
OZNAM  pre čerstvých absolventov Právnických fakúlt   

 Právnická fakulta UK v Bratislave prijíma prihlášky na rigorózne skúšky celoročne,  počas 

akademického roka. Pre absolventov právnických fakúlt, ktorí si podajú prihlášku na rigoróznu skúšku 

na Právnickú fakultu UK do jedného roka od absolvovania druhého stupňa VŠ v odbore „Právo“,  

ponúka toto konanie za zvýhodnených finančných podmienok.  

a) Poplatok za rigorózne konanie na našej fakulte je t. č. vo výške 450 eur (platí sa až po dohodnutí 

témy rigoróznej práce);  

  

b) uvedení absolventi, ktorí si podajú prihlášku na rigoróznu skúšku do jedného roka po ukončení 

štúdia, získajú zľavu 10 % z ceny rigorózneho konania, t.j. poplatok bude len         vo výške 405 

eur.  Za vydanie diplomu sa platí osobitný poplatok  Rektorátu UK po vykonaní rigoróznej 

skúšky;  

  

c) títo absolventi získajú vstup do Akademickej knižnice PraF UK na jeden rok zadarmo.   

Ďalšie nové oznamy pre rigorozantov  

 Od 9.12.2015 platia pre rigorózne konania (schválené Vedeckou radou PraF UK dňa  

9.12.2015) nové študijné predmety, noví predsedovia a členovia rigoróznych komisií a 

nová náplň rigoróznych skúšok.  

  

 Rigorózne skúšky je potrebné vykonávať z nových predmetov aj v prípadoch, kedy 

rigorózne konanie začalo pred prijatím rozhodnutia VR PraF UK.  

  

 Rigorózna skúška z nových predmetov sa uskutoční aj v prípadoch, ak ide o 

opravnú rigoróznu skúšku a prvý termín rigoróznej skúšky bol vykonaný z 

pôvodných predmetov.  

  

 Vedenie fakulty rozhodlo, že v rámci rigoróznej skúšky budú môcť rigorozanti 

používať nekomentované právne predpisy.  

  

 Všetci rigorozanti, ktorí si podali rigoróznu prihlášku, vykonajú rigoróznu skúšku 

z  kombinácie predmetov v rámci vybraného odboru.  

Nakoľko sa od 1.9.2019 stala účinnou nová Vyhláška MŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných 
odborov, dovoľujeme si vás informovať, že túto skutočnosť je nutné zohľadniť najmä pri evidencii 
záverečných prác, rovnako ako pri príprave výstupných dokumentov po ukončení štúdia (diplom, 
dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške) vo všetkých stupňoch štúdia.  
Študijný odbor právo do 31.8.2019 evidovaný ako študijný odbor pod číslom 3.4.1.  je od 1.9.2019 

evidovaný ako   30. PRÁVO  

Žiadame  rigorozantov, aby na titulnom liste  rigoróznej práce uvádzali už toto nové číslo .   

Nový vzor titulného listu rigoróznej práce  je zverejnený  na web stránke fakulty. 


