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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: Pečiatka VŠ, fakulty: 

Priezvisko: 

 

Rodné priezvisko: 

Meno: 

Akademický titul: 

Dátum  a miesto narodenia: 

Rodné číslo:                                         

Číslo OP: 

Národnosť: 

Štátna príslušnosť: 

Tel. č.: 

E – mail: 

 

Adresa trvalého bydliska: 

Ulica a číslo: 

Mesto (obec): PSČ: 

Okres: Štát: 

 

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska): 

Ulica a číslo: 

Mesto (obec): PSČ: 

Okres: Štát: 

 

Uchádzač sa prihlasuje na rigoróznu skúšku v študijnom odbore:    PRÁVO 

V študijnom predmete: 

 

Téma rigoróznej práce (názov témy uviesť v slovenskom aj v anglickom jazyku): 

 

 

 

 

Absolvované vysokoškolské štúdium: 

Vysoká škola: Fakulta: 

Študijný odbor: 

Téma diplomovej práce: 

Začiatok štúdia:  Skončenie štúdia: Akademický titul: 

 

Prílohy (kópie musia byť overené): 

- kópia vysokoškolského diplomu (nepredkladajú absolventi ukončeného magisterského štúdia na tunajšej fakulte) 

- kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške (nepredkladajú absolventi ukončeného magisterského štúdia na 

tunajšej fakulte) 

- kópia rodného listu (u vydatých uchádzačiek aj kópia sobášneho listu, ak je na diplome uvedené ich rodné priezvisko) 

- u zahraničných uchádzačov, kópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, príp. nostrifikačná doložka 

 

Vyhlásenie a súhlas uchádzača: 
Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a že som nezamlčal/a/ nijaké závažné skutočnosti. Zároveň súhlasím so vzájomnou komunikáciou 
s fakultou prostredníctvom pošty, elektronickej pošty a telefónu na kontaktné údaje uvedené v tejto prihláške počas realizácie rigorózneho konania 

a v súvislosti s ukončením rigorózneho konania a vydaním diplomu., pričom každá z týchto foriem sa považuje za rovnocennú.  

 

 

Dátum: Podpis uchádzača: 

 

Prihlášku s prílohami zašlite na adresu: UPJŠ Právnická fakulta, Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania, 

P.O. Box A-45,  Kováčska 26, 040 75 Košice. 

 



 2 

 

 

 
Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) (ďalej len „GDPR“) 

Prevádzkovateľom informačného systému, ktorý sa týka dotknutých osôb – uchádzačov o rigorózne konanie 
a obsahuje osobné údaje týchto dotknutých osôb, je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 
041 80 Košice, IČO: 0397768.  
Zodpovedná osoba: 
Mgr. Gabriela Ciberejová, telefón: +421(0)55/2341586, e-mail: zodpovedna-osoba@upjs.sk  

Účel spracúvania osobných údajov:  plnenie úloh VŠ súvisiacej s procesom komplexného zabezpečenia prijatia 
prihlášky na rigoróznu skúšku (evidencia a spracovanie prihlášky, úkony súvisiace s prípravou na začatie 
rigorózneho konania), plnenie povinností a úloh VŠ v oblasti rigorózneho konania súvisiacich s priznaním 
akademického titulu.  

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na  splnenie 
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá mu vyplýva zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Príjemcovia osobných údajov: oprávnené osoby prevádzkovateľa, uchádzači o rigorózne konanie, Ministerstvo 
školstva, vedy výskumu a športu SR, Centrálny register záverečných prác, iný oprávnený subjekt.   
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. 

Doba uchovávania: UPJŠ archivuje a uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu stanovenú platnými 
právnymi predpismi a platným Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom UPJŠ.  

Na UPJŠ neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.  
 
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa: 
 

a) požadovať prístup k jej osobným údajom; 

b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov; 

c) namietať spracúvanie osobných údajov, 

d) na prenosnosť svojich osobných údajov; 

e) kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto 

právnom základe, 

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.  
https://www.upjs.sk/verejnost-media/informacie-pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov/ 
 
 
Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila. 
 
 
 
 
Dňa....................        V................................          .........................................................           .................................... 
                                                                                Meno a priezvisko dotknutej osoby                         podpis 
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