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Úvodné ustanovenia
1.

2.

Smernica č. 02/2016 o rigoróznom konaní na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici (ďalej tiež „FP UMB“) upravuje podmienky a spôsob realizácie
rigorózneho konania na FPV UMB v Banskej Bystrici.
Smernica sa vydáva v súlade s týmito predpismi:
a) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“),
c) Smernica č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
§1
Základné ustanovenia

1.
2.

3.

4.

5.

Uchádzač sa môže uchádzať o rigorózne konanie v študijnom programe, v ktorom fakulta
rigorózne konania uskutočňuje.
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác upravuje zákon č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Absolventi študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia môžu vykonať
rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom programe,
v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v študijnom programe študijného
odboru, ktorý je príbuzným k študijnému odboru ich ukončeného študijného programu
(§ 53, ods. 8 zákona).
Ďalšou podmienkou na začatie rigorózneho konania je minimálne 1 rok praxe
v študijnom odbore, v ktorom uchádzač získal vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, alebo
v príbuznom študijnom odbore.
Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela má právo konať rigorózne skúšky
a obhajoby rigoróznych prác v nasledovných študijných programoch:
a) Študijné programy, v ktorých sa získava akademický titul „doktor pedagogiky“
(v skratke „PaedDr.“).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Učiteľstvo biológie
Učiteľstvo fyziky
Učiteľstvo geografie
Učiteľstvo chémie
Učiteľstvo informatiky
Učiteľstvo matematiky
Učiteľstvo techniky

b) Študijné programy, v ktorých sa získava akademický titul „doktor prírodných vied“
(v skratke „RNDr.“)
1. Aplikovaná geológia
2. Aplikovaná informatika
3. Environmentálne manažérstvo
4. Geografia a rozvoj regiónov
5. Poistná, finančná a štatistická matematika
6. Ekológia a ochrana ekosystémov

§2
Prijatie na rigorózne konanie
1. Prihlášku na rigorózne konanie podáva uchádzač na Oddelenie pre pedagogickú činnosť
FPV UMB. Tlačivo je možné získať na oddelení pre pedagogickú činnosť alebo na
internetovej stránke fakulty (www.fpv.umb.sk).
2. K prihláške sa dokladajú nasledovné dokumenty:
 overená fotokópia vysokoškolského diplomu,
 overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške,
 životopis,
 potvrdenie o praxi v odbore alebo v príbuznom odbore (minimálne 1 rok),
 kópia dokladu o uhradení poplatku za rigorózne konanie.
3.

Na základe vyjadrenia garanta študijného programu, na ktorý sa uchádzač prihlasuje,
dekanka fakulty posúdi prihlášku uchádzača a do 30 dní odo dňa vyjadrenia garanta
informuje uchádzača o svojom stanovisku, či prihlášku na rigorózne konanie prijíma.
Garant študijného programu vo svojom vyjadrení zohľadňuje študijné výsledky
uchádzača počas vysokoškolského štúdia, predpoklady uchádzača zvládnuť a úspešne
ukončiť rigorózne konanie ako aj doterajšiu a súčasnú prax v danom alebo príbuznom
študijnom odbore. Garant vyjadrí svoje stanovisko k téme rigoróznej práce a navrhne
vedúceho rigoróznej práce, ktorého meno uvedie v prihláške. Vedúcim rigoróznej práce
môže byť učiteľ, prípadne odborník z praxe s akademickým titulom PhD. alebo
s pedagogicko-akademickou hodnosťou docent alebo profesor. Prihlášku na rigorózne
konanie podpisuje aj vedúci pracoviska, na ktorom sa rigorózne konanie uskutočňuje.
Rigorózne konanie sa začína dňom schválenia prihlášky dekankou fakulty. Na základe
schválenej prihlášky dekankou fakulty, poverená pracovníčka oddelenia pre pedagogickú
činnosť zaeviduje uchádzača a potrebné údaje o rigoróznej práci do systému AIS.

4.

Uchádzač v prihláške na rigorózne konanie uvedie študijný program, v ktorom získal
vysokoškolské vzdelanie a študijný program, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej
skúšky. V prípade, že ide o absolventa zahraničnej vysokej školy, pripojí aj overenú
kópiu vysokoškolského diplomu s dokladom o jeho nostrifikácii. Rigoróznu prácu
odovzdá uchádzač na oddelenie pre pedagogickú činnosť do 18 mesiacov od začatia
rigorózneho konania. Dekanka oznamuje uchádzačovi termín konania rigoróznej skúšky
spolu s obhajobou rigoróznej práce do 6 mesiacov od odovzdania rigoróznej práce,
najneskôr 15 dní pred jej konaním. Uchádzačovi, ktorý po prihlásení nepokračuje
v rigoróznom konaní alebo neodovzdá rigoróznu prácu v stanovenom časovom
termíne, sa uhradený poplatok za rigorózne konanie nevracia.
§3
Komisia pre rigoróznu skúšku

1. Rigorózna skúška sa koná pred komisiou pre rigorózne skúšky. Komisia je minimálne
štvorčlenná vrátane jej predsedu. Predsedu vymenúva a odvoláva dekanka FPV UMB.
Predseda komisie je garant študijného programu II. stupňa vysokoškolského štúdia,
v ktorom sa rigorózne konanie uskutočňuje. Členmi komisie sú vysokoškolskí učitelia
s pedagogicko-akademickou hodnosťou docent a profesor, prípadne ďalší odborníci
schválení Vedeckou radou FPV UMB (v zmysle § 12 ods. 1 písm. d zákona).

2. Členov komisie vymenúva a odvoláva dekanka na návrh garanta študijného programu.
Práca v komisii pre rigorózne skúšky a obhajoby, ako aj funkcia oponentov a vedúceho
rigoróznej práce, je honorovaná.
§4
Rigorózna práca
1. Návrhy tém rigoróznych prác vypisuje pracovisko, ktoré má práva realizovať rigorózne
konanie. Návrhy tém rigoróznych prác sa zverejnia na webovej stránke fakulty spolu so
spôsobom a termínmi na prihlásenie. Za zverejnenie tém rigoróznych prác zodpovedá
vedúci školiaceho pracoviska alebo ním poverená osoba. Termín na zverejnenie tém na
príslušný akademický rok je stanovený na 20. septembra príslušného roka.
2. Uchádzač predkladá rigoróznu prácu v dvoch vyhotoveniach: v tlačenej podobe
a v elektronickej forme v pdf formáte. Rigorózna práca v tlačenej podobe je zviazaná v
nerozoberateľnej väzbe. Elektronická verzia práce musí byť identická s tlačenou verziou.
3. Rigoróznu prácu uchádzač predkladá v zmysle Smernice č. 12/2011 o záverečných,
rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Uvedená smernica upravuje rozsah práce, jej formálnu stránku, definuje charakter práce
a všetky ostatné náležitosti. Smernica je prístupná pre uchádzačov na stránke fakulty
v sekcii Štúdium / Pre študentov (www.fpv.umb.sk).
4. Rigoróznu prácu odovzdá uchádzač na oddelení pre pedagogickú činnosť až po
zaregistrovaní v Centrálnom registri záverečných prác a odovzdaní dokumentov
v zmysle Smernice č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
5. Na vyzvanie oddelením pre pedagogickú činnosť určí garant študijného programu pre
posúdenie rigoróznej práce dvoch oponentov. Jedným z oponentov môže byť pracovník
z pracoviska uchádzača (ak sa jedná o uchádzača pôsobiaceho na vysokej škole).
Oponentom bude oddelením pre pedagogickú činnosť práca doručená spolu s dohodou
o vykonaní práce. Oponenti vyhotovia na rigoróznu prácu písomný posudok v lehote
do 4 týždňov od doručenia rigoróznej práce na oponentúru. Písomný posudok v dvoch
podpísaných kópiách doručia na oddelenie pre pedagogickú činnosť. V prípade
negatívneho posúdenia rigoróznej práce garant oznámi dekanke jej prijatie alebo vrátenie
uchádzačovi. Oponentské posudky doručí fakulta uchádzačovi o rigorózne konanie.
6. Rigorózna práca predstavuje kvalitatívne vyššiu úroveň ako diplomová práca. Môže
obsahovať riešenie čiastkového problému, riešenie problému práce v danom odbore a
pod.
§5
Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce
1. Rigorózna skúška sa koná za prítomnosti predsedu a členov komisie. Začína sa obhajobou
rigoróznej práce. Po obhajobe rigoróznej práce sa koná ústna skúška. Jej súčasťou sú dva
povinné predmety širšieho vedného základu a jeden povinne voliteľný predmet. Tieto by
mali súvisieť s témou rigoróznej práce alebo s oblasťou, v ktorej uchádzač pôsobí.
Obhajoba rigoróznej práce a rigoróznej skúšky sa koná v jednom dni.
2. Uchádzači s vykonanou dizertačnou skúškou v rámci ich súčasného doktorandského
štúdia podajú prihlášku obvyklým spôsobom, ktorý je uvedený v § 2 tejto smernice. Na
základe písomnej žiadosti uchádzača, doplnenej dokladom o vykonaní dizertačnej skúšky

a odporučenia garanta príslušného študijného programu môže dekanka FPV uznať
vykonanú dizertačnú skúšku ako časť rigoróznej skúšky, ak ide o rovnaký alebo príbuzný
študijný odbor.
3. Ak uchádzač na rigoróznej skúške nevyhovel alebo neobhájil rigoróznu prácu, môže
skúšku a obhajobu absolvovať najskôr po 3 mesiacoch odo dňa jej konania. Ak pri skúške
nevyhovel v jednom predmete, opakuje skúšku len z tohto predmetu. Uchádzač, ktorý
neuspeje ani na prvýkrát opakovanej rigoróznej skúške, alebo obhajobe rigoróznej práce,
nemôže sa na FPV UMB viac uchádzať o rigorózne pokračovanie.
§6
Poplatky spojené s rigoróznym konaním
1. Poplatok spojený so zabezpečením rigorózneho konania je stanovený Smernicou o výške
poplatkov spojených so štúdiom na UMB aktuálnou vždy pre daný akademický rok.
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
VS: 5042
2. Poplatok za vydanie diplomu je stanovený Smernicou o výške poplatkov spojených so
štúdiom na UMB aktuálnou vždy pre daný akademický rok.
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
VS: 5052
§7
Záverečné ustanovenia
1. Smernica č. 02/2016 o rigoróznom konaní na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici nadobúda platnosť dňom podpisu s účinnosťou od 1. 1. 2017.

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. v.r.
dekanka FPV UMB

Zoznam príloh
Prihláška na rigorózne konanie

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prihláška na rigorózne konanie
I. ODDIEL (VYPLNÍ UCHÁDZAČ)

Osobné údaje uchádzača
Priezvisko

Rodné priezvisko

Meno

Titul

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Rodné číslo

Štátna
príslušnosť

Číslo OP (pasu)

Trvalé bydlisko uchádzača
Ulica a číslo

PSČ

Obec

Číslo telefónu
(s predvoľbou)

Kontaktná adresa pre korešpondenciu
(ak je iná ako trvalé bydlisko)
Adresa elektronickej pošty

Ukončené vysokoškolské vzdelanie uchádzača
Úplný názov vysokej
školy
Sídlo vysokej školy

Číslo diplomu

Študijný odbor
Študijný program

Rok ukončenia štúdia

Názov obhájenej
diplomovej práce
Meno vedúceho DP

Prihláška na obhajobu rigoróznej práce a na rigoróznu skúšku
Študijný odbor
Študijný program
Pracovisko
(názov katedry)

Téma rigoróznej práce

Konzultant rigoróznej
práce
Vedúci katedry
Vyjadrenie garanta
Garant študijného
programu

* Nehodiace sa prečiarknite

Podpis vedúceho katedry
súhlasím – nesúhlasím *
s podaním prihlášky na rigorózne konanie
Podpis garanta

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
II. ODDIEL (VYPLNÍ FAKULTA)
Rozhodnutie dekana o prijatí prihlášky
prijímam – neprijímam *
prihlášku na rigorózne konanie
Dátum

Podpis

Komisia pre rigorózne skúšky
Meno predsedu
Meno člena
Meno člena
Meno člena
Meno člena

Záznamy o rigoróznej práci
Termín predloženia rigoróznej práce

Rigorózna práca predložená dňa

Mená oponentov rigoróznej práce

Pracovisko oponentov

Oznámenie predsedu komisie o prijatí, resp. vrátení rigoróznej
práce
Rigorózna práca na
posúdenie doručená dňa
Rozhodnutie predsedu komisie o prijatí rigoróznej práce
komisiou

Rigorózna práca vrátená
uchádzačovi dňa

Prijať

–

neprijať *

Záznamy o rigoróznej skúške z protokolu rigoróznych skúšok

Predmety ústnej rigoróznej skúšky

Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce
sa koná dňa

o

b) bez oponentských posudkov

Záznam o priebehu obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky

Výsledok obhajoby rigoróznej práce
Výsledok rigoróznej skúšky

* Nehodiace sa prečiarknite

v miestnosti č.

a) s oponentskými posudkami

Oznámenie o konaní rigoróznej skúšky
odoslané uchádzačovi dňa:

Podpis predsedu komisie

hod.

Podpisy členov komisie

