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Prijímacie konanie na doktorandské (PhD.) štúdium na Univerzite 
Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulte v akademickom roku 2022/ 2023 

 
(Vypracované na základe návrhov od garantov doktorandských (PhD.) študijných programov 
Schválené na zasadnutí Vedenia LF UK dňa 2. februára 2022.) 
 
 
Témy na prijímacie konanie v ak. roku 2022/2023 je potrebné nahlásiť do 28. 2. 2022. Termín 
podania prihlášok je najneskôr do 31. 5. 2022. Spolu s prihláškou je potrebné priložiť aj prílohy, 
vrátane anotácie, ktorú uchádzač vypracuje so svojím budúcim školiteľom. Informácie o 
prílohách budú zverejnené na webovej stránke fakulty. 
 
Poplatok za prijímacie konanie je vo výške 80,00 €.  
 
Termín prvého kola prijímacích skúšok bude 28. 6. 2022 a to z anglického jazyka (písomný 
test) a ústna skúška z odboru.  
Druhé kolo prijímacích skúšok bude vypísané len v prípade, že v prvom kole budú neobsadené 
témy. Termín podania prihlášok do druhého kola bude do 28. 7. 2022.  
Termín prijímacích skúšok druhého kola bude 17. 8. 2022.  
V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie týkajúcej sa pandémie ochorenia na COVID-
19 môžu prijímacie pohovory prebehnúť aj distančne.  

 
Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave v akademickom roku 2022/2023 
 
Na klinicky orientované študijné programy ako chirurgia, dermatovenerológia, neurológia, 
ortopédia, pediatria, psychiatria, urológia, vnútorné choroby, onkológia, gynekológia a 
pôrodníctvo je podmienkou absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné 
lekárstvo.  
 
Študijný program zubné lekárstvo má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom 
odbore zubné lekárstvo, resp. stomatológia.  
 
Študijný program oftalmológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom 
odbore všeobecné lekárstvo,  alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia  v študijnom 
odbore biomedicínske inžinierstvo, biomedicínska fyzika, alebo optometria. 
 
Študijný program otorinolaryngológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v 
študijnom odbore všeobecné lekárstvo, alebo zubné lekárstvo resp. stomatológia, alebo 
absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore logopédia a liečebná pedagogika 
so zameraním na logopédiu, absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru 
fyzika so zameraním na biofyziku alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s 
prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia so zameraním na genetiku alebo 
molekulárnu biológiu). 
 



Študijný program röntgenológia a rádiológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v 
študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo resp. stomatológia.  
 
Študijný program anatómia, histológia a embryológia má podmienku absolvent lekárskej 
fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, resp. 
stomatológia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným alebo 
veterinárnym zameraním (študijné odbory biológia alebo veterinárske lekárstvo). 
 
Študijný program hygiena má podmienku pre denné štúdium absolvent lekárskej fakulty 
v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo stomatológia, resp. zubné lekárstvo alebo 
absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor 
biológia, so zameraním na antropológiu). Pre externé štúdium - absolvent lekárskej fakulty v 
študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo stomatológia, resp. zubné lekárstvo, alebo 
absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore verejné zdravotníctvo alebo 
absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor 
biológia). 
 
Študijný program klinická farmakológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v 
študijnom odbore všeobecné lekárstvo, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v 
študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s 
prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia so zameraním na živočíšnu fyziológiu 
alebo molekulárnu biológiu, alebo študijný odbor chémia so zameraním na biochémiu, alebo 
študijný odbor fyzika so zameraním na biofyziku). 
 
Študijný program patologická anatómia a súdne lekárstvo má podmienku absolvent 
lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo absolvent 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia so zameraním 
na genetiku alebo molekulárnu biológiu). 
 
Študijný program normálna a patologická fyziológia má podmienku absolvent lekárskej 
fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského 
štúdia v študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia 
s prírodovedným zameraním (najmä študijné odbory biológia, biotechnológia, chémia so 
zameraním na biochémiu, fyzika so zameraním na biofyziku, alebo psychológia, prípadne 
etológia). 
 
Študijný program lekárske neurovedy má podmienku absolvent lekárskej fakulty v 
študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, resp. stomatológia, alebo 
absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (najmä študijné 
odbory biológia, biotechnológia, chémia so zameraním na biochémiu, fyzika so zameraním 
na biofyziku), alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 
farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore logopédia a 
špeciálna pedagogika, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 
psychológia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 
informatika so zameraním na kognitívne vedy, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského 
štúdia v študijnom odbore veterinárske lekárstvo, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského 
štúdia v študijnom odbore biomedicínske inžinierstvo. 



 
 
Študijný program onkológia – pre uchádzačov o štúdium na externých vzdelávacích 
inštitúciách (pracoviská Slovenskej akadémie vied) má podmienku: absolvent lekárskej 
fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského 
štúdia s prírodovedným zameraním (študijné odbory biológia, biotechnológia, chémia so 
zameraním na biochémiu, fyzika so zameraním na biofyziku), alebo absolvent 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia v študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia v študijnom odbore veterinárske lekárstvo. 
 
Študijný program lekárska mikrobiológia a imunológia – má podmienku: uchádzač o toto 
štúdium by mal byť absolventom v prvom rade lekárskej fakulty, ale aj prírodovedeckej 
fakulty, farmaceutickej fakulty vo výnimočných prípadoch absolvent iných fakúlt so 
špecializáciou v odbore, ktorá by zodpovedala téme jeho dizertačnej práce. Znalosť 
anglického jazyka. 
 
Študijný program lekárska biológia a klinická genetika – má podmienku:  uchádzač by mal 
byť absolventom lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo alebo zubné 
lekárstvo, resp. stomatológia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia na 
prírodovedeckej, farmaceutickej fakulte a chemicko-technologickej fakulte so zameraním na 
biológiu (napr. molekulárna biológia, biotechnológie, genetika, biomedicína, biochémia, 
medicínska biológia, bioštatistika,  biomedicínske inžinierstvo, aplikovaná biológia, 
fyziológia živočíchov....) a vo výnimočných prípadoch absolvent iných fakúlt so špecializáciou 
v odbore, ktorá by zodpovedala téme dizertačnej práce. Znalosť  anglického jazyka. 
 
Študijný program lekárska, klinická a farmaceutická biochémia – má podmienku:  
absolvent lekárskej fakulty, absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia na prírodovedeckej 
fakulte študijné programy biochémia, fyziológia živočíchov, genetika, molekulárna biológia, 
biotechnológia; absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia na  farmaceutickej fakulte, 
absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia na chemicko-technologickej fakulte študijné 
programy biochémia,  biomedicínske technológie a biotechnológia, absolvent 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia na fakulte telesnej výchovy a športu študijný program šport a 
zdravie.     
 
 
 
v Bratislave, 17. 2. 2022 
 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 
dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 


