
Z á p i s y   

oboch foriem doktorandského štúdia do vyšších ročníkov a zápisy študentov, ktorí prekračujú štandardnú 

dĺžku štúdia, sú možné len v prípade, ak doktorand splnil predpísané podmienky postupu do vyššieho 

ročníka: 

 dosiahol minimálny predpísaný počet kreditov (čl. 22, ods. 5 Vnútorný predpis č. 8/2015 Študijný 

poriadok Univerzity Komenského v Bratislave),  

 podpísal "Čestné vyhlásenie v súlade s par. 71 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ (bude vytlačené 

priamo pri zápise z AIS2 na referáte doktorandského štúdia a študent ho podpíše), 

 študenti, ktorí prekračujú štandardnú dĺžku štúdia sa preukážu zaplatením 100,00 EUR - 1. 

splátky  školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 

je spoplatnené pre všetkých študentov doktorandského stupňa štúdia), 

 študenti externého štúdia (s nástupom v roku 2011, 2012, 2013) sa preukážu dokladom 

o zaplatení školného za externé štúdium - 1000,00 EUR, príp. 950,00 EUR – 1. splátka školného za 

AR 2016/2017  

 študenti externého štúdia (s nástupom v roku 2014) sa preukážu dokladom o zaplatení školného 

za externé štúdium 100,00 EUR, príp. 95,00 EUR – 1. splátka za AR 2016/2017  

 predĺžil si platnosť preukazu študenta UK validačnými známkami, čo je súčasťou zápisu 

doktorandov oboch foriem štúdia do vyššieho ročníka. 

 a predložil výkaz o štúdiu (index). 

Harmonogram zápisov do jednotlivých ročníkov je uvedený v tabuľke č. 1. 

Predĺženie platnosti  preukazu študenta UK známkou  

o známky s licenciou ISIC pre denných študentov – 10,00 EUR (po predložení dokladu o zaplatení 

10,00 EUR - ústrižok poštovej poukážky, výpis z účtu) 

Údaje potrebné k úhrade 10,00 EUR za „známku ISIC“: 

Názov účtu: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 

Banka: Štátna pokladnica; Číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0008 2845; V. symbol: 399 

o známky pre externých študentov – 0,50 EUR 

Je ich možné zakúpiť priamo na referáte doktorandského štúdia a sú určené výlučne k predĺženiu 

platnosti preukazu externého študenta. 

Predĺžením platnosti preukazu študenta je splnená posledná podmienka zápisu do vyššieho ročníka, študent 

spolu s dokladom o úhrade poplatku za známku (príp. s dokladom o úhrade školného – tí, ktorých sa to 

týka) predloží index, do ktorého mu referentka zápis zaznamená. 

 

Zápis je povinný pre všetkých študentov ročníkov doktorandského štúdia dennej aj externej 

formy na Prírodovedeckej fakulte UK (aj pre tých, ktorí riešia tému dizertačnej práce vypísanú 

externou vzdelávacou inštitúciou) bez výnimky. Osobne sa musia zapísať aj študenti oboch foriem 

štúdia, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu po uplynutí štandardnej dĺžky štúdia. 

 

V AR 2016/2017 je aj pre doktorandov oboch foriem plne funkčný systém AIS. V ňom je možné 

si vopred vytvoriť zápisný list a počas celého roka pridávať tie aktivity („predmety“), ktoré doktorand 

absolvoval. Doktorandom v 1. roku štúdia vytvorí zápisný list študijné oddelenie, aktivity si pridajú 

sami tak, ako ich budú mať v pláne absolvovať. 

 

Referát doktorandského štúdia ŠO PriF UK 

 



 

Tab. č. 1 Harmonogram zápisov študentov doktorandského štúdia v akademickom roku 

2016/2017 

 
(Zápisy sú povinné pre všetkých študentov bez výnimky - a aj pre tých, ktorí sa prihlásili na tému vypísanú 

externou vzdelávacou inštitúciou) 

 

Zapísať sa do vyššieho ročníka môžete v termínoch uvedených v tabuľke alebo v termíne od 8.8.2016 do 

19.8.2016 pri odovzdávaní ročného hodnotenia a výkazu kreditov. (okrem študentov, ktorí sa zapisujú do 

1. ročníka) 

 

      
Forma 

štúdia Ročník 

Nástup na 

štúdium (rok) Dátum zápisu Čas Miesto 

denná 

1.  6.9.2016 6.9.2016 9:00 B1-301 

2. 2015 7.9.2016 od 9:00 

referát dokt. 

štúdia       

(CH1-101a)    

(CH1-102) 

3. 2014 8.9.2016 od 9:00 

4. 2013 12.9.2016 od 9:00 

Študenti v dennej 

forme štúdia, ktorí 

prekračujú 

štandardnú dĺžku 

štúdia* 

2012, 2011, 

2010, 2009, 

2008,  

13.9.2016 od 9:00 

externá*** 

1. 6.9.2016 6.9.2016 9:00 B1-301 

2., 3., 4., 5. 
2015, 2014, 

2013, 2012 

13.9.2016, 

14.9.2016  

od 9:00                                                

(v prípade potreby 

13.9.2016 aj v 

popoludňajších 

hodinách max. však 

do 18:00 h.) 

referát dokt. 

štúdia       

(CH1-101a)    

(CH1-102) 

Študenti v externej 

forme štúdia, ktorí 

prekračujú 

štandardnú dĺžku 

štúdia** 

2011, 2011, 

2009, 2008, 

2007, 2006 

      *prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je spoplatnené pre všetkých študentov dennej formy, ktorí boli prijatí na 

štúdium po 1.9.2007 a na štúdium sa aj zapísali 

**prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je spoplatnené pre všetkých študentov externej formy štúdia 

***pre doktorandov externej formy, ktorí sa zapíšu na štúdium od AR 2011/2012 je štúdium spoplatnené 

  


