
Univerzita Komenského v Bratislave Račianska 59 Oddelenie pre vedu a   

Pedagogická fakulta 813 34  Bratislava doktorandské štúdium  

  

  

+421 2 90159260 www.uniba.sk  
  

  

  

  

Zápis na doktorandské štúdium v akad. roku 2022/2023  
  

 
Pozývame Vás na zápis na doktorandské štúdium, ktorý sa uskutoční dňa 9. septembra 2022 v miestnosti 

R 125, Račianska 59, Bratislava.  
  
Zápis na štúdium je povinný.   
V prípade, že sa v uvedenom termíne nemôžete zápisu zúčastniť, oznámte to na OVDŠ.  
  
Do ďalšieho ročníka budú zapísaní iba tí doktorandi, ktorí odovzdali ročné hodnotenie (a dosiahli potrebný počet 

kreditov pre príslušný ročník).  
  
So sebou si prineste:  

  

✓ Preukaz študenta  (ak ste držiteľom preukazu študenta Univerzity Komenského)  
✓ Platby ku dňu zápisu: všetky platby budú nastavené v informačnom systéme AIS2  
✓ Študenti prvého ročníka, ktorí končili štúdium v akademickom roku 2021/2022 prinesú na zápis aj 

notársky overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o ukončení magisterského štúdia, ak ho ešte 

neodovzdali spolu v prihláškou, iba v prípade, ak ukončili štúdium na inej fakulte/univerzite.  
  
Termíny zápisu  
  
1. ročník:   denní a externí študenti:   

9. septembra 2022 o 9,00 hod.  
miestnosť R125 (1. posch.)   
Račianska 59, Bratislava  

  
Ostatné ročníky:   denné a externé štúdium:   

9. septembra 2022 o 10,00 hod.   
miestnosť R125 (1. posch.)   
Račianska 59, Bratislava  

  

  
Končiace ročníky:                                t.j. všetci denní študenti 3. a 4. ročníka a všetci externí študenti 4. a 5.  

ročníka:   
9. septembra 2022 o 11,00 hod.   
miestnosť R125 (1. posch.)   
Račianska 59, Bratislava  

  
Študenti, ktorí v akademickom roku 2022/2023 budú študovať v nadštandardnej dĺžke štúdia, musia o túto 

možnosť písomne požiadať a žiadosť odovzdať ešte pred dňom zápisu. Tlačivo je k dispozícii na webe.  OVDŠ 

na základe písomnej žiadosti  administratívne vyrieši celý proces tak, aby ku dňu zápisu bolo zrejmé, že 

študent/študentka môže v štúdiu pokračovať, z čoho pre neho vyplýva aj povinnosť zaplatiť poplatok za 

nadštandardnú dĺžku štúdia.  

Poplatok za nadštandardnú dĺžku štúdia je 850,00 Eur ročne v dennej forme štúdia.  

Poplatok za nadštandardnú dĺžku štúdia je 500,00 Eur ročne v externej forme štúdia.   
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Tlačivá  k zápisu   
  

1. Čestné vyhlásenie   
2. Zápisný list   
3. Potvrdenie o doktorandskom štúdiu – denná forma  
4. Potvrdenie o doktorandskom štúdiu – externá forma  

Tlačivá sú k dispozícii na našej web stránke (viď. link nižšie)  
  
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-
doktorandskestudium/  
  
Tlačivá prineste vyplnené a podpísané už na zápis.  Potvrdenia o doktorandskom štúdiu si vyplňte v počte, aký 

potrebujete a prineste na zápis.  
  

 
V zmysle § 67 zákona č. 131/2002 o vysokých školách musí mať každý študent vyhotovený preukaz študenta, 

ktorý bude jeho jediným dokladom o právnom postavení študenta. Študenti majú možnosť vybrať si preukaz 

študenta typu ISIC alebo NO ISIC. Od výberu sa odvíja výška poplatku a rozsah služieb. Výhody kúpy licencie 

nájdete na stránke https://uniba.sk/preukazy/. 
.  

  
Cenník  služieb platný pre AR 2022/2023:  

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/preukazy/cennik-sluzieb/ 

 
Cenník platný pre AR 2022/2023 pre študentov, ktorí už preukaz vlastnia:  

  

1. preukaz ISIC s licenciou, zaplatíte za ňu 10,00 Eur + 3,00 Eur za režijné náklady  
2. preukaz NO ISIC (t.z. bez licencie), zaplatíte iba režijné náklady 3,00 Eur  
3. preukaz externého študenta, zaplatíte iba režijné náklady 3,00 Eur  

  
Novoprijatí študenti, ktorý nevlastnia preukaz študenta UK, musia v prípade záujmu o licenciu ISIC zároveň 

vyplniť prihlášku za člena CKM SYTS, ktorá obsahuje aj súhlas so spracovaním osobných údajov. Prihlášku 

môžete vyplniť na stránke https://gdpr.uniba.sk v sekcii „Prihláška za člena CKM SYTS“.   
  
Cenník platný pre AR 2022/2023 pre novoprijatých študentov (t.z. nemajú preukaz študenta):  
  

1.  Preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC    20,00 Eur  
2.  Preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie NO ISIC  10,00 Eur  
3.  Preukaz študenta v externej forme štúdia       10,00 Eur  

  

 

  
  

 

  
 

  

https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-doktorandske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-doktorandske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-doktorandske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-doktorandske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-doktorandske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-doktorandske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-doktorandske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-doktorandske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-doktorandske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-doktorandske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-doktorandske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-doktorandske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-doktorandske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/zapis-na-doktorandske-studium/
https://moja.uniba.sk/
https://uniba.sk/preukazy/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/preukazy/cennik-sluzieb/
https://gdpr.uniba.sk/
https://gdpr.uniba.sk/
https://gdpr.uniba.sk/
https://gdpr.uniba.sk/


Univerzita Komenského v Bratislave Račianska 59 Oddelenie pre vedu a   

Pedagogická fakulta 813 34  Bratislava doktorandské štúdium  

  

  

+421 2 90159260 www.uniba.sk  
  

  

  

Zoznam skratiek študijných programov v doktorandskom štúdiu  

  
dPEP – Predškolská a elementárna pedagogika, denná forma štúdia   
dPEP/x – Predškolská a elementárna pedagogika, externá forma štúdia  
dLOG – Logopédia, denná forma štúdia   
dLOG/x – Logopédia, externá forma štúdia   
dSOP – Sociálna práca, denná forma štúdia   
dSOP/x – Sociálna práca, externá forma štúdia   
dSPP – Špeciálna pedagogika, denná forma štúdia   
dSPP/x – Špeciálna pedagogika, externá forma štúdia   
dDCJL – Didaktika cudzích jazykov a literatúr, denná  forma štúdia  
dDCJL/x – Didaktika cudzích jazykov a literatúr, externá  forma štúdia  
dDUP – Didaktika umelecko-výchovných predmetov, denná forma štúdia 
dDUP/x – Didaktika umelecko-výchovných predmetov, externá forma túdia   
dDDE- Didaktika dejepisu, denná forma štúdia  
dDDE/x – Didaktika dejepisu, externá forma štúdia   


