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PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU 

I. ODDIEL (VYPLNÍ UCHÁDZAČ) 

Osobné údaje uchádzača 

Priezvisko  
Rodné 

priezvisko 
 

Meno  Titul  

Dátum narodenia  Rodné číslo  

Miesto narodenia  
Štátna 
príslušnosť 

 

E-mailová adresa  Telefón   

Trvalé bydlisko uchádzača 

Ulica a číslo  

Obec  PSČ  

Korešpondenčná 
adresa (ak je iná ako 
adresa trvalého 

bydliska) 

 

Údaje o získanom magisterskom vzdelaní uchádzača 

Úplný názov 
vysokej školy 

 

Sídlo vysokej školy  

Úplný názov fakulty  

Sídlo fakulty  

Študijný odbor  

Študijný program  

Číslo diplomu  
Dátum 
vystavenia  

 

Uchádzač sa prihlasuje na rigoróznu skúšku 

v študijnom odbore/ 

študijnom programe  

k termínu  

z predmetov  

(minimálne dva 
predmety študijného 

odboru) 

1.  

2.  

3.  

na pracovisku/ 

katedre  

 

 
 

 

 



Prílohy prihlášky: 

 

1. úradne overená kópia diplomu o ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia 

2. u uchádzačov, ktorým bol akademický titul „magister“ priznaný dodatočne úradne overená kópia oprávnenia 

používať akademický titul 

3. úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, resp. vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej 

skúške 

4. profesijný životopis 

5. u vydatých uchádzačiek úradne overená kópia sobášneho listu 

6. u absolventov zahraničných vysokých škôl úradne overené rozhodnutie o uznaní dokladov vydaných 

zahraničnou vysokou školou  

7. zoznam publikovaných prác alebo umeleckých výkonov (ak existujú) 

8. doklad o úhrade poplatku spojeného so zabezpečením rigorózneho konania (ako doklad možno uznať výpis 

z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového 

bankovníctva) 

 

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 

Prevádzkovateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 

Bratislava, IČO 00399957 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@euba.sk , tel.: +421 2 6729 5288 

Účel spracúvania: Prihlásenie sa na obhajobu rigoróznej práce a absolvovanie rigoróznej skúšky.  

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona 

č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, e-mailová 

adresa, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, štátne príslušnosť, telefón, bydlisko 

Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Centrálny register študentov a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ 

poskytuje osobné údaje na základe zákona 

Doba uchovávania: Na uchovávanie údajov z registra študentov sa vzťahuje osobitný predpis (Zákon 

č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov). Osobné údaje je možné v registri študentov spracúvať 50 rokov od skončenia štúdia dotknutej 

osoby. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Prevádzkovateľ spracúva 

osobné údaje na základe plnenia zákonných povinností. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je 

zákonnou požiadavkou. V prípade ich neposkytnutia, nebude môcť dotknutá osoba pristúpiť k obhajobe 

rigoróznej práce a k vykonaniu rigoróznej skúšky. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa. 

Práva dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie 

spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky. 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle 

prevádzkovateľa https://euba.sk/verejnost/ochrana-osobnych-udajov 

 

 

 

 

 

Dátum:         Podpis uchádzača: 
 

 

 

mailto:zodpovednaosoba@euba.sk


II. ODDIEL (VYPLNÍ FAKULTA) 

 

Rozhodnutie dekana o prijatí prihlášky 

Prihláška bola prijatá bez 

doplnenia 
Dátum  Podpis dekana  

Uchádzač doplní tieto 

náležitosti 
 

Dátum určený na doplnenie 

prihlášky 
 Podpis dekana  

Prihláška bola prijatá po 

doplnení 
Dátum  Podpis dekana  

Predmety rigoróznej skúšky 

Predmet č. 1  

Predmet č. 2  

Predmet č. 3  

Podpis dekana  Dátum  

Komisia pre rigorózne skúšky 

Predseda komisie          

Člen komisie            

Člen komisie              

Člen komisie                  

Podpis dekana  Dátum  

Záznam o rigoróznej práci 

Téma rigoróznej práce  

Jazyk vypracovania 

rigoróznej práce 
 

Termín na odovzdanie 

rigoróznej práce 
 

Vedúci rigoróznej práce  Pracovisko vedúceho  

Oponent č. 1 rigoróznej 

práce  
 

Pracovisko oponenta 

č. 1 
 

Oponent č. 2 rigoróznej 

práce 
 

Pracovisko oponenta 

č. 2 
 

Oponent rigoróznej práce č. 

1 prácu 

odporúča/neodporúča 

 
Oponent rigoróznej práce č. 2 prácu 

odporúča/neodporúča 
 

Podpis dekana  Dátum  

 

 



Záznam o rigoróznej skúške 

Názov rigoróznej práce  

Študijný odbor/ študijný 

program 
 

Rigorózna skúška konaná 

dňa  
 

Jazyk rigoróznej skúšky a obhajoby 

rigoróznej práce 
 

Ústna rigorózna skúška 

z predmetov  

(položené otázky 

k predmetom) 

1.  

2.  

3.  

Obhajoba rigoróznej práce 

(položené otázky k obhajobe 

rigoróznej práce)  

 

 

 

Hodnotenie ústnej 

rigoróznej skúšky * 

(nehodiace sa prečiarknuť) 
vyhovel/nevyhovel 

Termín na vykonanie opravnej 

ústnej rigoróznej skúšky 
 

Hodnotenie obhajoby 

rigoróznej práce 

(nehodiace sa prečiarknuť) 
vyhovel/nevyhovel 

Termín na opakované 

predloženie rigoróznej práce 
 

Dôvody opakovaného 

predloženia rigoróznej 

práce 

 

Celkový výsledok 

rigoróznej skúšky  

(nehodiace sa prečiarknuť) 
vyhovel nevyhovel 

Odporúčanie komisie pre 

rigorózne skúšky  

(vyznačiť X) 

udeliť akademický titul 
 (podľa § 53 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z.) 

 neudeliť akademický titul 
 (podľa § 53 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z.) 

 

Podpis predsedu komisie  Podpis člena komisie  

Podpis člena komisie  Podpis člena komisie  

 
Dekan fakulty berie výsledok rigoróznej skúšky na vedomie: 

 

Podpis dekana fakulty  Dátum  

 

Dôvod skončenia 

rigorózneho konania 

(vyznačiť X) 

 udelením akademického titulu 
Skratka 

akademického titulu  

 
rozhodnutím skúšobnej komisie o neúspešnom opakovaní rigoróznej skúšky alebo jej 

časti 

 doručením písomnej žiadosti uchádzača o ukončenie rigorózneho konania 

Diplom číslo  Vysvedčenie číslo  

 

Podpis dekana fakulty  Dátum  

 


