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Košice 19. 02. 2020 

Č. j. FVS000189/2020-104901    

DODATOK č. 1  
 

k Pokynu dekana č. 4/2019 

ku konaniu rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce 

       na UPJŠ v Košiciach, Fakulte verejnej správy 
 

Pokyn dekana č. 4/2019 ku konaniu rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na UPJŠ 

v Košiciach, Fakulte verejnej správy platný od 01. 09. 2019 sa mení takto:    

 

 

Článok I 

 

1. Čl. 1 Všeobecné ustanovenia sa mení takto: 

„Absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal titul „magister“ v študijnom odbore 

politické vedy alebo v príbuznom odbore, môže na fakulte vykonať rigoróznu skúšku. 

Fakulta má v zmysle ustanovenia § 53 ods. 9 zákona o vysokých školách priznané právo 

udeľovať akademický titul PhDr. po úspešnom vykovaní rigoróznej skúšky.“ 

 

2. Čl. 3 Prihláška na rigoróznu skúšku ods. 2 sa mení takto: 

Ak si prihlášku na rigoróznu skúšku podal uchádzač, ktorý absolvoval príbuzný študijný 

program, prihlášku na rigoróznu skúšku posúdi dekan a jej prijatie potvrdí do 30 dní odo 

dňa jej doručenia. Do tejto doby sa nezapočítava čas hlavných prázdnin. Pre akceptovanie 

prihlášky na rigorózne konanie absolventa inej fakulty sa vyžaduje absolvovanie študijného 

programu na inej fakulte alebo vysokej škole, ktorý je kompatibilný s príslušným študijným 

programom FVS UPJŠ v Košiciach. Úroveň kompatibility posudzuje garant študijného 

programu na FVS UPJŠ v Košiciach. 

 

3. Čl. 9 Rigorózna skúška, ods. 2 sa mení takto: 

Pre ústnu skúšku určuje dekan fakulty povinný predmet „Verejná správa v demokratickom 

štáte“ a jeden voliteľný predmet z tejto ponuky: 

Pre absolventov magisterského študijného programu verejná správa a absolventov 

inej fakulty na základe vyjadrenia garanta študijného programu verejná správa: 
a) Ústavné právo Slovenskej republiky (garant – doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, 

PhD.),  

b) Správne právo (garant – doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.),  

c) Daňové právo a správa daní (garant – doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.),  

d) Ekonómia, verejné financie a regionálny rozvoj (garantka – prof. Ing. Viktória 

Bobáková, CSc.),  

e) Hospodárska politika (garantka – doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.),  

f) Verejná politika (garant – doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD.),  

g) Manažment ľudských zdrojov (garantka – doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.), 

h) Sociológia organizácie a práce vo verejnej správe (garantka – doc. Mgr. Gabriela 

     Kravčáková, PhD.).  
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Pre absolventov magisterského študijného programu európska verejná správa 

a absolventov inej fakulty na základe vyjadrenia garanta študijného programu 

európska verejná správa: 
a) Ekonómia a verejné financie EÚ (garantka – doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.) 

b) Ústavné právo Európskej únie a administratívny systém Európskej únie (garant – 

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.) 

c) Verejné záväzkové právo Európskej únie  (garant – doc. JUDr. Martin Vernarský, 

PhD.) 

 

4. Čl. 12 Štruktúra rigoróznej práce, ods. 4., pís. e) sa mení takto: 

„názov študijného odboru (Politické vedy),“ 

 

 

5. Príloha č. 1 k Pokynu dekana 4/2019: Prihláška na rigoróznu skúšku sa mení takto: 

 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY 

PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNE KONANIE 

Osobné údaje uchádzača 

Priezvisko: Rodné priezvisko: 

Meno: Titul: 

Dátum a miesto narodenia: 

Rodné číslo: Štátna príslušnosť: 

Trvalé bydlisko uchádzača 

Ulica a číslo: PSČ: 

Obec: Telefónne číslo: 

Kontaktná adresa pre korešpondenciu: 

(ak je iná ako trvalé bydlisko) 

 

E-mail:  

Absolvované vysokoškolské vzdelanie uchádzača 

Bakalársky študijný odbor/program: Rok skončenia štúdia: 

Úplný názov vysokej školy: 

Fakulta: Č. diplomu: 

Magisterský študijný odbor/program: Rok skončenia štúdia: 

Úplný názov vysokej školy: 

Fakulta: Č. diplomu: 
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Názov obhájenej diplomovej práce: 

 

Uchádzač sa prihlasuje na rigoróznu skúšku 

V študijnom odbore: Politické vedy Názov katedry: 

Názov témy rigoróznej práce: 

 

Vlastná téma konzultovaná s: 

 

Prílohy (uviesť): 

 

   

   

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

        dátum       podpis uchádzača  

Týmto čestne prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú pravdivé 

a som si vedomý/á následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov. 

 

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

        dátum       podpis uchádzača  

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Pokyn dekana č. 4/2019 ku konaniu rigoróznej skúšky a obhajobe 

rigoróznej práce na UPJŠ v Košiciach, Fakulte verejnej správy ostávajú nezmenené.  

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť 19. 02. 2020. 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

  

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. 

                                                                                                    dekan FVS UPJŠ 

 


