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Pokyn rektora č. 1/2022_COVID-19 
 

 

Organizácia výučby, štátnych skúšok, rigoróznych skúšok, obhajob habilitačných prác, 

habilitačných a inauguračných prednášok, zasadnutí orgánov vysokej školy a iných 

vzdelávacích aktivít vysokej školy v letnom semestri akademického roka 2021/2022 

v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 

 

 

Rektor Vysokej školy DTI v zmysle Čl. 33 Štatútu Vysokej školy DTI a na základe poverenia 

Správnej rady Vysokej školy DTI vydáva v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 

v súlade s platnými uzneseniami Vlády Slovenskej republiky, vyhláškami Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky a na základe aktualizovaných odporúčaní Ministerstva 

školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou od 17. januára 2022 

nasledovný pokyn pre zamestnancov a študentov vysokej školy: 

 

1. Výučba vo všetkých formách a stupňoch štúdia bude prebiehať dištančne. Organizácia 

pedagogickej praxe študentov bakalárskeho a magisterského štúdia bude upresnená 

osobitným metodickým pokynom Katedry školskej pedagogiky a psychológie Vysokej 

školy DTI. Organizácia konzultácií a iných aktivít v rámci doktorandského štúdia bude 

upresnená odborovou komisiou zriadenou podľa Študijného poriadku doktorandského 

štúdia Vysokej školy DTI. 

 

2. Štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné 

prednášky budú realizované prezenčnou formou podľa osobitných organizačných 

pokynov.  

 

3. Zasadnutia orgánov vysokej školy a realizácia iných aktivít vysokej školy, ktoré nie je 

možné zabezpečiť bez osobnej účasti zainteresovaných osôb, budú prebiehať v súlade 

s platnými legislatívnymi normami a rozhodnutím konateľa obchodnej spoločnosti 

Vysoká škola DTI, s. r. o., ktorá na základe štátneho súhlasu dostala oprávnenie pôsobiť 

ako súkromná vysoká škola s názvom Vysoká škola DTI (ďalej len „Zamestnávateľ“). 

 

4. Naďalej trvá povinnosť pre všetky osoby vo vnútorných priestoroch vysokej školy  

nosiť rúško, resp. respirátor podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 

5. Pri vstupe do budovy vysokej školy sa všetky osoby musia preukázať podľa aktuálnych 

vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dokladom o kompletnom 

očkovaní, dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19, negatívnym výsledkom testu na 

ochorenie COVID-19 alebo iným dokladom, prípadne kombináciou týchto dokladov. 

 



                 
   

 

6. Pri pohybe v budove školy sa vyžaduje dodržiavanie všetkých protiepidemických 

opatrení. Poverení zamestnanci budú zabezpečovať pri vstupe do budovy vysokej školy 

evidenciu osôb v budove školy podľa pokynov Zamestnávateľa. 

 

7. V prípade zverejnenia ďalších právne záväzných noriem a opatrení vydaných štátnymi 

orgánmi Slovenskej republiky, ktoré budú mať vplyv na organizáciu výučby, štátnych 

skúšok, rigoróznych skúšok, obhajob habilitačných prác, habilitačných 

a inauguračných prednášok, zasadnutí orgánov vysokej školy a iných vzdelávacích 

aktivít vysokej školy, rektor Vysokej školy DTI vydá nový pokyn.   

 

8. Týmto pokynom sa rušia Pokyn rektora č. 8/2021_COVID-19 a Pokyn rektora č. 

9/2021_COVID-19. 

 

 

 

Tento pokyn nadobúda platnosť a účinnosť dňa 17.01.2022. 

V Dubnici nad Váhom, 14.01.2022 

 

 

                                                                        prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

                                                                                     rektor Vysokej školy DTI 


