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V súlade s ČI. 21 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK v Martine, § 54 a § 61 zákona NR SR 

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení, v súlade s Opatrením rektora UK č. 

11/2002 ap o  prerokovaní vo vedení JLF UK dňa 15. januára 2007 vydávam nasledovné 

opatrenie k čerpaniu prázdnin študentov doktorandského študijného programu na JLF UK v 

Martine. 

1) Študenti doktorandského študijného programu v dennej forme absolvujú 

vysokoškolské štúdium v rámci akreditovaných programov tretieho stupňa štúdia a 

vzťahuje sa na nich časové členenie príslušného akademického roka podľa § 61 

zákona o vysokých školách v platnom znení. 

2) Študenti doktorandského študijného programu v dennej forme majú v každom 

akademickom roku deväť týždňov prázdnin. Do tejto doby sa nezapočítava rektorské a 

dekanské voľno. 

3) Prázdniny sa spravidla čerpajú mimo výučbového obdobia. V odôvodnených 

prípadoch sa môžu čerpať i v rámci tohto obdobia. Možné je čerpať alikvotnú časť 

prázdnin, a to podľa počtu uplynutých mesiacov príslušného akademického roka. 

4) Žiadosť študenta doktorandského študijného programu v dennej forme o čerpanie 

prázdnin odporúča školiteľ a schvaľuje vedúci pracoviska, na ktorom študent pôsobí. 

5) Čerpanie prázdnin sa eviduje na pracoviskách, kde študenti doktorandského študijného 

programu v dennej forme pôsobia, v mzdovej učtárni a na Referáte pre doktorandské 

štúdium Dekanátu JLF UK rovnakou formou a spôsobom ako dovolenky 

zamestnancov JLF UK. 

6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. januára 2007. 
 
 
 
 

V Martine dňa 15. januára 2007 
 
 
 
 
 
 
 

prof. MUDr. Ján D a n k o , CSc., v.r. 

                                                              dekan JLF UK 

 


