
 Príloha č. 2 
Zmluva 

o zabezpečení rigorózneho konania 
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov medzi zmluvnými stranami: 
 
  
1. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) 
 Sídlo: Šafárikovo námestie č. 6, 818 06 Bratislava, Slovenská republika 
  
 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta.......................................................... 
 .................................................................................., Slovenská republika 
 Zastúpená dekanom ................................................................................................... 
 IČO: ...........................................................................................................................  
 DIČ:............................................................................................................................. 
 IČ DPH:...................................................................................................................... 
 Bankové spojenie:  .................................................................................................... 
 Príjemca platby:......................................................................................................... 
 SWIFT Code:.............................................................................................................  
 IBAN:......................................................................................................................... 
 Číslo účtu:................................................................................................................... 
 Sprostredkujúca banka pre cezhraničný prevod:....................................................... 
  
 (ďalej len „...F UK“ alebo „fakulta“) 
 
 a 
 
2. ....................................................................................................................................  
 (Meno, priezvisko, adresa trvalého a prechodného pobytu a číslo pasu fyzickej 
 osoby, príp. ďalšie údaje) 
 Bankové spojenie:...................................................................................................... 
 Variabilný symbol:1.................................................................................................... 
 Číslo účtu:.................................................................................................................. 
  
 (ďalej len „zahraničný uchádzač“) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej 
práce pre zahraničného uchádzača - samoplatcu na ....F UK v študijnom odbore ..........., ktorý 
je absolventom študijného odboru vysokoškolského štúdia, v ktorom sa udeľuje akademický 
titul „magister“ a podal si prihlášku na rigoróznu skúšku so všetkými náležitosťami a 
prílohami v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) 
a vnútorným predpisom č. 2/2007 Smernicou rektora UK Zásady rigorózneho konania na 
Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „Zásady rigorózneho konania“).  
                                                 
1 Uviesť len číselnú kombináciu bez použitia iných znakov. 



Článok 2 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

2.1 Fakulta sa zaväzuje zabezpečiť pre zahraničného uchádzača konanie obhajoby 
rigoróznej práce a konanie rigoróznej skúšky za podmienok stanovených zákonom  
o vysokých školách, touto zmluvou, vnútornými predpismi UK a vnútornými predpismi 
fakulty. V prípade úspešného zloženia rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce 
bude zahraničnému uchádzačovi udelený akademický titul .......................... . 

2.2 Zahraničný uchádzač sa zaväzuje zaplatiť poplatok za úkony spojené so zabezpečením 
rigorózneho konania v stanovenej výške a lehote splatnosti, vypracovať rigoróznu prácu 
so všetkými náležitosťami2 a dostaviť sa na obhajobu rigoróznej práce a na konanie 
rigoróznej skúšky. Po úspešnom zložení rigoróznej skúšky sa zaväzuje zaplatiť poplatok 
za vydanie diplomu v stanovenej výške a v stanovenej lehote. Zaplatenie poplatku za 
úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a poplatku za vydanie diplomu je 
podmienkou vydania diplomu zahraničnému uchádzačovi. 

Článok 3 
Základné organizačné pravidlá rigorózneho konania 

3.1 Pravidlá a postupy rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave sú 
upravené v Zásadách rigorózneho konania, ktoré sú pre zmluvné strany záväzné, pokiaľ 
v zmluve nie je výslovne dohodnuté inak.  

3.2 Zahraničný uchádzač je povinný do 30 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy dohodnúť si 
tému rigoróznej práce s osobou poverenou dekanom fakulty. 

3.3 Zahraničný uchádzač predloží rigoróznu prácu v ........ jazyku. Rigorózna skúška a 
obhajoba rigoróznej práce bude prebiehať v ........ jazyku. Na skúške a obhajobe môže 
byť prítomný tlmočník, ktorého si zabezpečuje zahraničný uchádzač. Zahraničný 
uchádzač hradí všetky výdavky spojené s účasťou tlmočníka na skúške a obhajobe. 

3.4 Dekan fakulty alebo ním poverená osoba určí a písomne oznámi zahraničnému 
uchádzačovi miesto a termín konania rigoróznej skúšky do šiestich mesiacov od 
predloženia rigoróznej práce, najneskôr však jeden mesiac pred konaním rigoróznej 
skúšky.  

3.5 Dekan fakulty alebo ním poverená osoba zašle zahraničnému uchádzačovi písomný 
oponentský posudok rigoróznej práce v .......... jazyku najmenej 15 dní pred konaním 
rigoróznej skúšky. 

3.6 Zahraničný uchádzač sa podrobí rigoróznej skúške, ktorá sa začne obhajobou rigoróznej 
práce. Nasleduje ústna skúška z najmenej dvoch študijných predmetov, ktoré tvoria širší 
základ študijného odboru k téme spravidla súvisiacej s oblasťou, v ktorej zahraničný 
uchádzač pôsobí alebo z ktorej vypracoval rigoróznu prácu. Obhajoba rigoróznej práce a 
rigorózna skúška sa budú konať v jednom dni. 

3.7 Ak sa zahraničný uchádzač v určenom termíne nedostaví na rigoróznu skúšku a svoju 
neúčasť písomne ospravedlní do 15 dní, dekan mu určí na základe jeho písomnej 
žiadosti a po dohode s predsedom komisie náhradný termín na vykonanie rigoróznej 
skúšky. 

3.8 Ak sa zahraničný uchádzač nedostaví v určenom termíne na rigoróznu skúšku a svoju 
neúčasť písomne neospravedlní do 15 dní, bude hodnotený: „nevyhovel“. 

                                                 
2 Čl. 5 ods. 2 VP č. 4/2008 o základných náležitostiach záverečných prác na Univerzite Komenského     

v Bratislave. 
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3.9 Ak zahraničný uchádzač na obhajobe rigoróznej práce alebo na ústnej skúške 
nevyhovel, môže na základe písomnej žiadosti opakovať rigoróznu skúšku najskôr po 
troch mesiacoch odo dňa konania rigoróznej skúšky; termín opakovania rigoróznej 
skúšky určí dekan po dohode s predsedom komisie. Ak zahraničný uchádzač obhájil 
rigoróznu prácu, pri opakovaní rigoróznej skúšky sa jej obhajoba už nemusí konať. 
V opačnom prípade komisia určí, či je potrebné prácu prepracovať alebo doplniť.  

3.10 Rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce je možné opakovať len raz. Za 
opakovanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce môže dekan požadovať 
poplatok vo výške 60% zo sumy, ktorú zahraničný uchádzač zaplatil pri riadnom 
termíne skúšky. 

3.11 UK udelí zahraničnému uchádzačovi, ktorý úspešne absolvoval rigoróznu skúšku a 
obhajobu rigoróznej práce príslušný akademický titul (§ 53 ods. 8 zákona o vysokých 
školách) a vydá mu diplom o priznaní akademického titulu s uvedením študijného odboru. 
Akademický titul .......... je platný v Slovenskej republike. UK nezodpovedá za jeho 
uznanie v zahraničí. 

Článok 4 
Cena a spôsob platenia 

4.1 Zahraničný uchádzač uhradí poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho 
konania vo výške .............. EUR, jednorazovým bankovým prevodom na účet fakulty.3  

4.2  Zahraničný uchádzač preukáže zaplatenie poplatku podľa odseku 4.1 na príslušnom 
oddelení fakulty najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy. Bez preukázania 
zaplatenia poplatku podľa odseku 4.1 fakulta nepripustí zahraničného uchádzača k 
rigoróznej skúške. 

4.3 Zahraničný uchádzač zaplatí UK  poplatok za vydanie diplomu vo výške 500,- EUR 
v hotovosti v pokladni Rektorátu UK alebo na bankový účet Rektorátu UK: 

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovenská 
republika  
Príjemca platby: Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát, Šafárikovo nám. 6, 818 
06 Bratislava, Slovenská republika 
SWIFT Code: SUBASKBX 
IBAN: SK 96 8180 0000 0070 0015 0502 
Variabilný symbol:4 ........................... 
Číslo účtu príjemcu: 7000150502/8180 
Sprostredkujúca banka pre cezhraničný prevod: Všeobecná úverová banka, a.s., 
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, a to do 15 dní od úspešného 
absolvovania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce. Bankové poplatky spojené 
s prevodom predmetnej sumy znáša zahraničný uchádzač. 

4.4   V prípade omeškania zahraničného uchádzača s úhradou platieb podľa tohto článku zmluvy 
je fakulta oprávnená účtovať úrok z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby 
určenej NBS, platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. 

 

                                                 
3  V zmluve možno dohodnúť inú formu platenia (v hotovosti). 
4  Uviesť len číselnú kombináciu bez použitia iných znakov. 
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Článok 5 
Doba trvania a skončenie zmluvného vzťahu 

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní do skončenia rigorózneho konania v súlade 
s čl. 2 ods. 2 Zásad rigorózneho konania na UK. 

5.2 Rigorózne konanie a zmluvný vzťah skončí: 
 a) priznaním akademického titulu,  

b) rozhodnutím komisie, že zahraničný uchádzač nevyhovel ani pri opakovaní 
rigoróznej skúšky, 

c)  doručením písomnej žiadosti zahraničného uchádzača dekanovi o skončenie
 rigorózneho konania, 

 d) smrťou zahraničného uchádzača. 
5.3 V prípade skončenia rigorózneho konania a zmluvného vzťahu podľa ods. 5.2 písmeno 

b) a c)  nie je fakulta povinná vrátiť zahraničnému uchádzačovi už zaplatené poplatky a 
úhrady. 

5.4 Fakulta je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zahraničný uchádzač nezaplatí 
poplatok podľa čl. 4 ods. 4.1 ani v dodatočnej lehote na základe výzvy. 

Článok 6 
Ostatné dojednania 

6.1 Poistenie zahraničného uchádzača počas prípravy na rigoróznu skúšku a obhajobu 
rigoróznej práce sa bude riadiť podľa platných právnych noriem a predpisov platných v 
SR pre osoby s dlhodobým pobytom v SR.5 Fakulta nezabezpečuje ani nehradí 
zahraničnému uchádzačovi žiaden druh poistenia. Zahraničný uchádzač berie na 
vedomie, že si poistenie zabezpečí na vlastné náklady. 

6.2 Fakulta nezabezpečuje ubytovanie zahraničného uchádzača počas prípravy na rigoróznu 
skúšku a obhajobu rigoróznej práce. 

6.3 Fakulta nevypláca zahraničnému uchádzačovi žiadne štipendium. 
6.4 Zahraničný uchádzač zodpovedá za škody, ktoré počas prípravy na rigoróznu skúšku a 

obhajobu rigoróznej práce spôsobí na majetku UK alebo na majetku tretích osôb. 

Článok 7 
Voľba práva 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej 
republiky.  

7.2  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú  
vnútorným predpisom č. 2/2007 – Smernicou rektora UK „Zásady rigorózneho konania 
na Univerzite Komenského v Bratislave“, všeobecne záväznými právnymi predpismi 
SR, vnútornými predpismi UK a vnútornými predpismi fakulty.  

7.3 Prejednávanie prípadných sporov, ktoré vyplynú z obsahu tejto zmluvy patrí do 
právomoci súdov Slovenskej republiky.  

                                                 
5  Ustanovenie je možné upraviť inak, ak sa uchádzač počas prípravy rigoróznej práce nebude zdržiavať na 

území SR. 
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Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť iba formou písomných dodatkov, 
ktoré sa po schválení a podpísaní zmluvnými stranami stávajú jej súčasťou. 

8.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami. 

8.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v jazyku slovenskom a v dvoch 
rovnopisoch v jazyku anglickom, z ktorých každá zmluvná strana prevezme po jednom 
v každej jazykovej verzii.  

8.4 Obe jazykové verzie zmluvy sú právne rovnocenné. V prípade nejasností, resp. 
rozporného výkladu ustanovení v slovenskom jazyku a  ustanovení v anglickom jazyku, 
sa zmluvný vzťah spravuje slovenskou verziou zmluvy. 

8.5  Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy a na znak súhlasu ju bez výhrad 
podpisujú. 

 
 
V Bratislave dňa ................                                                         V Bratislave dňa ............. 
 
 
……………………………                                                         …………………………. 
        dekan fakulty                  zahraničný uchádzač                                
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 


