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Z á p i s n i c a  

z elektronického hlasovania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty  

UK v Martine  

 

Dátum hlasovania: 14. – 16. novembra 2011 

Predmet hlasovania:  Návrh dekana na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na 

JLF UK v akademickom roku 2012/2013 

Členovia AS, ktorí sa zúčastnili hlasovania: doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim. prof., 

prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. I. Bóriková, PhD., prof. 

MUDr. K. Javorka, DrSc., doc. RNDr. P. Kaplán, CSc., mim. prof., MUDr. B. Kolarovszki, 

PhD., RNDr. Z. Lasabová, PhD., Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., prof. 

MUDr. M. Mokáň, DrSc., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., 

prof. MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. V. Švihrová, CSc., prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., 

A. Antošíková, T. Buday, A. Fullová, D. Gočová, J. Holjenčík, K. Jánošíková, M. Kendra, I. 

Majling, L. Stodola, MUDr. J. Siváková 

Počet členov AS, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 26 

Výsledok hlasovania:  

- za: 26  

- proti: 0 

Záver: Akademický senát JLF UK v elektronickom hlasovaní schválil návrh dekana na výšku 

školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v akademickom roku 2012/2013 - 

uznesenie č. 43/2011. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe zápisnice. 

 

UZNESENIE č. 43/2011:  

Akademický senát JLF UK schvaľuje výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF 

UK v akademickom roku 2012/2013 a v súlade s čl. 66 ods. 2 Štatútu Univerzity Komenského 

v Bratislave odporúča dekanovi fakulty návrh predložiť na schválenie rektorovi Univerzity 

Komenského v Bratislave.  

 

 

V Martine dňa 18. novembra 2011 

 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., v.r. 

predsedníčka AS JLF UK 
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UZNESENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK V MARTINE č. 43/2011 

o schválení výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK 

v akademickom roku 2012/2013 

 

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine schvaľuje návrh dekana na 

výšku školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK na akademický rok 

2012/2013 nasledovne: 

 

(1) Denná forma štúdia 

 

Poplatníci I, ktorým vznikne povinnosť platiť školné súbežnom štúdiu alebo pri prekročení 

štandardnej dĺžky štúdia, platia ročné školné v študijných programoch prvého stupňa, druhého 

a tretieho stupňa, v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3 nasledovne: 

študijný program všeobecné lekárstvo                                                                  1 000 € 

študijný program ošetrovateľstvo                                                                            750 € 

študijný program verejné zdravotníctvo                                            750 € 

študijný program pôrodná asistencia                                                                                  750 € 

doktorandské štúdium                                                                        1 000 € 

 

Poplatníci II platia školné                                                                                    podľa zmluvy 

 

 

(2) Externá forma štúdia  

 

a) poplatníci I 

 

ročné školné pre jednotlivé stupne štúdia a pre poplatníkov, ktorým vznikne povinnosť platiť 

školné pri súbežnom štúdiu alebo pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia, je nasledovné: 

 

bakalárske štúdium                                                                                                  550 € 

študijný program verejné zdravotníctvo 

 

magisterské štúdium                  700 € 

študijný program ošetrovateľstvo         

študijný program pôrodná asistencia 

študijný program verejné zdravotníctvo                                                                          

 

doktorandské štúdium:                                                                                                  300 € 

 

b) poplatníci II                                                                                                     podľa zmluvy 

 

 

(3) Poplatky za prijímacie konanie  

 

a)  poplatníci I  

  

     materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na všetky stupne štúdia                      60 € 
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b) poplatníci II  

 

    materiálne zabezpečenie prijímacieho konania                                                 podľa zmluvy 

 

 

(4) Poplatky za rigorózne konanie  

  

a)  poplatníci I 

 

 rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku                                                         340 € 

 

b) poplatníci II   

 

rigorózne konanie v inom jazyku ako slovenskom a českom                            podľa zmluvy 

 

 

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely
1
 
 

 

a)  poplatníci I 

 

dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej, 

alebo diplomovej práce                                                                                                   166 € 

dizertačná skúška                                                                                                              70 € 

obhajoba záverečnej dizertačnej práce                                                                            200 € 

vykonanie doplňujúcej skúšky                                                                                          35 € 

 

b)  poplatníci II, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí  v inom ako slovenskom 

alebo českom jazyku 

 

dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej, 

alebo diplomovej práce                                                                                                   332 € 

dizertačná skúška                                                                                               podľa zmluvy 

obhajoba záverečnej dizertačnej práce                                                               podľa zmluvy 

vykonanie doplňujúcej skúšky                                                                                       100 € 

 

  

 V súlade s čl. 66 ods. 2 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave Akademický senát 

JLF UK odporúča dekanovi návrh predložiť na schválenie rektorovi Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

 

 

V Martine dňa 16. novembra 2011 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., v.r. 

predsedníčka AS JLF UK 

                                                 
1
 § 106 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách. 


