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PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU 

Verejná politika a verejná správa 

 

Priezvisko.......................................................     Rodné priezvisko.............................................  

Meno .............................................................    Titul................................................................... 

Dátum narodenia:....................................... Miesto narodenia..................................................... 

Rodné číslo:............................................... Štátna príslušnosť: .................................................. 

Adresa: ulica číslo ....................................................................................................................... 

PSČ mesto.................................................................................................................................... 

Kontakt: e-mail .................................................................telefón..............................................  

 

Absolvované vysokoškolské vzdelanie uchádzača 

Úplný názov školy(fakulty)......................................................................................................... 

Sídlo školy (fakulty)................................................................................................................... 

Študijný odbor........................................................................................................................... 

Názov obhájenej diplomovej práce a meno vedúceho........................................................................... 

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

Rok ukončenia...............................................číslo diplomu................................................................... 

 

mailto:Alzbeta.Bondorova@vsdanubius.sk


  

VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 

 Fučíkova ul. č. 269, 925 21  SLÁDKOVIČOVO 

____________________________________________________________________________  

  

 Tel. 031 773 2881          e-mail:  Alzbeta.Bondorova@vsdanubius.sk  

          

                                                                             

  

Rigoróznu skúšku chcem vykonať v študijnom odbore:  

26. – Politické vedy  

Ústnu skúšku pri obhajobe rigoróznej práce chcem vykonať z predmetov:  

a) teória politiky  

b) verejná politika a verejná ekonomika  

c) verejná správa  

d) regionálna politika  

Zakrúžkujte najmenej 2 predmety ústnej skúšky  

  

Návrh témy rigoróznej práce  v slovenskom jazyku:   

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

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

Návrh témy rigoróznej práce  v  anglickom jazyku:  

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

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

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

Beriem na vedomie, že 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. Bližšie informácie o podmienkach 

spracúvania osobných údajov Vysokou školou Danubius sú uvedené na www.vsdanubius.sk. 

 

 V ......................................dňa .................................... 

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

               vlastnoručný podpis  
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Prílohy: (kópie musia byť úradne overené) 

- kópia vysokoškolského diplomu  

- kópia vysvedčenia o štátnej skúške, prípadne osvedčenie o štátnej skúške 

- absolvent zahraničnej vysokej školy priloží overenú kópiu rozhodnutia 

o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, prip. nostrifikačnú doložku. 

Prihlášku na rigoróznu skúšku spolu s prílohami zašlite adresu: Vysoká škola Danubius, Fakulta 

verejnej politiky a verejnej správy , Fučíkova ul. č. 269, 925 21  Sládkovičovo   

  

Prihlášky na rigoróznu skúšku môžu uchádzači odovzdávať na kontaktnú adresu priebežne počas 

akademického roka. Následne po prijatí prihlášky a jej posúdení komisiou pre rigorózne skúšky 

bude uchádzačom zaslaná písomná odpoveď o prijatí na rigorózne pokračovanie.   

Rigorózne práce je potrebné odovzdávať v nasledovnom počte a úprave:   

- 1 kus rigoróznej práce zviazané v pevnej väzbe  
- 1 kus rigoróznej práce v hrebeňovej väzbe  
- 1 kus rigoróznej práce na CD vo formáte PDF  

 

Ustanovenia o formálnych náležitostiach rigoróznej práce upravujú Smernice F VP a VS o úprave záverečných prác 

a jej prílohy – Rigorózny poriadok (nájdete na stránke Fakulty VPaVS) www.vsdanubius.sk 
- Čestné prehlásenie patrí medzi povinné náležitosti rigoróznej práce.  

  

Poplatok za rigoróznu skúšku:  

 Pokiaľ uchádzač obdrží pozitívne stanovisko komisie o prijatí jeho prihlášky je povinný v 

zmysle ustanovenia § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov ako aj Rigorózneho poriadku Fakulty verejnej politiky a verejnej 

správy Vysokej školy Danubius uhradiť  poplatok za rigoróznu skúšku a náklady spojené so 

zabezpečovaním celého pokračovania. 

Po doručení uvedeného rozhodnutia vám  učtáreň zašle faktúru na úhradu  poplatku za 

rigorózne konanie vo výške 924,- € 
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