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Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1)

Smernica dekana Fakulty sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius (ďalej FSŠ VŠD)
o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác stanovuje základné podmienky
a zásady, ktorými sa na FSŠ riadi rigorózne konanie, zahŕňajúce rigoróznu skúšku
a obhajobu rigoróznej práce.

(2)

FSŠ uskutočňuje rigorózne konanie v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o VŠ“) najmä s jeho
ustanoveniami § 53 ods. 9 – 10, § 83 ods. 1 ako aj s aplikovateľnými ustanoveniami
Študijného poriadku VŠD a Študijného poriadku FSŠ.

Čl. 2
Rigorózne konanie

(1)

FSŠ VŠD uskutočňuje rigorózne konanie v akreditovaných magisterských študijných
programoch (§ 83 ods. 1 Zákona o VŠ).

(2)

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má v zmysle § 53 ods. 10 Zákona o VŠ
uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie
vedomosti v jeho širšom základe, je spôsobilý osvojovať si samostatne získané nové
poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom
v praxi.

(3)

Rigorózne konanie sa začína prijatím prihlášky uchádzača dekanom fakulty.

(4)

Rigorózne konanie sa končí:
a)

úspešným vykonaním rigoróznej skúšky a úspešnou obhajobou rigoróznej
práce,

b)

neodovzdaním rigoróznej práce v termínoch, tak aby celková doba od prijatia
na rigorózne konanie nepresiahla 12 mesiacov (1 rok), a neabsolvovaním
rigoróznej skúšky v stanovenej lehote jedného roka,

c)

nerešpektovaním oznámení dekana o možnosti prepracovania rigoróznej
práce,

d)

neuhradením poplatku za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho
konania a s obhajobou rigoróznej práce v stanovenej lehote,

e)

neúspešným absolvovaním ústnej časti rigoróznej skúšky v opakovanom
termíne,

f)

neúspešnou obhajobou rigoróznej práce v opakovanom termíne,

g)

doručením písomnej žiadosti uchádzača o ukončenie rigorózneho konania,

h)

smrťou uchádzača.
Čl. 3
Prihláška na rigorózne konanie

(1)

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“ alebo obdobných
študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je
aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské
vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore alebo v odboroch, ktoré sýtia študijný
odbor v zmysle opisu študijného programu, ktorý schválila Akreditačná komisia
MŠVVaŠ SR (viď prílohu č. 1 Smernice).

(2)

Podmienkou pripustenia k obhajobe rigoróznej práce je, okrem prípadov podľa zákona
o vysokých školách § 63 ods. 11, písomný súhlas absolventa študijného programu so
zverejnením a sprístupnením rigoróznej práce verejnosti podľa § 63 ods. 9 po dobu jej
uchovávania podľa § 63 ods. 7 bez nároku na odmenu.

(3)

Uchádzač o rigorózne konanie podáva prihlášku dekanovi FSŠ prostredníctvom
študijného oddelenia fakulty.

(4)

Uchádzač v prihláške okrem osobných údajov uvedie študijný program a študijný
odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

(5)

K prihláške uchádzač pripojí:
a)

úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu (v prípade, že uchádzač
umožní poverenému pracovníkovi fakulty nahliadnuť do originálu
vysokoškolského diplomu, stačí kópia vysokoškolského diplomu),

b)

úradne overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške (v prípade, že uchádzač
umožní poverenému pracovníkovi fakulty nahliadnuť do originálu
vysvedčenia o štátnej skúške, stačí kópia vysvedčenia o štátnej skúške),

c)

úradne overenú kópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní
pre akademické účely alebo rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu
o vzdelaní – v prípade, ak uchádzač absolvoval vysokú školu v zahraničí,

d)

návrh témy rigoróznej práce.

(6)

Prihlášku posúdi dekan fakulty v súčinnosti s garantom študijného programu.
V prípade, ak prihláška spĺňa vyššie uvedené požiadavky, potvrdí jej prijatie do 30 dní
odo dňa jej doručenia. V prípade, ak prihláška neobsahuje potrebné údaje a doklady,
dekan prihlášku do 30 dní odo dňa jej doručenia vráti a vyzve uchádzača, aby
v stanovenom termíne doplnil absentujúce údaje a doklady.

(7)

Ak uchádzač pre účely rigorózneho konania nespĺňa kritérium získania
vysokoškolského vzdelania v rovnakom alebo príbuznom odbore, prihláška spolu
s predloženými dokladmi sa vráti uchádzačovi s informáciou, že rigorózne konanie nie
je možné uskutočniť pre nekompatibilitu študijného odboru, v ktorom uchádzač získal
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a študijného odboru, v rámci, ktorého žiadal
o začatie rigorózneho konania.

(8)

Uchádzač, ktorému bolo potvrdené prijatie prihlášky, je povinný v lehote do 15
pracovných dní po doručení rozhodnutia o prijatí prihlášky uhradiť poplatok za úkony
spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce
a predložiť doklad o zaplatení poplatku na Študijné oddelenie FSŠ. V prípade, ak
uchádzač v stanovenom termíne poplatok neuhradí, príp. nepredloží doklad
hodnoverne potvrdzujúci uhradenie poplatku, rigorózne konanie je ukončené podľa
Čl. 2 ods. 4 písm. d) tejto Smernice. Výška poplatkov sa určuje podľa aktuálnej Smernici
rektora VŠD o školnom a poplatkoch za štúdium.

(9)

Ukončením rigorózneho konania podľa čl. 2 sa poplatok podľa nevracia.

Čl. 4
Rigorózna práca

(1)

Tému rigoróznej práce si môže navrhnúť uchádzač aj sám s tým, že ju pred podaním
prihlášky na rigorózne konanie zašle mailom na schválenie dekanovi FSŠ. Právo
navrhnúť vlastnú tému rigoróznej práce má uchádzač i v prípade zverejnenia tém
rigoróznych prác.

(2)

Uchádzač vypracúva rigoróznu prácu samostatne, fakulta neposkytuje uchádzačovi
školiteľa.

(3)

Rigorózna práca nesmie vykazovať prvky plagiátorstva a nesmie narúšať autorské
práva iných autorov a nemôže byť pokračovaním záverečných prác alebo iných
kvalifikačných prác, ktoré autor riešil v predchádzajúcom období. Predložená práca
podlieha podľa Zákona o VŠ (§ 63 ods. 7) pred pripustením k obhajobe overeniu miery
originality

prostredníctvom

centrálneho

registra

záverečných,

rigoróznych

a habilitačných prác. Autor rigoróznej práce je povinný podpísať licenčnú zmluvu
o použití školského diela.

(4)

Rigorózna práca je vypracovaná a obhajovaná v slovenskom jazyku.

(5)

Práca môže byť vypracovaná a obhajovaná aj v inom jazyku s písomným súhlasom
dekana fakulty. Ak je záverečná práca napísaná v cudzom jazyku, musí mať abstrakt
v štátnom jazyku.

(6)

Formálna úprava rigoróznej práce musí byť v súlade s odporúčanou metodickou
príručkou FSŠ.

Čl. 5
Odovzdanie rigoróznej práce
(1)

Obhajoby rigoróznych prác sa na FSŠ VŠD uskutočňujú v termínoch, ktoré stanovuje
dekan.

(2)

Uchádzač predkladá rigoróznu prácu na Študijné oddelenie FSŠ v tlačenej verzii
v jednom exemplári.

(3)

Uchádzač rigoróznu prácu predloží aj v elektronickej forme a vloží ju do systému
evidencie záverečných a kvalifikačných prác aj s vyplnenou a podpísanou licenčnou
zmluvou.

(4)

Správnosť licenčnej zmluvy overuje študijný referent FSŠ.

(5)

Elektronická verzia rigoróznej práce musí byť identická s vytlačenou formou
záverečnej práce, pričom za ich obsahovú zhodu zodpovedá autor.

(6)

Uchádzač môže v lehote trvania rigorózneho konania písomne požiadať o prerušenie
plynutia doby na odovzdanie rigoróznej práce z vážnych dôvodov. O prerušenie
plynutia doby na odovzdanie rigoróznej práce môže uchádzač požiadať raz.
Maximálna dĺžka prerušenia je 6 mesiacov. O prerušení plynutia doby na odovzdanie
rigoróznej práce rozhoduje dekan.

(7)

Neodovzdaním rigoróznej práce v termíne podľa čl. 2 ods. 4 tohto poriadku sa
rigorózne konanie končí.

Čl. 6
Ďalší priebeh rigorózneho konania
(1)

Predloženú rigoróznu prácu posudzuje dekanom určený oponent.

(2)

Oponent písomne vypracuje posudok, ktorý vloží do systému AIS najneskôr do 8 dní
pred plánovaným termínom obhajoby rigoróznej práce. Záver posudku obsahuje
jednoznačné odporúčanie alebo neodporúčanie práce na obhajobu.

(3)

Uchádzač má právo byť oboznámený s posudkom najneskôr 5 dní pred plánovaným
termínom obhajoby práce.

(4)

Uchádzač má možnosť po negatívnom posúdení predložiť prepracovanú prácu ešte
raz. O možnosti prepracovania práce musí požiadať dekana FSŠ.

(5)

Pozvanie uchádzača na obhajobu rigoróznej práce a na rigoróznu skúšku nie je
podmienené kladným (odporúčanie práce na obhajobu) posudkom oponenta.
O úspešnosti rigorózneho konania rozhoduje dekanom stanovená skúšobná komisia,
ktorá pri obhajobe práce prihliada na oponentský posudok.

(6)

Priebeh rigorózneho konania a vyhlásenie jeho výsledkov je verejné.

(7)

Právo skúšať na rigoróznej skúške majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách
profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení Vedeckou radou FSŠ. Najmenej
dvaja členovia skúšobnej komisie sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách
profesorov alebo docentov. Skúšobná komisia pre rigorózne skúšky je najmenej
štvorčlenná a vymenúva ju dekan fakulty.

(8)

Rigorózna skúška sa začína obhajobou rigoróznej práce. Uchádzač sa pripraví na
obhajobu práce podľa metodického pokynu FSŠ. Ústna skúška prebieha kolokviálnou
formou a je zameraná na širšie súvislosti riešenia problematiky rigoróznej práce, ktorú
si uchádzač vybral. Pod širšími súvislosťami riešenia problematiky rigoróznej práce
komisia vychádza z Opisu študijného programu študijného odboru Sociálna práca. Ide
najmä o:
a)

teóriu a metódy sociálnej práce,

b)

vedy o spoločnosti (osobitne sociológie, psychológie, sociálnej pedagogiky,
etiky, andragogiky, sociálnej filozofie, zdravotníctva, právnych vied
a ekonomiky riadenia nevýrobnej sféry, manažmentu zdrojov),

c)

požiadavky praxe.

(9)

O výsledku rigoróznej skúšky hlasuje komisia na neverejnej časti svojho zasadnutia
v deň konania rigoróznej skúšky. V prípade nerozhodného výsledku hlasovania
rozhoduje hlas predsedu komisie. Výsledok vyhlasuje verejne predseda komisie v deň
konania rigoróznej skúšky hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(10)

O rigoróznej skúške sa vyhotoví záznam, ktorý podpíše predseda komisie a všetci
členovia komisie pre rigorózne skúšky.

(11)

Ak sa uchádzač v určenom termíne nedostaví na rigorózne konanie a svoju neúčasť
písomne neospravedlní najneskôr v deň rigorózneho konania, tak konanie sa uzatvára
hodnotením „nevyhovel“.

(12)

Rigorózne konanie je možné opakovať len raz.

Čl. 7
Priznanie titulu
(1)

Po úspešnom ukončení rigorózneho konania, je uchádzačovi udelený akademický titul
„doktor filozofie“ (skr. „PhDr.“).

Čl. 8
Záverečné a prechodné ustanovenia
(1)

Táto Smernica dekana FSŠ VŠD o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych
prác bola prerokovaná a schválená AS FSŠ VŠD a Vedeckou radou FSŠ VŠD.

(2)

Súčasne ruší Smernicu dekana FSŠ č. 1/2010 o konaní rigoróznej skúšky a obhajobe
rigoróznych prác.

(3)

Rigorózne konanie začaté pred dňom účinnosti tejto Smernice sa ukončí podľa
uvedenej Smernice č.1/2010.

V Sládkovičove, dňa 19.01.2015

Prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc.
Predseda Akademického senátu FSŠ VŠS
v.r.

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.
dekanka FSŠ VŠS
v.r.

VYHLÁŠKA č. 244/2019 Z.z.
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 22. júla 2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky

Názov študijného odboru:

Sociálna práca

Anglický názov študijného odboru: Social Work
Kód:

7761

Skupina:

Zdravotnícke vedy a odbory zamerané
na skvalitňovanie života

Spojenie stupňov:

Nie je možné spájať študijné programy prvého
stupňa a študijné programy druhého stupňa do
jedného celku

Interdisciplinárne štúdiá:

áno

Možnosť vykonať rigoróznu
PhDr.
skúšku a obhájiť rigoróznu prácu:
Nahrádza študijné odbory:

sociálna práca
sociálne služby a poradenstvo

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru
Sociálna práca je akademická disciplína a profesia, ktorá reflektuje vzťah človeka a jeho okolia
a úsilie jednotlivcov, rodín, skupín alebo komunít zlepšiť svoje sociálne fungovanie a celkovú
situáciu. Podporuje sociálnu zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť, ako aj posilňovanie
schopností jednotlivca v jeho samostatnom sociálnom fungovaní. Princípy sociálnej
spravodlivosti, ľudských práv, spoločnej zodpovednosti a rešpektovanie rozmanitosti sú
ústredné pre sociálnu prácu. Podopretá teóriami sociálnej práce, spoločenských vied,
humanitnými a miestnymi poznatkami sa sociálna práca zaoberá ľuďmi a štruktúrami, aby
podnecovala životné zmeny a zlepšovala blaho.
K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria teoretické a metodologické
východiská sociálnej práce a interdisciplinárne súvislosti sociálnej práce, teórie, metódy a
formy sociálnej práce, cieľové skupiny sociálnej práce, teoretické koncepty sociálnej politiky,
sociálne zabezpečenie, jeho systém, sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna
kuratela, pomoc v hmotnej núdzi, kompenzácia ťažko zdravotne postihnutých, služby

zamestnanosti, inkluzívne prístupy a princípy zmocňovania, supervízia v sociálnej práci,
manažment a projektovanie v sociálnej práci a metodológia výskumu v sociálnej práci.

Popis prvého stupňa (Bc.)
Absolvent disponuje vedomosťami z jednotlivých oblastí študijného odboru a jeho
interdisciplinárnych súvislostí na úrovni syntézy, konkrétne zo základov teórií, metód a foriem
sociálnej práce v priamej a sprostredkovanej práci s klientskymi skupinami sociálnej práce, zo
základov filozofie, etiky, sociológie, psychológie, pedagogiky a práva, sociálnej politiky a
systému sociálneho zabezpečenia a sociálneho poistenia, z fungovania systému sociálnych
služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi,
kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti a o charakteristikách
chudoby a sociálneho vylúčenia a konceptoch sociálnej inklúzie v interdisciplinárnych
súvislostiach. Pozná základné charakteristické a špecifické znaky jednotlivých klientskych
skupín sociálnej práce a ovláda základy metodológie a štatistiky v spoločenských vedách, v
sociálnej práci špeciálne. Vie vyvodiť závery a pomenovať súvislosti medzi konceptmi v
študijnom odbore.
Absolvent je schopný vyhľadať, osloviť, motivovať na spoluprácu a samostatne posúdiť
životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká a potreby príslušnej skupiny a určiť
mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie, naplánovať, zvoliť a využiť adekvátnu
metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej
pomoci. Vie identifikovať význam sociálnej politiky na profesionálny výkon sociálnej práce a
využívať poznatky z práva, psychológie, filozofie, sociológie a pedagogiky na výkon praxe
sociálnej práce a rozvoj jej poznania. Je schopný zostaviť jednoduchý projekt výskumu na
zistenie konkrétneho problému v sociálnej práci.
Absolvent dokáže poskytovať informačné a poradenské služby a vykonávať odborné činnosti
v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory,
sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi,
peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, služieb
zamestnanosti. Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami. Pri výkone sociálnej práce
koná eticky. Dokáže pracovať v tíme a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú
spoluprácu. Profesionálne prezentuje vlastné stanoviská.

Popis druhého stupňa (Mgr.)
Absolvent má rozsiahle vedomosti z teórií, metód a foriem sociálnej práce v priamej s
klientskymi skupinami sociálnej práce a teoretických konceptoch sociálnej politiky na úrovni
hodnotenia. Pozná charakteristické a špecifické znaky jednotlivých klientskych skupín
sociálnej práce a ovláda metodológiu a štatistiku výskumu v sociálnej práci. Disponuje
vedomosťami z oblasti supervízie, manažmentu a projektovania v sociálnej práci. Vie
odporučiť aktuálny prístup k riešeniu problémov v praxi a výskume sociálnej práce a zaujať
stanovisko k činnostiam a procesom uskutočňovaným v sociálnej práci.
Absolvent je schopný vyhľadať, osloviť, motivovať na spoluprácu a samostatne posúdiť
životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká a potreby príslušnej skupiny a určiť
mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie, naplánovať, zvoliť a využiť adekvátnu

metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej
pomoci. Dokáže formulovať odporúčania, postupy riešenia sociálnych problémov a navrhovať
a uskutočňovať projekty na ich vyriešenie. Vie identifikovať význam teoretických konceptov
sociálnej politiky na profesionálny výkon sociálnej práce. Je schopný plánovať a realizovať
výskum v sociálnej práci a využívať supervíziu ako nástroj svojho profesionálneho rozvoja.
Absolvent dokáže vykonávať sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, krízovú intervenciu,
sociálnu posudkovú činnosť, sociálnu prácu s jednotlivcom, sociálnu prácu s rodinou, sociálnu
prácu so skupinou a sociálnu prácu s komunitou. Je pripravený zastupovať a presadzovať
záujmy zraniteľných skupín. Disponuje odbornými komunikačnými a manažérskymi
zručnosťami na výkon manažérskych funkcií. Pri výkone sociálnej práce koná eticky. Dokáže
viesť pracovné tímy, koordinovať a riadiť činnosti v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, štátnej
sociálnej podpory, pomoci v hmotnej núdzi a služieb zamestnanosti a posilňovať
medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu. Kriticky reflektuje skúsenosti z odbornej praxe.
Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej
analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.

