „Uchádzačovi zároveň oznámi meno profesora, docenta, 

vedeckého pracovníka s vedeckým kvalifikačným stupňom CSc. alebo DrSc. alebo 

s akademickým titulom podľa § 54 ods. 15 zákona o vysokých školách“. 

 

 

 

Čl. II 

Tento Dodatok č. 1 k smernici dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave č. 3/2011 Zásady rigorózneho konania na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v AS PriF UK. 
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