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Dodatok č. 2 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 v znení dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 3 odseky 1 a 2 znejú: 

„(1) Uchádzač podáva prihlášku na rigoróznu skúšku dekanovi. Prihláška na rigoróznu skúšku sa podáva 
v listinnej podobe  

a) na tlačive zverejnenom na webovom sídle fakulty alebo 

b) vyplnením elektronickej prihlášky v akademickom informačnom systéme (ďalej len „AIS“), ktorú 
uchádzač následne vytlačí. 

(2) Prihláška na rigoróznu skúšku obsahuje: 

a) osobné údaje uchádzača, 

b) údaje o absolvovanom vysokoškolskom vzdelaní uchádzača, 

c) študijný odbor, ktorý si uchádzač zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky v zmysle čl. 1 ods. 2 týchto 
zásad rigorózneho konania, 

d) termín rigoróznej skúšky, na ktorý sa uchádzač prihlasuje (čl. 4 ods. 10), 

e) súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi o ochrane osobných údajov, 

f) dátum a podpis uchádzača.“. 

2. V čl. 11 odsek 2 znie: 

„(2) Záväzný vzor prihlášky na rigoróznu skúšku sa zverejňuje na webovom sídle fakulty a v AIS.“. 

3. Príloha „Vzor prihlášky na rigoróznu skúšku“ sa vypúšťa. 

 
Čl. II 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty. 
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