
 

 

 

 

 

P R I H L Á Š K A  n a  R I G O R Ó Z N U  S K Ú Š K U  
 

Osobné údaje uchádzača 

Priezvisko: Rodné priezvisko: 

Meno: Titul: 

Dátum narodenia: Miesto narodenia: 

Rodné číslo: Číslo OP (pasu): Štátna príslušnosť: 

Trvalé bydlisko uchádzača 

Ulica a číslo: PSČ:  

Obec: 

Elektronický kontakt:     e-mail:                                                číslo telefónu:(s predvoľbou) 

Kontaktná adresa na korešpondenciu (ak je iná ako trvalé bydlisko): 

 

Absolvované vysokoškolské vzdelanie uchádzača 

Úplný názov školy (fakulty): 

Sídlo školy (fakulty): Číslo diplomu: 

Študijný odbor/program: Rok ukončenia štúdia: 

Názov obhájenej diplomovej práce: 

 

 

Uchádzač sa prihlasuje na rigoróznu skúšku 

v študijnom odbore:       □ ošetrovateľstvo                            □ zdravotnícke vedy 

v študijnom programe:   □ ošetrovateľstvo                            □ fyzioterapia 

Pracovisko uchádzača: 

Uchádzač sa prihlasuje na tému rigoróznej práce: 

 

 

Poplatok za rigorózne konanie (§ 92 ods. 11 zákona o VŠ) 

Stanovený vo výške:  Uhradený dňa:  Kontrola úhrady (ŠO): 

 

Informácia: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade 

s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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). Pred začatím obhajoby rigoróznej práce bude členmi skúšobnej komisie overená Vaša 

totožnosť na základe predloženia dokladu totožnosti. 

 

 

Dátum              Podpis uchádzača:  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií 

 



 

 

Vysvetlivky 

 

 

Povinné prílohy prihlášky: 

 

• kópia vysokoškolského diplomu vrátane dodatku k diplomu (ak bol v čase ukončenia 

štúdia už vydávaný ak je súčasťou diplomu), 

• úradne osvedčená kópia vysvedčenia o štátnej skúške;* 

• úradne osvedčená kópia rodného listu (u vydatých uchádzačiek aj kópia sobášneho 

listu); 

• podpísaný profesijný životopis; 

• kópia diplomovej práce, 

• osnova rigoróznej – obsah a tézy plánovanej rigoróznej práce, ktorá obsahuje meno 

uchádzača, návrh názvu rigoróznej práce a dátum vypracovania, 

• zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má); 

 

 

Bližšie informácie sa uchádzačovi poskytnú elektronicky prostredníctvom e-mailovej 

adresy  rigkonanie.fozos@szu.sk  

 

Vyplnenú prihlášku s požadovanými prílohami  uchádzač zašle na adresu: 

Dekanát FOaZOŠ 

Limbová 12 

833 03  Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na  

➢ FOaZOŠ SZU, predloží neoverené kópie vyššie uvedených dokladov, 

➢ inej vysokej škole so sídlom na území SR, predloží úradne osvedčené kópie všetkých 

dokladov, 

➢ vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží úradne osvedčené 

kópie rozhodnutí o uznaní dokladov o vzdelaní a kópie dokladov o absolvovaní štúdia. 
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