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Dodatok č. 1
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Dodatok č. 1 k Zásadám rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „dodatok“) je vnútorný predpis Univerzity Komenského
v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „fakulta“ alebo „FMFI UK“), vydaný
podľa:
•

§ 33 ods. 2 písm. f) 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“),

•

čl. 51 ods. 2 Štatútu FMFI UK,

•

čl. 11 ods. 1 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „univerzita“ alebo
„UK“) č. 13/2013 – Zásady rigorózneho konania na UK.

Čl. I
Vnútorný predpis fakulty Zásady rigorózneho konania na FMFI UK schválený akademickým senátom
fakulty dňa 16. decembra 2013 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 odsek 2 znie:
„(2) Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“ alebo obdobných študijných
programov v zahraničí (ďalej len „uchádzač“), môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj
obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo
v príbuznom študijnom odbore.1 “.
2. V čl. 2 ods. 6 sa za slovom „skúšku“ vypúšťa čiarka a slová „ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej
práce,“.
3. V čl. 3 ods. 2 písm. b) sa slová „čl. 1 ods. 1“ nahrádzajú slovami „čl. 1 ods. 2“.
4. V čl. 3 sa odsek 2 dopĺňa novým písmenom c), ktoré znie:
„c) termín rigoróznej skúšky, na ktorý sa prihlasuje (čl. 4 ods. 10).“
5. V čl. 3 ods. 3 uvádzacej vete sa slovo „súčasťami“ nahrádza slovom „prílohami“.
6. V čl. 3 ods. 6 tretej vete sa slová „čl. 4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „čl. 4 ods. 7“ a zároveň sa na konci
vety pripájajú slová „a s obhajobou rigoróznej práce“.
7. V čl. 3 ods. 7 druhej vete sa slovo „škúšky“ nahrádza slovom „skúšky“.
8. V čl. 3 ods. 9 sa za slovo „príbuzný“ vkladá slovo „študijný“.
9. V čl. 4 ods. 8 sa nad slovo „rektorom“ umiestňuje odkaz 3a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných
prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na
UK.“.
10. V čl. 4 ods. 9 sa slová „vysoká škola“ nahrádzajú slovom „univerzita“.
11. V čl. 5 ods. 1 sa slová „a obhajoba rigoróznej práce sa konajú v ten istý deň“ nahrádzajú slovami „sa
koná“.
12. V čl. 5 ods. 2 sa za slovom „učitelia“ vypúšťa čiarka a zároveň sa vypúšťajú slová „na univerzite“.
13. V čl. 5 ods. 2 sa nad slovo „fakulty“ umiestňuje odkaz 4a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a § 63 ods. 3 zákona o vysokých školách“.
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14. V čl. 5 ods. 4 druhej vete sa za slovo „pôsobiaci“ vkladajú slová „na fakulte“ a zároveň sa vypúšťajú
slová „zaradený na fakulte“.
15. V čl. 5 ods. 5 sa na konci odseku vypúšťa čiarka a slová „ArtD. alebo ThDr.“.
16. V nadpise čl. 6 sa vypúšťajú slová „a obhajoba rigoróznej práce“.
17. V čl. 6 ods. 3 druhej vete sa vypúšťa slovo „študijných“ a zároveň sa slová „čl. 3 ods. 5“ nahrádzajú
slovami „čl. 3 ods. 8“.
18. V čl. 6 ods. 4 tretej vete sa vypúšťa slovo „vyššom“.
19. Nadpis čl. 7 znie: „Opakovanie rigoróznej skúšky“.
20. V čl. 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ v určenom termíne“.
21. V čl. 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ v určenom termíne“.
22. V čl. 7 odsek 3 znie:
„(3) Uchádzačovi, ktorý nevyhovel na riadnom termíne rigoróznej skúšky, zašle dekan o tejto skutočnosti
písomné oznámenie, v ktorom upozorní uchádzača na možnosť opakovania rigoróznej skúšky najskôr
v lehote podľa odseku 4, a to na základe písomnej žiadosti uchádzača. Zároveň uchádzača vyzve na
zaplatenie poplatku podľa čl. 8 ods. 7 v stanovenej výške a lehote splatnosti.“.
23. V čl. 7 odsek 4 znie:
„(4) Uchádzač, ktorý nevyhovel na riadnom termíne rigoróznej skúšky, môže rigoróznu skúšku opakovať
na základe písomnej žiadosti najskôr po troch mesiacoch odo dňa konania riadneho termínu rigoróznej
skúšky. K žiadosti pripojí doklad o zaplatení poplatku za opakovanie rigoróznej skúšky (čl. 8 ods. 7).
Termín opakovania rigoróznej skúšky určí dekan po dohode s predsedom skúšobnej komisie; dekan môže
určiť, že sa bude opakovať len niektorá z častí rigoróznej skúšky.“.
24. V čl. 7 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a obhajobu rigoróznej práce“.
25. V čl. 8 ods. 1 sa slová „len poplatky“ nahrádzajú slovami „aj „poplatok““.
26. V čl. 8 ods. 3 sa na konci odseku vypúšťajú slová „spojených s rigoróznym konaním“.
27. V čl. 8 ods. 4 sa nad slovo „univerzity“ umiestňuje odkaz 7a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a Čl. 67a Štatútu UK.“.
28. V čl. 8 ods. 5 znie:
„(5) Uchádzačovi, ktorý je v pracovnom pomere s fakultou alebo inou súčasťou univerzity na ustanovený
týždenný pracovný čas, študentovi univerzity v dennej forme doktorandského štúdia alebo z iných
dôvodov hodných osobitného zreteľa, môže rektor na návrh dekana rozhodnúť o znížení alebo odpustení
poplatku alebo odložiť termín jeho splatnosti. Rozhodnutie rektora o znížení alebo odpustení poplatku sa
vzťahuje len na riadny termín rigoróznej skúšky a len do času, kým trvajú dôvody pre jeho zníženie alebo
odpustenie.“.
29. V čl. 8 odsek 6 znie:
„(6) O odpustenie poplatku podľa odseku 5 musí uchádzač písomne požiadať.“.
30. V čl. 8 odsek 7 znie:
„(7) Za opakovanie rigoróznej skúšky môže fakulta požadovať poplatok do výšky 60 % sumy podľa
odseku 2. Poplatok podľa tohto odseku, ak sa požaduje, je splatný najneskôr v deň podania žiadosti
uchádzača o opakovanie termínu podľa čl. 7 ods. 4.“.
31. V čl. 8 ods. 8 sa za slová „na fakulte alebo“ vkladá slovo „inej“.
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32. V čl. 10 ods. 1 uvádzacej vete sa za slová „čl. 8 a 9“ vkladá čiarka.
33. V čl. 10 ods. 1 sa nad slovo „rektorom“ umiestňuje odkaz 9a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných
prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na
UK.“.
34. Za čl. 11 sa vkladá nový čl. 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 11a
Prechodné ustanovenie k dodatku č. 1 účinným od 25. apríla 2016
Rigorózne konania začaté a neskončené pred dňom nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1 k zásadám
rigorózneho konania sa dokončia podľa zásad rigorózneho konania v znení účinnom od 25. apríla 2016.“.
35. Doterajšia príloha sa nahrádza novou prílohou (vzorom prihlášky na rigoróznu skúšku), ktorá znie:
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina, 841 48 Bratislava
I. ODDIEL (ČITATEĽNE VYPLNÍ UCHÁDZAČ)

PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU

Osobné údaje uchádzača
Priezvisko

Rodné priezvisko

Meno

Titul

Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo

Číslo OP
(pasu)

Štátna
príslušnosť

Trvalé bydlisko uchádzača
Ulica a číslo

PSČ
Číslo telefónu

Obec

(s predvoľbou)
Kontaktná adresa na korešpondenciu
(ak je iná ako trvalé bydlisko)
Adresa elektronickej pošty

Absolvované vysokoškolské vzdelanie uchádzača
Úplný názov školy (fakulty)
Sídlo školy (fakulty)

Číslo diplomu

Študijný odbor

Rok ukončenia
štúdia

Názov obhájenej
diplomovej práce a meno
vedúceho

Uchádzač sa prihlasuje na rigoróznu skúšku
v študijnom odbore

[_] matematika

[_] fyzika

[_] informatika

[_] učiteľstvo akademických predmetov

v študijnom programe
v termíne

v roku

Uveďte vaše terajšie
zamestnanie

zamestnávateľ

[_] v jarnom termíne (marec)

[_] v jesennom termíne (november)
pracovné zaradenie

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú podľa mojich vedomostí úplné a presné.
Súhlas: Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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)
•
overená kópia vysokoškolského diplomu,
•
overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, resp. vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške;
•
overená kópia dodatku k diplomu (ak bol v čase ukončenia štúdia už vydávaný)
•
overená kópia rodného listu (u vydatých uchádzačiek aj kópia sobášneho listu);
•
podpísaný životopis;
•
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);
(Vyplnenú prihlášku s požadovanými prílohami uchádzač pošle na horeuvedenú adresu.)
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Čl. II
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty.

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda Akademického senátu FMFI UK

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK

6

