_________Pedagogická fakulta UMB, Ružová ulica č. 13, 974 11 Banská Bystrica________
Banská Bystrica, 11. 10. 2005
Číslo: 1759-178/2005 – sekr. dek.

SMERNICA dekanky č. 6/2005
k rigoróznym skúškam
Dekan Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 53 odsek 8
zák. č. 131/2002 Z. z. Zákona o vysokých školách a Študijného poriadku Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici v platnom znení ustanovuje:
Čl. 1
1. Rigoróznu skúšku na PF UMB môžu vykonať absolventi študijných programov (odborov), ktorí
získali titul „magister“ (ďalej len uchádzač) a to v študijnom odbore, v ktorom získali
vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. PF UMB je oprávnená udeliť
úspešnému uchádzačovi akademický titul „doktor pedagogiky“ v skratke PaedDr., „doktor
filozofie“ v skratke PhDr. a „doktor teológie“ v skratke ThDr. podľa študijného odboru.
2. Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia
preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe, je spôsobilý
osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať
tvorivým spôsobom v praxi.
Čl. 2
1. Komplexnú zodpovednosť za rigorózne pokračovanie na PF UMB má dekan fakulty (ďalej len
dekan). Koncepcia a realizácia rigoróznych skúšok patrí do zodpovednosti prodekana pre
pedagogickú činnosť (ďalej len prodekan). Organizáciu a prípravu podkladových materiálov,
potrebných pre rigoróznu skúšku zabezpečuje študijné oddelenie.
2. Zodpovednosť za realizáciu rigorózneho pokračovania je stanovená nasledovne:
a) dekan: potvrdzuje témy rigoróznych prác, prijíma rigorózne práce na obhajobu, schvaľuje
návrhy a vymenováva resp. odvoláva predsedu a členov rigoróznej komisie, schvaľuje
termíny konania a predmety rigoróznych skúšok, podpisuje a udeľuje diplomy.
b) prodekan: zodpovedá za koncepčné materiály týkajúce sa rigoróznych skúšok, riadi vedúcich
katedier v otázkach súvisiacich s rigoróznymi prácami, predkladá dekanovi na
schválenie témy rigoróznych prác, predkladá dekanovi návrhy na predsedov komisií pre
rigorózne skúšky, spolu s predsedom komisie predkladá dekanovi na schválenie návrhy
na konanie rigoróznych skúšok, v ktorých sú uvedené mená uchádzačov, zloženia
komisií vrátane oponentov a predmety skúšky, zodpovedá za dodržiavanie tohto
usmernenia a za promócie.
c) vedúca študijného oddelenia:
zabezpečuje prípravu rigoróznych skúšok podľa pokynov prodekana, zabezpečuje
kompletné materiály uchádzačov, zabezpečuje písomný a osobný kontakt s uchádzačmi,
preberá od uchádzačov rigorózne práce, vypisuje diplomy, zodpovedá za priebeh
a organizáciu promócií, zodpovedá za archiváciu kompletných protokolov o rigoróznych
skúškach.
d) vedúci katedry:
potvrdzuje protokol o zadaní rigoróznej práce (príloha č. 1), v ktorom sa odporúča
znenie témy a konzultanta rigoróznej práce.

Čl. 3
1. Prihláška na rigoróznu skúšku (príloha č. 2) sa podáva v nasledujúcich odboroch:
 Učiteľstvo akademických predmetov (PaedDr.)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry







učiteľstvo matematiky
učiteľstvo pedagogiky
učiteľstvo psychológie
Učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov (PaedDr.)
učiteľstvo hudobnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo etickej výchovy
učiteľstvo katechetiky evanjelikálnych cirkví
Pedagogika (PhDr.)
pedagogika
sociálna pedagogika
Predškolská a elementárna pedagogika (PhDr., PaedDr.)
predškolská a elementárna pedagogika (PhDr.)
učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy (PaedDr.)
Teológia (ThDr.)
evanjelikálna teológia

2. Termíny podania prihlášky na rigoróznu skúšku sú 31. máj a 31. október v príslušnom
kalendárnom roku. Prihlášku spolu s rigoróznou prácou odovzdá uchádzač na študijnom
oddelení, kde bude odkontrolovaný protokol o zadaní rigoróznej práce, téma rigoróznej práce
a všetky potrebné doklady.
3. Uchádzač v prihláške na rigoróznu skúšku uvedie študijný odbor, v ktorom získal
vysokoškolské vzdelanie a tému diplomovej práce, ako aj študijný odbor, ktorý si zvolil na
vykonanie rigoróznej skúšky. Uchádzač si môže zvoliť študijný odbor, v ktorom získal
vysokoškolské vzdelanie alebo príbuzný študijný odbor.
4. K prihláške pripojí overené kópie dokladov o ukončení vysokoškolského vzdelania (diplom
a vysvedčenie), životopis a v prípade potreby aj dokument o zmene priezviska. Absolvent
zahraničnej vysokej školy pripojí aj overenú kópiu dokladu o jeho nostrifikácii.
5. Prihlášku na rigoróznu skúšku potvrdí dekan do 15. júla, resp. 15. decembra v príslušnom
kalendárnom roku. Dekan v rovnakej lehote vráti prihlášku, ak uchádzač nepredložil
požadované doklady, alebo ak ide o študijný odbor, v ktorom sa rigorózna skúška na fakulte
nekoná, alebo ak rigorózna práca nespĺňa určené požiadavky.
6. Ak uchádzač splní všetky podmienky, ktoré sú na vykonanie rigoróznej skúšky stanovené
zákonom, dekan mu oznámi termín skúšky, predmety a miesto konania.
Čl. 4
1. Rigorózna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou. Priebeh rigoróznej skúšky a vyhlásenie
jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch rigoróznej skúšky sa
uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.
2. Právo skúšať na rigoróznych skúškach majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách
profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení vedeckou radou.
3. Zloženie komisií na vykonanie rigoróznych skúšok určuje z osôb oprávnených skúšať dekan,
ktorý vymenúva a odvoláva aj predsedu komisie.
4. Skúšobná komisia má najmenej štyroch členov. Konzultant a oponent rigoróznej práce, ak nie
sú členmi skúšobnej komisie, zúčastnia sa len obhajoby rigoróznej práce.

Čl. 5
1. Témy rigoróznych prác potvrdzuje na návrh katedier, alebo uchádzačov dekan. Téma rigoróznej
práce nesmie byť zhodná s témou diplomovej práce uchádzača. Protokol o zadaní rigoróznej
práce, potvrdený vedúcim príslušnej katedry a dekanom sa vyhotovuje v 3 exemplároch. Jeden
zostáva uchádzačovi, druhý sa odovzdá na študijnom oddelení a tretí zostáva na príslušnej
katedre.
2. Zmena témy rigoróznej práce je prípustná len v odôvodnených prípadoch a so súhlasom dekana.

3. Uchádzač predkladá rigoróznu prácu v troch exemplároch. Rozsah práce spravidla nepresahuje
120 strán (bez príloh) a formálna úprava práce musí zodpovedať štátnej norme platnej
v Slovenskej republike.
4. Na posúdenie rigoróznej práce menuje dekan dvoch oponentov. Jeden z nich je spravidla
z katedry, ktorá potvrdila tému rigoróznej práce.
5. Písomný oponentský posudok o rigoróznej práci predložia oponenti zodpovednému
prodekanovi v lehote do 30 dní odo dňa pridelenia práce na posúdenie. V posudku uvedú, či
práca spĺňa alebo nespĺňa požiadavky určené dekanom.
6. Rigoróznu prácu možno prijať k obhajobe, ak ju odporúčal aspoň jeden z oponentov. Prodekan
oznámi dekanovi prijatie alebo neprijatie rigoróznej práce a zároveň mu doručí oponentské
posudky.
7. Oponentské posudky doručí študijné oddelenie uchádzačovi najneskôr 15 dní pred konaním
rigoróznej skúšky.
Čl. 6
1. Rigorózna skúška sa začína obhajobou rigoróznej práce a po úspešnej obhajobe sa koná ústna
skúška. Uchádzačovi budú určené predmety skúšky podľa zamerania rigoróznej prác nasledovne:
 Učiteľstvo akademických, umeleckých a výchovných predmetov
1. povinne: predmet, z ktorého je rigorózna práca, t.j. niektorá z pedagogických
disciplín alebo didaktika aprobačného predmetu
2. pedagogika: všeobecná pedagogika, všeobecná didaktika alebo teória výchovy
3. psychológia: pedagogická, vývinová alebo sociálna psychológia.
 Pedagogika
1. povinne: predmet, z ktorého je rigorózna práca, t.j. niektorá z pedagogických
disciplín
2. pedagogika: všeobecná pedagogika, teória výchovy, všeobecná didaktika, teória
výchovy mimo vyučovania, sociálna pedagogika
3. psychológia: pedagogická, vývinová alebo sociálna psychológia.
 Predškolská a elementárna pedagogika
1. povinne: predmet, z ktorého je rigorózna práca, t.j. niektorá z pedagogických
disciplín
2. predškolská alebo elementárna pedagogika
3. psychológia: pedagogická, vývinová alebo sociálna psychológia
 Učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy
1. povinne: predmet, z ktorého je rigorózna práca, t.j. niektorá z pedagogických
disciplín alebo didaktika vyučovacieho predmetu
2. pedagogika: elementárna pedagogika alebo didaktika pre prvý stupeň ZŠ
3. psychológia: pedagogická alebo vývinová psychológia.
 Evanjelikálna teológia
1. povinne: predmet, z ktorého je rigorózna práca, t.j. niektorá z teologických disciplín
2. historická teológia, teoretická teológia a aplikovaná teológia /dva povinne/
Čl. 7
1. Uchádzačovi, ktorý sa v určenom termíne na rigoróznu skúšku nedostavil a jeho neúčasť bola
ospravedlnená, určí dekan náhradný termín na vykonanie rigoróznej skúšky.
2. Uchádzač, ktorý neobhájil rigoróznu prácu, v rigoróznej skúške nepokračuje. Prácu prepracuje
na základe oponentských posudkov a obhajobu môže opakovať najskôr po roku odo dňa
konania rigoróznej skúšky.
3. Uchádzač, ktorý na rigoróznej skúške neuspel aspoň z jedného predmetu, môže rigoróznu
skúšku z tohoto predmetu opakovať najskôr po troch mesiacoch odo dňa konania rigoróznej
skúšky zvyčajne v nasledujúcom termíne rigoróznych skúšok.
4. Druhé opakovanie rigoróznej skúšky z jedného alebo viacerých predmetov, môže povoliť dekan
na písomnú žiadosť uchádzača najskôr po uplynutí jedného roku odo dňa konania opakovanej
skúšky. Uchádzač môže rigorózne skúšky opakovať najviac dvakrát.

5. Ak ani v druhom opakovaní uchádzač nevyhovel, môže sa opäť uchádzať o vykonanie celého
rigorózneho pokračovania najskôr však po 5. rokoch od konania opakovaných skúšok.

1.

2.
3.
4.

Čl. 8
V zmysle zákona 131/2002 Z. z. § 92 odst. 8 a 9 môže vysoká škola požadovať poplatok
za úkony spojené so zabezpečením rigoróznej skúšky a obhajobou rigoróznej práce (odsek 8)
a za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom
magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku (ods. 9).
Výška poplatku je určená smernicou rektora UMB č. 9/2002 o výbere poplatkov na UMB.
Poplatok vo výške 6 000,- Sk za úkony spojené so zabezpečením rigoróznej skúšky uchádzač
uhradí na č. ú. 6902312/0720, variabilný symbol 1072 spolu s podaním prihlášky.
Poplatok vo výške 1 500,- Sk za úkony spojené s vydaním diplomu uhradí uchádzač do 10 dní
po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky.

Čl. 9
1. Smernica dekanky č. 6 k rigoróznym skúškam nadobúda účinnosť dňom 11. 10. 2005.
2. Uvedeným dňom sa ruší Smernica dekanky č. 4/2003 zo dňa 4. 4. 2003 v znení neskorších
dodatkov.
Čl. 10
1. Kalkulácia poplatku za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou
rigoróznej práce.
2. Výška poplatku je 6 000,- Sk.
3. Kalkulácia výdavkov, ktoré budú hradené z poplatku:
odmeny za vykonané práce:
hodinové prepočty
recenzia rigoróznej práce
1.000,- Sk
2
hod./uchádzač
konzultant rigoróznej práce
1.500,- Sk
3
hod./uchádzač
technické zabezpečenie
2.500,- Sk
služby spojov, materiál a tlačivá
1.000,- Sk

Čl. 11
1. Kalkulácia poplatku za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu
absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku.
2. Výška poplatku je 1.500,-- Sk.
3. Kalkulácia výdavkov, ktoré budú hradené z poplatku:
odmeny za vydanie diplomu
hodinové prepočty
dekan
250,-Sk
0.5
hod./uchádzač
promótor
250,-Sk
0.5
hod./uchádzač
prodekani
300,-Sk
0.5
hod./uchádzač
administratívna a účtovná agenda
300,-Sk
služby spojov, materiál a tlačivá
400,-Sk

prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., v.r.
dekanka PF UMB

