
Harmonogram zápisov študentov dennej formy doktorandského štúdia  
na akademický rok 2022/2023 

1. ročník       5.9.2022 (pondelok)      8.00 - 14.00 hod. (náhradný termín nie je možný) 

2. ročník       6.9.2022 (utorok)      8.00 - 10.00 hod.  

3. ročník       7.9.2022 (streda)      8.00 - 10.00 hod.  

4. ročník       8.9.2022 (štvrtok)      8.00 - 10.00 hod.  

Miesto konania:  
- Zasadacia miestnosť VR JLF UK (1. posch., č. dv. 230) – 1. ročník 
- Referát doktorandského štúdia (2. posch., č. dv. 305), Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 

Martin 
- Prezenčná forma 

Každý doktorand dennej formy štúdia je povinný zapísať sa osobne na Referáte doktorandského 
štúdia! V prípade, že sa študent v uvedenom termíne nemôže zápisu zúčastniť, môže sa zapísať 
v náhradnom termíne, ktorý si dohodne na referáte.   

Údaje potrebné pre úhradu platby za validačnú známku pre AR 2022/2023! 

Obnovenie platnosti preukazu:  

Cena validačnej známky s licenciou ISIC pre študentov dennej formy štúdia je 13,- eur (10,- eur 
validačná známka + 3,- eur režijné náklady),  bez licencie ISIC 3,- eurá (v súlade so Smernicou rektora 
UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského 
v Bratislave v AR 2022/2023)  

Študenti v dennej forme štúdia  s licenciou ISIC (ISIC) 13,- Eur 

Študenti v dennej forme štúdia bez licencie ISIC  (NO ISIC)   3,- Eur 

 
Novoprijatí doktorandi do 1. ročníka, ktorí si zakúpili na AR 2022/2023 validačnú známku už neplatia! 
Potvrdenia o zaplatení boli zaslané spolu s návratkami.  
Aktivovať preukazy pre AR 2022/2023 si môžete na univerzitnom termináli (aktuálna platnosť 
preukazov končí 30.9.2022). 
 
Všetky informácie a tlačivá dostanete pri zápise do 1. ročníka, nezabudnite si priniesť na zápis 
požadované doklady podľa pokynov, ktoré ste dostali spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium. 
V prípade, že ste to zaslali, resp. priniesli osobne, berte túto žiadosť za bezpredmetnú.  
 

Validačnú známku môžete zaplatiť poštovou poukážkou typu R, bankovým prevodom, resp. 
v pokladni Dekanátu JLF UK ešte pred dňom zápisu.  
 
Údaje potrebné pre úhradu platby:   
     Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine  
     Malá Hora 10701/4A 
     036 01 Martin 
 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
      IBAN: SK58 8180 0000 0070 0013 4502  
     Variabilný symbol: 305 
     
 
Pozn: Doklad o úhrade za validačnú známku predložíte pri zápise! 
 



Harmonogram zápisov študentov externej formy doktorandského štúdia  
na akademický rok 2022/2023 

 
 

 
Študenti externej formy doktorandského štúdia prijatí do I. roč. sa zápisu osobne zúčastniť nemusia! 
 
Zapísaní budú na základe zaslanej návratky o nástupe na štúdium a zaplatení školného.  

Študenti vyšších ročníkov externej formy doktorandského štúdia budú zapísaní na základe ročného 
hodnotenia, splnenia podmienky získania počtu kreditov na postup do ďalšieho ročníka, odporúčania 
školiteľa a úhrady školného.  

Výzva k úhrade školného Vám bude zaslaná v čo najkratšom možnom termíne!  

 

 

UPOZORNENIE:  

Zapísaní budú len študenti, ktorí predložia vyplnené tlačivo Ročné hodnotenie doktoranda za AR 

2021/2022, splnenia podmienky získania počtu kreditov na postup do ďalšieho ročníka a 

odporúčania školiteľa a zaplatenia školného na AR 2022/2023! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


