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Pokyn rektora č. 2/2020_COVID-19 
 

Organizácia prijímacích skúšok na doktorandské štúdium dňa 17. septembra 2020 

v súvislosti s pandémiou ochorenia 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 opatreniami a rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalšími 

všeobecne záväznými predpismi nasledovný pokyn: 

 

1. V zmysle § 57 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách prijímacia skúška 

na doktorandské štúdium je povinnou súčasťou prijímacieho konania. 

2. Prijímacia skúška podľa bodu 1 sa bude konať dňa 17. septembra 2020 v čase od 8,00 

do 14,00 hod. v budove Vysokej školy DTI, Sládkovičova 533/20, Dubnica nad 

Váhom prezenčnou formou na základe pokynov, ktoré boli uchádzačom zaslané 

v pozvánke. 

3. V súvislosti s ochorením COVID-19 upozorňujeme všetkých uchádzačov 

o doktorandské štúdium, zamestnancov Vysokej školy DTI a ďalšie osoby, ktoré sa 

osobne zúčastnia prijímacích skúšok dňa 17. septembra 2020, na dodržanie  platných 

opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týkajúcich sa osôb, 

ktoré posledných 14 dní pred konaním prijímacej skúšky navštívili rizikovú 

krajinu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Opatreniach Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. 

OLP/6850/2020 a sp. zn. OLP/6911/2020, ktoré nadobudli účinnosť 01. septembra 

2020 od 7,00 hod. do odvolania.   

4. V prípade ďalších opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky alebo záväzných opatrení vydaných štátnymi orgánmi Slovenskej republiky 

po termíne 10. septembra 2020 budú uchádzači o štúdium a ďalší účastníci neodkladne 

informovaní. 

5. Ustanovenia Pokynu rektora č. 1/2020_COVID-19 zostávajú v platnosti v plnom 

rozsahu. 

 

 

Tento pokyn nadobúda platnosť a účinnosť dňa 10.09.2020. 

 

V Dubnici nad Váhom, 08.09.2020 

 

 

 

                                                                   doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

                                                                                rektor Vysokej školy DTI 


