Doktorandské štúdium v dennej a externej forme na Fakulte verejného
zdravotníctva SZU
so začiatkom od 02.09.2022
PRIJÍMACIE KONANIE A PODMIENKY PRIJATIA
Termín prijímacích skúšok: august 2022
Uchádzači o doktorandské štúdium v odbore verejné zdravotníctvo musia mať ukončené
vysokoškolské štúdium 2. stupňa v študijnom programe Verejné zdravotníctvo.
Termín podania prihlášky: vyplnenú prihlášku spolu s prílohami doručiť do 10.08.2022 do
podateľne SZU, prípadne zaslať poštou na adresu:
Fakulta verejného zdravotníctva
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
(na obálku napísať „Prihláška na PhD. štúdium”)
Formulár prihlášky prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém
MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú prihlášku s
požadovanými prílohami poslať poštou.
Prílohy k prihláške:
1. stručný štruktúrovaný životopis (prosíme uviesť aj číslo telefónu a e-mailovú adresu)
2. overená kópia dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia
3. doklad o absolvovaní jazykovej skúšky (ak bola vykonaná)
4. zoznam publikovaných aj nepublikovaných prác
5. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
6. rámcový, vedecky zameraný projekt k téme dizertačnej práce prekonzultovaný a podpísaný
budúcim školiteľom (ciele a metódy ich dosiahnutia).
V prihláške uviesť len jednu tému.
Témy vypísané dekanom Fakulty verejného zdravotníctva SZU na doktorandské štúdium sú
zverejnené:
▪ na webovej stránke: www.szu.sk – Fakulta verejného zdravotníctva - Oznamy
▪ na nástenke dekanátu FVZ SZU, 3. poschodie. Limbová 12, Bratislava.
Do štúdia môžu byť po schválení dekanom FVZ SZU prijatí študenti s témou, ktorá vedecky rieši
verejno-zdravotný problém a nie je v zozname tém vypísaných dekanom FVZ.
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (70€) zaslať na číslo účtu:
Bankové spojenie typu SEPA:
IBAN: SK8781800000007000200522
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 9900138200
Odkaz pre prijímateľa: FVZ VZ a meno a priezvisko uchádzača
Bez zaplatenia poplatku a kompletnej prihlášky so všetkými prílohami nebude uchádzač pozvaný na
prijímaciu skúšku.
V externej forme doktorandského štúdia je výška školného 300 € za akademický rok.
Poplatok za zápisné do 1. ročníka je 60 €.
Pozvánka na prijímaciu skúšku bude uchádzačom zaslaná poštou.

MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.
dekan

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na FVZ SZU
Termín prijímacích pohovorov: august 2022

Téma

Útvar

Školiteľ

1. Vplyv prírodných a antropogénnych rádionuklidov
v životnom prostredí na ľudské zdravie.

Oddelenie radiačnej
hygieny

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2. Rizikové faktory a prevencia potravinových
intolerancii.

Katedra preventívnej a
klinickej medicíny

prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD.,
MPH

3. Riadenie nemocnice novej generácie.

Katedra manažmentu
a ekonomiky
zdravotníctva
Oddelenie
environmentálnej
medicíny, Ústav ochrany
zdravia

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.,
MPH

5. Skríning rizikových faktorov v prevencii
onkologických ochorení.

Katedra preventívnej a
klinickej medicíny

doc. PhDr. Robert Ochaba, PhD.,
MPH

6. Vrodené vývinové chyby v slovenskej populácii.

Oddelenie toxikológie

doc. RNDr. Elena Szabová, CSc.

7. Výskyt HIV subtypov a rezistencie HIV na
antiretrovírusovú terapiu v SR.

NRC pre prevenciu
HIV/AIDS

doc. RNDr. Danica Valkovičová
Staneková, CSc.

4. Environmentálna expozícia toxickým látkam z
prostredia a zdravotný stav detskej populácie.

8. Analýza vývoja zdravotného uvedomenia a
Ústav biofyziky,
správania sa obyvateľov SR v rokoch 2013 až 2022. informatiky a bioštatistiky
Poznámka: Uchádzači o doktorandské štúdium si
môžu navrhnúť aj vlastný projekt dizertačnej práce.

MUDr. Ľubica Murínová, PhD.

RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.

