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Smernica č. 5/02 

dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác  

na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity  
  

 
V zmysle znenia zákona Národnej rady SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ako aj 
v zmysle Smernice rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku  č. 13/1/2002 o rigoróznych 
skúškach a obhajobách rigoróznych prác.  
  

§ 1 
 

1. O vykonanie rigoróznej skúšky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity                     
v Ružomberku sa môžu uchádzať absolventi študijných odborov vysokoškolského štúdia,       
v ktorých sa udeľuje akademický titul "magister" (ďalej len uchádzač). 
 
2. Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce preukazuje uchádzač pred komisiou pre 
rigorózne skúšky (ďalej len komisia) hlbšie vedomosti v širšom základe zvoleného študijného 
odboru, spôsobilosť osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopnosť 
aplikovať získané vedomosti tvorivým spôsobom v praxi.  
 
Podmienkou pre podanie prihlášky na rigoróznu skúšku na Pedagogickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku je spravidla 1 rok praxe v danom odbore. 
 

§ 2 
 

1. Prihlášku na rigoróznu skúšku podáva uchádzač dekanovi Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, ktorý má v zmysle § 83 ods. 1 zákona 131/2002 priznané právo 
konať rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce v študijnom odbore alebo v príbuznom 
študijnom odbore, v ktorom získal magisterské vzdelanie. 
 
2. Uchádzač v prihláške na rigoróznu skúšku uvedie študijný odbor, v ktorom získal 
magisterské vzdelanie, a študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky.         
K prihláške pripojí overenú kópiu diplomu a overené vysvedčenie o štátnej záverečnej 
skúške, potvrdenie o dĺžke praxe v danom odbore (minimálne 1 rok), kópiu sobášneho listu    
(u vydatých žien), zoznam publikovaných prác alebo umeleckých výkonov, životopis, oblasť 
a zameranie rigoróznej práce a názov obhájenej diplomovej práce, ak jej vypracovanie 
študijný program jeho odboru štúdia vyžadoval.  
 
3. Ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, pripojí k prihláške aj overené kópie 
nostrifikovaných dokladov o ukončení vysokoškolského vzdelania v zahraničí a nostrifikačnú 
doložku, ak sa nostrifikácia vyžaduje v požadovanom alebo v príbuznom odbore (§ 106 Zák. 
č. 131/2002 Zb. v znení neskorších predpisov). 
 



4. Prihlášku na rigoróznu skúšku posúdi dekan PF KU a jej prijatie potvrdí do 30 dní odo dňa 
jej doručenia. Súčasne oznámi uchádzačovi meno profesora, docenta, vedeckého pracovníka 
s vedeckým kvalifikačným stupňom Ia, Ib alebo IIa, ktorého so súhlasom vedúceho príslušnej 
katedry alebo ústavu a predsedu rigoróznej komisie poveril dohodnutím témy rigoróznej 
práce  a tiež z ktorých predmetov (najmenej dvoch),  ktoré tvoria širší základ študijného 
odboru, ktorý si uchádzač zvolil, sa podrobí rigoróznej skúške. Dekan PF KU v rovnakej 
lehote vráti prihlášku, ak uchádzač nepredložil požadované doklady alebo ak ide o študijný 
odbor, v ktorom sa rigorózna skúška na PF KU nekoná, alebo ak práca nespĺňa kritériá § 9 
tohto vykonávacieho predpisu.  
 
5. Uchádzač môže byť prijatý na rigorózne konanie po predložení náležitostí podľa               
§2 ods.2,3 a po zaplatení poplatku za rigorózne konanie. 
 
6. Uchádzač musí rigoróznu prácu odovzdať do 12 mesiacov od prijatia na  rigorózne 
konanie. Písomne môže požiadať dekana fakulty o predĺženie rigorózneho konania. Ak 
komisia pre rigorózne skúšky prácu prijme k obhajobe, dekan PF KU oznámi uchádzačovi 
miesto a termín konania rigoróznej skúšky do šiestich mesiacov od predloženia rigoróznej 
práce, najneskôr však jeden mesiac pred konaním rigoróznej skúšky.  
 

§ 3 
 

1. Rigorózna skúška sa koná pred komisiou pre rigorózne skúšky (ďalej len komisia). 
Komisiu tvorí predseda a najmenej dvaja ďalší členovia, najviac však sedem členov. 
 
2. Predsedu komisie vymenúva a odvoláva dekan PF KU;  
vymenúva ho z profesorov alebo z docentov, ktorí pôsobia na PF KU v príslušnom študijnom 
odbore alebo v príbuznom študijnom odbore. Za predsedu komisie môže dekan vymenovať aj 
a) profesora alebo docenta inej fakulty alebo 
b) významného odborníka z praxe, ktorý má vedecký kvalifikačný stupeň I alebo IIa.  
 
3. Ostatných členov komisie vymenúva a odvoláva dekan PF KU na návrh predsedu komisie. 
  

§ 4 
 

1. Témy rigoróznych prác, ich rozsah a náležitosti, ako aj požiadavky kladené na rigorózne 
práce, ktoré musia splniť požiadavky ustanovené v § 9, vyhlasuje dekan PF KU na návrh 
vedúcich katedier, alebo predsedu komisie. Uchádzač si dohodne tému rigoróznej práce           
s osobou poverenou dekanom PF KU hneď po potvrdení prijatia prihlášky do 30 dní. 
 
2. Dekan je oprávnený na návrh uchádzača, po kladnom vyjadrení predsedu rigoróznej 
komisie súhlasiť s tým, aby uchádzač preložil rigoróznu prácu v cudzom jazyku a tiež aby sa 
obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška konala v cudzom jazyku.  
 
3. Uchádzač predkladá rigoróznu prácu v troch exemplároch a na elektronickom mediu      
(CD, DVD) v jednom vyhotovení. 
 
4. Predseda komisie určí na posúdenie rigoróznej práce najmenej 1 oponenta z radov 
profesorov, docentov, vedeckých pracovníkov s vedeckým kvalifikačným stupňom I alebo II 
alebo odborných asistentov s vedeckým titulom CSc. a ich ekvivalentami.  
 



5. Oponenti predložia o rigoróznej práci písomné oponentské posudky v dvoch exemplároch 
predsedovi komisie do šiestich týždňov od doručenia rigoróznej práce predsedom komisie. 
V posudku oponenti uvedú, či práca spĺňa alebo nespĺňa požiadavky určené dekanom PF KU.  
 
6. Komisia do štyroch mesiacov od predloženia rigoróznej práce dekanovi PF KU                    
s prihliadnutím na posudky oponentov rigoróznu prácu prijme alebo uchádzačovi vráti aj so 
svojím stanoviskom. Predseda komisie oznámi dekanovi prijatie alebo vrátenie rigoróznej 
práce; uchádzačovi oznámi prijatie rigoróznej práce. Predseda komisie súčasne doručí 
dekanovi PF KU kópie písomných oponentských posudkov. 

7. Písomné oponentské posudky doručí PF KU uchádzačovi najneskôr do 15 dní pred 
konaním rigoróznej skúšky. 

 
§ 5 

 
1. Rigorózna skúška je verejná. 
 
2. Rigorózna skúška  sa koná za prítomnosti predsedu komisie a najmenej ďalších dvoch 
členov komisie. 
 
3. Rigorózna skúška sa začína obhajobou rigoróznej práce. Pri obhajobe rigoróznej práce sa 
uchádzač vyjadrí o pripomienkach uvedených v oponentských posudkoch a odpovedá na 
otázky členov komisie. 
 
4. Rigorózna skúška sa koná najmenej z dvoch predmetov, ktoré tvoria širší základ študijného 
odboru. Dekan môže stanoviť aj diferencované podmienky, čo do počtu predmetov rigoróznej 
skúšky, napr. pre absolventov externého štúdia to môžu byť viaceré predmety. 
 
5. Obhajoba rigoróznej práce a ústna skúška sa konajú v jednom dni. 
 
6. O výsledku rigoróznej skúšky komisia hlasuje verejne na neverejnom zasadnutí v deň 
konania rigoróznej skúšky. Predseda komisie verejne vyhlási výsledok rigoróznej skúšky        
v ten istý deň hodnotením "vyhovel" alebo "nevyhovel". Ak by výsledok hlasovania komisie 
bol nerozhodný, tak  rozhodujúci je hlas predsedu. 
 
7. O rigoróznej skúške sa v deň skúšky vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda komisie           
a ostatní členovia komisie prítomní na skúške. Dokumentácia, včítane zápisu, sa archivuje na 
PF KU v zmysle platných predpisov.  
  

§ 6 
 

1.  Ak uchádzač nepríde v určenom termíne na rigoróznu skúšku a jeho neúčasť nie je 
písomne ospravedlnená do 15 dní, hodnotí sa akoby na skúške "nevyhovel". Takémuto 
uchádzačovi môže dekan povoliť opakovanie rigoróznej skúšky najskôr po uplynutí jedného 
roka odo dňa, v ktorom mal vykonať rigoróznu skúšku. 
 
2. Uchádzačovi, ktorý v určenom termíne na rigoróznu skúšku neprišiel a jeho neúčasť bola 
ospravedlnená, určí dekan PF KU na základe jeho písomnej žiadosti a po dohode s predsedom 
komisie  náhradný termín na vykonanie rigoróznej skúšky. 
 
3. Uchádzač, ktorý na obhajobe rigoróznej práce alebo na ústnej skúške nevyhovel, môže 
rigoróznu skúšku opakovať na základe jeho písomnej žiadosti najskôr po troch mesiacoch odo 
dňa konania rigoróznej skúšky; termín opakovania rigoróznej skúšky určí dekan PF KU.



 


