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 V súlade s Čl. 22 ods. 2) písm. g) Štatútu JLF UK a po schválení v Akademickom 

senáte JLF UK dňa 17.9.2012 vydávam nasledovné rozhodnutie o organizačnom zabezpečení 

a podmienkch prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2013/2014:  

 

Organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia  

na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2013/2014 

 
V súlade s Čl. 21 ods. 2 pís. g/ Štatútu JLF UK, po prerokovaní vo Vedení JLF UK 

dňa 3.9.2012 predkladám nasledovný návrh o organizačnom zabezpečení a podmienkach 

prijatia na doktorandské štúdium dennou/externou formou v akademickom roku 2013/2014 

v nasledujúcich akreditovaných študijných odboroch: 

o 7.1.3.  normálna a patologická fyziológia  

o 7.1.4.  vnútorné choroby 

o 7.1.7.  chirurgia 

o 7.1.9.  gynekológia a pôrodníctvo   

o 7.1.10.  pediatria 

o  7.1.11.  neurológia 

o 7.1.13.  dermatovenerológia 

o  7.1.20.  anestéziológia a resuscitácia  

o 7.1.21.  patologická anatómia a súdne lekárstvo  

o 7.1.26.  klinická farmakológia  

o 7.1.27.  lekárska biofyzika  

o 7.1.28.  lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

o 7.3.2.  farmakológia  

o  7.4.2.  verejné zdravotníctvo  

 

Podmienky 

- úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru z príslušného odboru a svetového 

cudzieho jazyka, 

- voľné školiace kapacity školiteľov príslušného odboru, 

- limit počtu miest doktorandov dennej formy, 

- potvrdenie o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa (k termínu 

prijímacieho konania), 

- overená kópia vysokoškolského diplomu (po promócii), 

- možnosť prihlásiť sa len na jeden študijný odbor, na jednu tému, 

- potvrdenie o praxi a súhlas zamestnávateľa so štúdiom v externej forme, 

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača. 

 

Harmonogram prijímacieho konania 

Výzva pracoviskám, ktoré majú akreditované študijné odbory o nahlásenie tém a školiteľov 

do 18. 1. 2013.   

Nahlásenie tém a školiteľov z pracovísk na referát doktorandského štúdia do 15. 2. 2013. 
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Zverejnenie oznamu v masovokomunikačných prostriedkoch a na internete do 15. 3. 2013.  

S témami dizertačných prác sa bude možné oboznámiť na Dekanáte JLF UK alebo webovej 

stránke JLF UK http://www.jfmed.uniba.sk  v časti NOVINKY, resp. INFO O 

MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA (Doktorandské štúdium). 

 

Prijímanie prihlášok na doktorandské štúdium do 20. 5. 2013.  

Pozvanie uchádzačov: do 31. 5. 2013. 

Prijímacie pohovory: 13. – 14. 6. 2013. 

Oznámenie o výsledku prijímacích pohovorov: do 30 dní  

Uchádzači o štúdium pre AR 2013/2014 môžu zaslať prihlášku aj elektronicky cez systém 

AIS2. 

 

 V prípade, že nebudú obsadené počty pridelených miest doktorandov dennej formy,  

uskutoční sa II. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium podľa nasledovného 

harmonogramu.  

 

Harmonogram II. kola prijímacieho konania 

 

S témami dizertačných prác sa bude možné oboznámiť na Dekanáte JLF UK alebo webovej 

stránke JLF UK http://www.jfmed.uniba.sk  v časti NOVINKY, resp. MOŽNOSTI ŠTÚDIA. 

Prijímanie prihlášok na doktorandské štúdium do 26. 7. 2013 

Pozvanie uchádzačov: do 9. 8. 2013 

Prijímacie pohovory: 22. 8. 2013 

Oznámenie o výsledku prijímacích pohovorov: do 30. 8. 2013  

 

Školné 

 

Študenti doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia školné neplatia. 

Bezplatné štúdium pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia sa vzťahuje na tých študentov 

doktorandského študijného programu v dennej forme, ktorí boli prijatí na štúdium pred 1. 

septembrom 2007 (§ 113a ods. 9 zákona o vysokých školách). 

Študenti doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ktorým vznikne 

povinnosť platiť školné určuje výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na 

Univerzite Komenského v Bratislave Smernica rektora UK vydaná pre príslušný akademický 

rok 2013/2014.  

Študenti doktorandského študijného programu v externej forme štúdia platia školné v zmysle 

príslušnej Smernice rektora UK. Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá 

školnému určenému v príslušnom študijnom programe na príslušný akademický rok (§92 ods. 

14 zákona o vysokých školách).  

 

Školné a poplatky spojené so štúdiom môže rektor UK v súlade s § 92 ods. 16 Zákona NR SR 

č. 131/2002 o vysokých školách  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov znížiť, odpustiť 

http://www.jfmed.uniba.sk/
http://www.jfmed.uniba.sk/
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alebo odložiť termíny ich splatnosti s prihliadnutím na študijné výsledky, soc. a zdravotnú 

situáciu študenta alebo na iné skutočnosti. 

 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 

 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa stanovuje na sumu 60 € 

(prihláška), slovom: Šesťdesiat eur. Doklad o zaplatení doručiť spolu s prihláškou. 

 

Základné identifikačné údaje na vykonanie platby poplatku za materiálne zabezpečenie 

prijímacieho konania:  

Banka: Štátna pokladnica  

Číslo účtu: 7000134502/8180  

Variabilný symbol:  154  

 

Kontaktná adresa:    

Univerzita Komenského v Bratislave  

Jesseniova lekárska fakulta v Martine  

Malá Hora 4A       

036 01 Martin  

 

 

Kontaktná osoba:  

Eva Andrisová 

Referát doktorandského štúdia  

Tel.: 043/2633326 

VOIP: 41326 

e-mail: andrisova@jfmed.uniba.sk  

     
 

V Martine dňa 17.9.2012 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

dekan JLF UK 

mailto:andrisova@jfmed.uniba.sk

