
Vážení garanti doktorandských študijných programov, ctení vedúci katedier, vážení 

riaditelia kooperujúcich ústavov SAV, 

dňa 20.6.2019 sa uskutoční prijímacie konanie na doktorandské štúdium na Prírodovedeckej 

fakulte UK v Bratislave (vrátane miest pre EVI). Dovoľte, v tejto súvislosti, niekoľko 

informácií: 

1. Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá pozostáva 

z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých na návrh odborovej komisie vymenúva 

dekan. Ak ide o prijímacie konanie uchádzača na tému, ktorú vypísala externá 

vzdelávacia inštitúcia, je členom prijímacej komisie aj zástupca externej vzdelávacej 

inštitúcie. Návrhy prijímacích komisií z jednotlivých pracovísk by mali byť 

doručené na referát doktorandského štúdia najneskôr do 18.6.2019. Oznámenie 

o vymenovaní komisie spätne neposielame, dokument je deponovaný na referáte 

doktorandského štúdia a je plne k dispozícií predsedovi komisie. 

2. Prideľovanie štipendijných miest (osobitne v dennej forme na pôde PriF UK) odráža 

možnosti školiteľa participovať na finančnom zabezpečení vedecko-výskumných 

aktivít doktoranda prostredníctvom výskumnej kapacity študenta na projekte školiteľa. 

3. Väčšina z Vás, ktorí v rámci prijímacieho konania administrujete aj zahraničných 

uchádzačov, sa rozhodla zabezpečiť pohovory prostredníctvom skype na vlastných 

pracoviskách. Pre 6 študijných programov je pripravený harmonogram konania 

v CPS+ pod dohľadom pána Kužela (tabuľka v prílohe). Ak by ste v súvislosti so 

zahraničnými uchádzačmi zaregistrovali akékoľvek problémy (osobitne technické), 

prosím, okamžite nás kontaktujte na referáte doktorandského štúdia na klapke 699, 

aby sme Vám mohli pomôcť. 

4. Na prijímacích pohovoroch oboznámte, prosím, uchádzačov s nasledovnými 

dôležitými skutočnosťami: 

- Doktorand má status študenta a platia pre neho aj ustanovenia Študijného poriadku 

UK. Štát platí za doktoranda zdravotné poistenie (do veku 30 rokov), na sociálne 

poistenie sa môže budúci doktorand prihlásiť dobrovoľne (platí si ho potom sám).  

- Ubytovanie získava každý doktorand v dennej forme štúdia na pôde PriF UK 

s trvalým pobytom mimo Bratislavy. 

- Doktorandské štúdium prebieha na báze individuálneho študijného plánu, ktorý je 

istou formou vzájomnej dohody o právach, povinnostiach i harmonograme práce 

medzi doktorandom a školiteľom. 

- Pravidlá prítomnosti doktoranda v dennej forme štúdia (osobitne na pôde PriF UK) 

na pracovisku spadajú v zmysle vnútorného usmernenia do kompetencie školiteľa a 

vedúceho pracoviska. 

- Výška štipendia novoprijatého doktoranda (6. PT) je 675,00 €. 

- Štandardná dĺžka štúdia príslušného študijného programu v dennej forme je 4 roky, 

v externej forme 5 rokov. Doktorand v dennej forme štúdia platí školné až za 

prípadné prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (1 000,00 €/akad. rok). Doktorand 

v externej forme štúdia platí školné za celé štúdium (100,00 €/akad. rok), za 

prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (1 000,00 €/akad. rok). 



- Nevyhnutnou podmienkou (okrem iného) k povoleniu obhajoby dizertačnej práce je 

publikovanie najmenej jednej vedeckej práce kategórie A (v zmysle ustanovení 

Akreditačnej komisie pre jednotlivé oblasti vied). 

- Zápis prvákov na štúdium v dennej aj externej forme bude 3. 9. 2019. Zápis je 

povinný pre všetkých prijatých doktorandov, ktorí prejavia o štúdium záujem. 

5. O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica (predpísaný formulár) a predloží 

sa návrh na prijatie úspešných uchádzačov. Zároveň sa na zadnej strane prihlášky (5. 

strana) každého uchádzača vyplní časť protokolu o prijímacom konaní:  

 tabuľka „Prijímacia skúška“,  

 tabuľka „Celkové hodnotenie poslucháča“ najmä riadok „Poradie“ a „Splnenie 

podmienok prijímacieho konania“ a  

 tabuľka „Návrh skúšobnej komisie“, do ktorej sa vpíše text „Prijať ako 1. (2. – 

n.) v poradí“, príp. „Neprijať pre neúspešné absolvovanie prijímacieho 

pohovoru“, príp. „Neprijať pre neúčasť na prijímacom pohovore“ a pod. Prosím 

nezabudnúť na dátum a podpis predsedu skúšobnej komisie. 

Ostatné tabuľky prosím nevypĺňať („Návrh prijímacej komisie“, „Rozhodnutie 

dekana (rektora)“ a ďalšie tabuľky uvedené na zadnej – poslednej strane prihlášky). 

4. Dekréty o prijatí budú odovzdané len tým úspešným uchádzačom, ktorí dodali všetky 

požadované doklady (overenú kópiu diplomu, overenú kópiu vysvedčenia o štátnej 

skúške, overený dodatok k diplomu, u zahraničných uchádzačov aj doklad o uznaní 

vzdelania pre akademické účely, atď.). Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie 

základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na 

prijatie (na PriF UK je to deň prijímacieho konania – 20.6.2019) môže byť na štúdium 

prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok 

prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. 

 

Kompletné materiály, t.j. všetky prihlášky (aj s prílohami) a s dôkladne a presne 

vyplnenou zadnou (poslednou) stranou a zápisnice z prijímacieho konania je 

potrebné odovzdať ešte v deň konania prijímacieho pohovoru – vo štvrtok 20.6.2019 

najneskôr do 14.00 hod. na referát doktorandského štúdia. Výsledky spracovaných 

prijímacích pohovorov (poradie) budú zverejnené do 24 hodín, teda najneskôr 

nasledujúci deň – 21.6.2019 na webovej stránke PriF UK. 

 

Ďakujem Vám za spoluprácu, v prípade otázok sme Vám k dispozícii.  

V Bratislave 12. júna 2019 

Marianna Kováčová, prodekanka 


