
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, 

organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou 

 
 

PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU 
 

 
 

Osobné údaje uchádzača 

Priezvisko 
   Rodné 

priezvisko 
      

Meno    Titul       

Dátum 
narodenia 

   Miesto 
narodenia 

      

Rodné číslo 
  Číslo OP 

(pasu) 
 Štátna 

príslušnosť 
  

Národnosť 
 

Trvalé bydlisko uchádzača 

Ulica a číslo    PSČ       

 

Obec 
   Adresa 

elektronickej 

pošty 

      

Číslo telefónu 
(s predvoľbou) 

         

Kontaktná adresa pre 

korešpondenciu 
(ak je iná ako trvalé bydlisko) 

         

Absolvované vysokoškolské vzdelanie uchádzača I. stupňa (Bc.) 

Úplný názov školy (fakulty) 
         

Sídlo školy (fakulty) 
    Číslo 

diplomu 
   

Študijný program 

a študijný odbor 

    Rok 

ukončenia 
štúdia 

   

 

Názov obhájenej bakalárskej 

práce a meno vedúceho 

bakalárskej práce 

         

Absolvované vysokoškolské vzdelanie uchádzača II. stupňa (Mgr.) 

Úplný názov školy (fakulty) 
         

Sídlo školy (fakulty) 
    Číslo 

diplomu 
   

Študijný program 

a študijný odbor 

    Rok 

ukončenia 
štúdia 

   

 

Názov obhájenej diplomovej 

práce a meno vedúceho 

diplomovej práce 

         



Uchádzač sa prihlasuje na rigoróznu skúšku 

v študijnom programe PRÁVO 

v študijnom odbore 3.4.1. Právo 

 Dejiny štátu a práva Trestné právo hmotné 
 Rímske právo Trestné právo procesné 
 Teória štátu a práva Občianske právo hmotné 

Študijný predmet (vyznačte) 
Ústavné právo 

Správne právo 

Občianske právo procesné 

Medzinárodné právo verejné 
 Obchodné právo Medzinárodné právo súkromné 
 Finančné právo Európske právo 
 Pracovné právo Právo IKT a PDV 

1. predmet rigoróznej skúšky 
*(viď. web. stránka fakulty) 

 

2. predmet rigoróznej skúšky 
*(viď. web. stránka fakulty) 

 

Meno predsedu 
rigoróznej komisie 

*(v prípade neuvedenia mena 

predsedu rigoróznej komisie, 

bude určený dekanom 

fakulty) 

 

Meno konzultanta 

rigoróznej práce 

*(v prípade neuvedenia mena 

konzultanta rigoróznej práce, 

bude určený dekanom 

fakulty) 

 

Názov schválenej témy 

rigoróznej práce 

v slovenskom jazyku 

 

Názov schválenej témy 

rigoróznej práce 

v anglickom jazyku 

 

Rigorózna práca bude 
napísaná v jazyku (vyznačte) 

- slovenský 
- český 

- anglický 
- iný 

 

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú podľa mojich vedomostí úplné a pravdivé. 

 
............................... ................................................... 

Dátum Podpis uchádzača 

 
Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Podmienky ochrany súkromia: https://uniba.sk/oou.  

 
 

Údaje o zaplatení poplatku (vyplní referent) 
 

Dátum: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://uniba.sk/oou


V y s v e t l i v k y: 

Prílohy  k prihláške: 

• Absolventi UK priložia:  overenú kópiu rodného listu (u vydatých uchádzačiek aj kópiu sobášneho listu) 

• kópiu vysokoškolského diplomu v I. stupni štúdia (Bc.); 

• kópiu vysvedčenia o štátnej skúške, resp. vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške                 

v I. stupni štúdia (Bc.); 

• kópiu dodatku k diplomu v I. stupni štúdia (Bc.) (ak bol v čase ukončenia štúdia už vydávaný); 

• kópiu vysokoškolského diplomu v II. stupni štúdia (Mgr.); 

• kópiu vysvedčenia o štátnej skúške, resp. vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške   

v II. stupni štúdia (Mgr.); 

• kópiu dodatku k diplomu v II. stupni štúdia (Mgr.) (ak bol v čase ukončenia štúdia už vydávaný); 

• podpísaný štrukturovaný životopis. 

 

• Absolventi iných právnických fakúlt so sídlom na území SR, predložia overené kópie požadovaných 

dokladov o vzdelaní 

• Absolventi zahraničnej vysokej školy priložia kópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu                     

o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (vydáva na požiadanie aj UK), prípadne 

nostrifikačnú doložku. 

 
Rigorózne konanie na Právnickej fakulte UK v Bratislave riadi Smernicou rektora UK č. 22/2018                        

a Vnútorným predpisom č. 19/2015 Smernicou dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty o rigoróznom  konaní  na  Univerzite Komenského  v Bratislave,  Právnickej  fakulte.  Všetky 

pokyny k rigoróznemu konaniu sú uvedené na webovej stránke fakulty: www.flaw.uniba.sk v časti Štúdium 

– Rigorózne konanie. 

 

V zmysle Vnútorného predpisu č. 22/2018 Smernice rektora UK v Bratislave „Zásady rigorózneho 

konania na Univerzite Komenského v Bratislave,  čl. 4 ods. 10 – uchádzač je povinný predložiť rigoróznu prácu 

do 24 mesiacov od začatia rigorózneho konania alebo od zmeny študijného odboru rigorózneho konania podľa 

čl.2 ods. 7 písm., a). Ak uchádzač v určenej lehote rigoróznu prácu nepredloží, dekan rigorózne konanie zastaví. 

 
 

P o s t u p: 

- Rigorozant si ešte pred podaním rigoróznej prihlášky vyberie predsedu rigoróznej komisie a dohodne 

si s ním názov témy rigoróznej práce. Témy sú zverejnené na web stránke fakulty, pod katedrami. 

- Meno predsedu rigoróznej komisie prosíme vybrať a uviesť v zmysle schválených predsedov 

rigoróznych  komisií,  viď.  webstránka  fakulty   www.flaw.uniba.sk   v časti   Štúdium   –   Rigorózne 

konanie – Študijné predmety, predsedovia rigoróznych komisií a náplň rigoróznych skúšok. 

Konzultanta k danej téme určí predseda RK, ale po dohode konzultantom môže byť zároveň aj 

predseda rigoróznej komisie. 

- Výber prvého a druhého predmetu rigoróznej skúšky závisí od zvoleného študijného predmetu 

v zmysle schválených predmetov rigoróznych skúšok, viď. webstránka fakulty www.flaw.uniba.sk 

v časti Štúdium –  Rigorózne  konanie  –  Študijné predmety,  predsedovia rigoróznych  komisií       

a náplň rigoróznych skúšok. 

 Následne schválené údaje (meno predsedu rigoróznej komisie, meno konzultanta, názov témy 

 rigoróznej práce v SJ a AJ) vpíše do prihlášky. 

 

 Vyplnenú prihlášku s požadovanými prílohami zašle uchádzač na adresu: 
 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

Oddelenie ďalšieho vzdelávania a rigorózneho konania 

Šafárikovo nám. č. 6 

P.O. BOX 313 

810 00 Bratislava 1 

http://www.flaw.uniba.sk/
http://www.flaw.uniba.sk/
http://www.flaw.uniba.sk/

