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Pokyn rektora č. 4/2020_COVID-19
Organizácia zasadnutí orgánov vysokej školy, štátnych a rigoróznych skúšok,
prijímacích skúšok na doktorandské štúdium a ďalších aktivít 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 (ÚVZ
SR) a ďalšími všeobecne záväznými predpismi nasledovný pokyn:
1. Zasadnutia orgánov vysokej školy, štátnych a rigoróznych skúšok, prijímacích skúšok
na doktorandské štúdium a ďalších aktivít, ktoré nie je možné zabezpečiť bez osobnej
účasti zainteresovaných osôb, budú prebiehať v súlade s platnými opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
2. Osoby, ktoré sa zúčastňujú aktivít podľa bodu 1, sú povinné dodržiavať opatrenia
ÚVZ SR zo dňa 29.09.2020 sp. zn.: OLP/7693/2020 a sp. zn.: OLP/7852/2020.
3. Prijímacia skúška na doktorandské štúdium je povinnou súčasťou prijímacieho
konania v zmysle § 57 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Prijímacie
skúšky na doktorandské štúdium v náhradnom termíne sa budú konať dňa 14. októbra
2020 v čase od 8,00 do 14,00 hod. v budove Vysokej školy DTI, Sládkovičova
533/20, Dubnica nad Váhom (ďalej „sídlo školy“) prezenčnou formou na základe
pokynov, ktoré boli uchádzačom zaslané v pozvánke.
4. Štátne skúšky v náhradnom a opravnom termíne sa budú konať prezenčnou formou
dňa 21. októbra 2020 v sídle školy podľa osobitných organizačných pokynov, ktoré
obdržia účastníci štátnych skúšok.
5. Rigorózne skúšky sa budú konať dňa 22. októbra 2020 v sídle školy podľa osobitných
organizačných pokynov, ktoré obdržia účastníci rigorózneho konania.
6. V prípade ďalších záväzných opatrení vydaných ÚVZ SR alebo inými štátnymi
orgánmi Slovenskej republiky po termíne 1. októbra 2020, ktoré budú mať vplyv na
organizáciu aktivít podľa bodu 1, rektor Vysokej školy DTI vydá nový pokyn.
7. Týmto pokynom sa ruší Pokyn rektora č. 2/2020_COVID-19 a zároveň sa ruší aj
smernica rektora Smernica č. R-2/2016 Zásady rigorózneho konania na Dubnickom
technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom.
8. Ustanovenia Pokynu rektora č. 1/2020_COVID-19 zostávajú v platnosti v plnom
rozsahu.
Tento pokyn nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.10.2020.
V Dubnici nad Váhom, 30.09.2020
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
rektor Vysokej školy DTI

