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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. g) 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 a 

• čl. 29 ods. 4 Organizačného poriadku FMFI UK. 

Čl. I 
Zásady rigorózneho konania na fakulte schválené akademickým senátom fakulty dňa 28. januára 2019 sa 
menia a dopĺňajú takto: 

 

1. V preambule sa slová „§ 33 ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 2 písm. g)“. 

2. V čl. 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Príbuzné študijné odbory pre účely rigorózneho konania sú 
uvedené v prílohe č. 1 týchto zásad.“.  

3. V čl. 2 ods. 4 písmeno c) znie: 

„c) uchádzač v určenej lehote neuhradil poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania 
a s obhajobou rigoróznej práce (ďalej len „poplatok za rigorózne konanie“),“. 

4. V čl. 3 ods. 2 písm. e) sa slová „čl. 5 ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „čl. 8 ods. 1“. 

5. V čl. 3 ods. 2 písmeno f) znie: 

„f) poučenie o spracovaní osobných údajov,“. 

6. V čl. 3 ods. 4 písm. b) sa slová „fakulty alebo inému organizačnému útvaru fakulty poverenému 
vedením agendy rigorózneho konania (ďalej len „študijné oddelenie“)“ nahrádzajú slovami „FMFI UK“. 

7. V čl. 3 ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „konzultant“)“. 

8. V čl. 3 ods. 6 písm. e) sa za slovom „komisie“ vkladajú slová „a uchádzača“. 

9. V čl. 4 ods. 2 sa za slovom „uchádzač“ vkladajú slová „v spolupráci s predsedom skúšobnej komisie“. 

10. V čl. 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo iných pedagogických, výskumných, vývojových alebo 
umeleckých pracovísk“. 

11. V čl. 4 ods. 4 sa slovo „rigoróznej“ nahrádza slovom „skúšobnej“. 

12. V čl. 5 ods. 1 sa slovo „fakulty“ nahrádza slovami „predsedu skúšobnej komisie“. 

13. V čl. 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Minimálny rozsah rigoróznej práce uchádzačovi stanovuje predseda skúšobnej komisie s 
prihliadnutím na tému rigoróznej práce a zvyklosti študijného odboru. Minimálny rozsah rigoróznej práce 
je spravidla 55 normostrán.“. 

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9. 
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14. V čl. 5 odsek 7 znie: 

„(7) Uchádzač predkladá rigoróznu prácu spravidla tri mesiace pred termínom konania rigoróznej skúšky, 
ktorý si uchádzač určil v prihláške na rigoróznu skúšku. Rigorózna práca sa 

a) odovzdáva predsedovi skúšobnej komisie v tlačenej podobe v troch exemplároch zviazaných v pevnej 
knižnej väzbe a  
b) odosiela v elektronickej podobe do akademického informačného systému.“. 

15. V čl. 5 ods. 8 sa slová „včas neodovzdá rigoróznu prácu pred termínom konania rigoróznej skúšky, 
ktorý si určil v prihláške na rigoróznu skúšku“ nahrádzajú slovami „nepredloží rigoróznu prácu včas“. 

16. V čl. 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Oponentom nemôže byť konzultant danej rigoróznej 
práce.“. 

17. V čl. 6 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom akademického informačného 
systému“. 

18. V čl. 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie: 

„(1) Rigorózne skúšky sa na fakulte konajú v termínoch určených fakultným harmonogramom štúdia, a to 
spravidla v mesiacoch marec (jarný termín) a november (jesenný termín).“. 

Doterajšie odseky 1 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 10. 

19. V čl. 8 ods. 10 sa číslo „7“ nahrádza číslom „9“. 

20. V čl. 10 odsek 1 znie: 

„(1) UK vydá uchádzačom, ktorí vykonali rigoróznu skúšku a predložili potvrdenie o úhrade príslušného 
poplatku podľa čl. 11 ods. 1, diplom s uvedením študijného odboru a udelí im akademický titul9 
a) „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“), ak sa rigorózna skúška vykonala v študijných odboroch 
matematika, fyzika alebo informatika, 
b) „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“), ak sa rigorózna skúška vykonala v študijnom odbore 
učiteľstvo a pedagogické vedy.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie: 
„ 9 § 50 ods. 4 písm. f) a § 53 ods. 9 zákona o vysokých školách (v znení účinnom od 1. mája 2019), 
vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave 
študijných odborov Slovenskej republiky.“. 

21. V čl. 10 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10. Doterajšie odseky 3 a 4 sa 
označujú ako odseky 2 a 3. 

22. V čl. 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Ak uchádzač do 15 dní od doručenia potvrdenia o prijatí prihlášky na rigoróznu skúšku neuhradil 
poplatok za rigorózne konanie a nepodal žiadosť o odpustenie poplatku za rigorózne konanie, zníženie 
poplatku za rigorózne konanie alebo odloženie termínu splatnosti poplatku za rigorózne konanie podľa 
osobitného vnútorného predpisu UK, dekan rigorózne konanie zastaví.“.  

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4. 

23. Článok 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 

„(5) Ak v priebehu rigorózneho konania zaniknú dôvody, pre ktoré bol poplatok za rigorózne konanie 
odpustený alebo znížený, fakulta písomne vyzve uchádzača, aby v určenej lehote uhradil poplatok za 
rigorózne konanie v pôvodnej výške. Ak uchádzač do 15 dní od doručenia výzvy neuhradí poplatok za 
rigorózne konanie, dekan rigorózne konanie zastaví.“. 



24. Zásady rigorózneho konania na fakulte sa dopĺňajú prílohou č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie: 

„Príloha č. 1 Zásad rigorózneho konania na FMFI UK 

Vymedzenie príbuzných študijných odborov pre účely rigorózneho konania 
 

Študijný odbor 
(podľa vyhlášky č. 244 /2019 Z. z.) 

Príbuzné študijné odbory 
(podľa sústavy študijných odborov účinnej od 1.9.2019) 

Príbuzné študijné odbory 
(podľa sústavy študijných odborov účinnej do 31.8.2019) 

13. fyzika  
(akademický titul „RNDr.“) 

38. učiteľstvo a pedagogické vedy  
(vyučovací predmet fyzika) 

1.1.1.   učiteľstvo akademických predmetov (fyzika) 
4.1.1.   fyzika 

18. informatika 
(akademický titul „RNDr.“) 

38. učiteľstvo a pedagogické vedy 
(vyučovací predmet informatika) 

1.1.1.   učiteľstvo akademických predmetov (informatika) 
9.2.1.   informatika 
9.2.9.   aplikovaná informatika 
9.2.11. kognitívna veda 

22. matematika 
(akademický titul „RNDr.“) 

38. učiteľstvo a pedagogické vedy 
(vyučovací predmet matematika) 

1.1.1.   učiteľstvo akademických predmetov (matematika, 
            deskriptívna geometria) 
9.1.1.   matematika 
9.1.9.   aplikovaná matematika 
9.1.10. štatistika 

38. učiteľstvo a pedagogické vedy 
(akademický titul „PaedDr.“) 

13. fyzika  
(po získaní pedagogickej spôsobilosti 
prostredníctvom doplňujúceho pedagogického štúdia) 
 
18. informatika  
(po získaní pedagogickej spôsobilosti 
prostredníctvom doplňujúceho pedagogického štúdia) 
 
22. matematika  
(po získaní pedagogickej spôsobilosti 
prostredníctvom doplňujúceho pedagogického štúdia) 

1.1.1.   učiteľstvo akademických predmetov (fyzika,  
            informatika, matematika, deskriptívna geometria) 
1.1.2.   učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej  
            prípravy 
1.1.4.   pedagogika 
1.1.5.   predškolská a elementárna pedagogika 
1.1.6.   špeciálna pedagogika 
1.1.9.   andragogika 

ˮ. 

 



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

 
 
 
 
 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 
dekan FMFI UK predseda Akademického senátu FMFI UK 

 


