
                                                                                                                                                                                        Evidenčné číslo: 
 

Prihláška na vysokoškolské štúdium 
doktorandské – tretí stupeň 
 

Akademický rok:   20     / 20 

Pečiatka VŠ, fakulty: 

Štátne občianstvo: Dátum doručenia: 

Meno: Akademický titul: 

Priezvisko:  

Rodné priezvisko: Rodinný stav: 

Dátum narodenia:     deň                    mesiac                     rok        Pohlavie1):    muž                   žena 

Miesto narodenia: Štát: 

Rodné číslo: Národnosť: 

Číslo občianskeho preukazu (číslo pasu u cudzieho štátneho príslušníka): 

Tel. č.: E-mailová adresa: 
 

Adresa trvalého bydliska: 

Ulica a číslo: 

Mesto (obec): PSČ: 

Okres: Štát: 
 

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska): 

Ulica a číslo: 

Mesto (obec): PSČ: 

Okres: Štát: 
 

Vysoká škola: 

Fakulta: 

Detašované pracovisko: 

Študijný program: 

Študijný odbor: 

Forma štúdia2): Metóda štúdia3): 

Externá vzdelávacia inštitúcia: 

Téma dizertačnej práce: 

Školiteľ: 
 

Absolvované magisterské, inžinierske, doktorské štúdium na vysokej škole: 

Vysoká škola: 

Fakulta: 

Detašované pracovisko: 

Študijný program: 

Študijný odbor: 

Začiatok štúdia: Skončenie štúdia: Akademický titul: 
 

VYPLŇTE ČITATEĽNE VEĽKÝM TLAČENÝM PÍSMOM. 
Vysvetlivky sú na 3. strane. 
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Academic year: 2017/2018
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Citizenship
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Surname

Milan
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Maiden surname

Milan
Sticky Note
Date of birth (day, month, year)

Milan
Sticky Note
Sex (make a cross)

Milan
Sticky Note
Marital status

Milan
Sticky Note
Academic titles

Milan
Sticky Note
Place of birth

Milan
Sticky Note
State of residence

Milan
Sticky Note
Nationality

Milan
Sticky Note
Passport number

Milan
Sticky Note
Phone number

Milan
Sticky Note
E-mail

Milan
Sticky Note
Address of residence

Milan
Sticky Note
Street and house number

Milan
Sticky Note
City

Milan
Sticky Note
District

Milan
Sticky Note
Post code

Milan
Sticky Note
Country

Milan
Sticky Note
Address of correspondance if differs from the residence

Milan
Typewritten Text
 Univerzita Komenského

Milan
Typewritten Text
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Milan
Typewritten Text
Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Milan
Typewritten Text
Denná

Milan
Typewritten Text
Prezenčná

Milan
Typewritten Text
Elektrotechnický ústav SAV

Milan
Sticky Note
Info on accomplished master study

Milan
Sticky Note
Name of the University

Milan
Sticky Note
Name of the faculty

Milan
Sticky Note
Study program e.g. Microelectronics

Milan
Sticky Note
Study field e.g. Electrical Engineering

Milan
Sticky Note
Beginning of study

Milan
Sticky Note
End of study

Milan
Sticky Note
Academic degree (title) earned

Milan
Comment on Text
Sex: M/F

Milan
Comment on Text
Title of the PhD topic

Milan
Comment on Text
Supervisor



Podľa požiadaviek vysokej školy uchádzač uvedie prospech v jednotlivých ročníkoch absolvovaného štúdia magisterského 
alebo inžinierskeho, alebo doktorského štúdia na vysokej škole a priloží overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia 
(vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu).  

Účasť a úspešnosť na olympiádach, súťažiach, študentskej vedeckej odbornej činnosti, autorstvo objavov alebo 
priemyselných vzorov uvedie osobitne na zvláštnej prílohe. 

 

 

Výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých semestroch  
(alebo doložiť výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho alebo doktorského štúdia, ktorý vydáva študijné oddelenie VŠ) 

Semester 

Predmet I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Vážený študijný priemer (podľa 
vyhlášky MŠ SR o kreditovom 
systéme štúdia č. 614/2002 Z. z.) 

            

 

 

Potvrdenie o správnosti údajov (ak nie je absolventom tej istej vysokej školy): 

 

 

Dátum: Podpis uchádzača: 

 

 

Prehľad o ďalšom i neskončenom štúdiu na vysokej škole4): 

Vysoká škola: 

Fakulta: 

Detašované pracovisko: 

Študijný program: 

Študijný odbor: 

Stupeň dosiahnutého vzdelania: 

Začiatok štúdia: Skončenie štúdia: 
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Pokyny a vysvetlivky na vyplňovanie prihlášky: 
 
Prihláška je určená pre absolventov magisterského štúdia alebo inžinierskeho 
štúdia, alebo doktorského štúdia.  
1) V položke Pohlavie vyznačte krížikom. 
2) V položke Forma štúdia treba doplniť slovom denná alebo externá podľa in-

formácie o možnostiach štúdia.  
3) V položke Metóda štúdia doplňte slovom prezenčná alebo dištančná, alebo 

kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia. 
4) V prípade, že nestačia predtlačené údaje, uveďte ich v samostatnej prílohe. 

Taktiež uveďte riadne skončené štúdium, práve prebiehajúce štúdium alebo 
neskončené štúdium (napr. absolvované semestre). 

Uchádzač so zdravotným postihnutím môže požiadať o formu prijímacej 
skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie. 

 

Vyhlásenie a súhlas uchádzača 

Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a že som nezamlčal nijaké závažné skutočnosti. V súlade s § 7 
zákona č. 363/2005 Z. z. o ochrane osobných údajov vlastnoručným podpisom dávam súhlas, aby vysoká škola spracúvala 
moje osobné údaje na účely prijímacieho konania až do termínu konania zápisu do 1. ročníka doktorandského štúdia na 
vysokej školy. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje uvedené v prihláške a v jej prílohách, ktoré je vysoká škola 
oprávnená žiadať podľa § 58 odseku 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvolať 
s odôvodnením len písomne na príslušnej vysokej škole alebo fakulte v prípade, ak nastanú závažné dôvody. Zároveň beriem 
na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 363/2005 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, a spracované údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

 
Poznámky k časti Vyhlásenie a súhlas uchádzača: 
 
Tento súhlas sa vzťahuje na špecifické údaje napr. týkajúce sa ďalších podmienok prijatia na štúdium, ktoré so zreteľom na 
rôznorodosť požiadaviek vysokých škôl súvisiacich aj so študijným zameraním zákon podrobne nemôže špecifikovať (napr. 
údaje o zdravotnej spôsobilosti) – pozri § 58 odsek 5 zákona. 

Tento súhlas sa nevzťahuje napr. na meno, priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia, rodinný stav, národnosť a iné, a preto 
sa súhlas dotknutej osoby na ich spracúvanie nevyžaduje – pozri § 58 odsek 3 zákona, kde sú údaje vymenované. Na všetky 
ostatné sa súhlas vzťahuje. 

 
Prílohy k prihláške:  
1. životopis 
2. kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 
3. overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok 

k diplomu) 
4. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác 
5. potvrdenie o odbornej praxi u uchádzača na dennú formu štúdia 
6. rámcový projekt k téme dizertačnej práce 

 

Dátum: Podpis uchádzača: 
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Potvrdenie o zaplatení poplatku             
za prijímacie konanie 

Milan
Sticky Note
Date

Milan
Sticky Note
Signature



Protokol o prijímacom konaní 
 
Prijímacia skúška: 

Predmet Dátum konania Forma skúšky Výsledok 
    
    
    
    
    
    

Celkové hodnotenie uchádzača: 

Hodnotenie rozpravy o vybranej téme dizertačnej práce: 
Dosiahnutý počet bodov (iná forma hodnotenia): 
Poradie: 
Splnenie podmienok prijímacieho konania: 

 

Návrh skúšobnej komisie: 
 
 
 
 
 
Dátum:                                                               Podpis predsedu skúšobnej komisie: 

 

Návrh prijímacej komisie: 
 
 
 
 
 
Dátum:                                                               Podpis predsedu prijímacej komisie: 

 

Rozhodnutie dekana (rektora): 
 
 
 
 
 
Dátum:                                                              Podpis dekana fakulty (rektora vysokej školy): 

 

Rozhodnutie rektora (akademického senátu) o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na vysokú školu alebo 
fakultu (§ 58 odsek 9 zákona č. 131/2002 Z. z.): 
 
 
 
 
 
Dátum:                                                               Podpis rektora (predsedu akademického senátu): 

 

Rozhodnutie dekana fakulty (rektora vysokej školy) o prijatí podľa § 58 odseku 10 zákona č. 131/2002 Z. z.: 
 
 
 
 
Dátum:                                                               Podpis dekana fakulty (rektora vysokej školy): 
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