
  

 

 

 

 
 

Rigorózne konanie v akademickom roku 2020/2021 
 

Podanie prihlášky na rigorózne konanie: 

Referát pre vedu a umenie PF KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok  

e-mail: monika.birosova@ku.sk 

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/studium-a-vzdelavanie/rigorozne-

konanie 
 

Akreditované rigorózne konania:  

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku má právo uskutočňovať rigorózne konanie 

a udeľovať akademický titul PaedDr., resp. PhDr. vo všetkých akreditovaných študijných programoch 

magisterského štúdia. Podmienky pre prihlásenie na rigorózne konanie sú:  

 ukončené magisterské štúdium v danom alebo v príbuznom študijnom odbore,  

 minimálne 1 rok praxe v danom odbore, 

 záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty. 

Rigorózne konanie trvá spravidla 1 rok.  Uchádzač zasiela prihlášku na rigorózne konanie na Referát pre 

vedu a umenie PF KU. K prihláške je potrebné pripojiť: 

1. úrade overenú kópiu vysokoškolského diplomu, 

2. úradne overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške, 

3. úradne overenú kópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické 

účely alebo rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní – v prípade, ak uchádzač 

absolvoval vysokú školu v zahraničí, 

4. kópiu rodného listu, v prípade, ak rodné meno nie je totožné s teraz používaným alebo uvedeným 

na diplomoch doložiť úradný doklad o ich zmene (napr. sobášny list, ...), 

5. štruktúrovaný životopis, 

6. potvrdenie o dĺžke praxe v danom odbore (najmenej 1 rok), 

7. zoznam publikovaných prác alebo umeleckých výkonov, 

8. návrh témy rigoróznej práce (na samostatnom liste A4), 

9. podpísaný súhlas so spracúvaním osobných údajov (formulár zverejnený na webovej stránke 

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/studium-a-

vzdelavanie/rigorozne-konanie v časti „Dokumenty“. 

Poplatok za rigorózne konanie 

 735 €   uhradiť v lehote do 15 pracovných dní po doručení potvrdenia o prijatí prihlášky 

 za vydanie diplomu 100 €  uhradiť v lehote do 15 pracovných dní po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky 
 

Domáci platobný styk: Banka: Štátna pokladnica 

   Účet : SK86 8180 0000 0070 0022 4305 

Variabilný symbol: 1300502904 (poplatok za rigorózne konanie) 

                   1300503904 (poplatok za vydanie diplomu) 

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (uchádzači o rigorózne konanie)  
 

Zahraničný platobný styk:    

Názov sprostredkujúcej banky:  ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

    IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305, BIC: SPSRSKBAXXX 

    Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,  

    Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok  

Variabilný symbol:  1300502904 (poplatok za rigorózne konanie) 

                                 1300503904 (poplatok za vydanie diplomu) 

Špecifický symbol:  dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (uchádzači o rigorózne konanie)  

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
.                                                                                             formujúca myseľ i srdce                                                                                                 . 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 

www.ku.sk, tel.: +421 44 432 68 42, mobil: +421 918 722 106, e-mail: monika.birosova@ku.sk 
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