
Usmernenia v rámci agendy referátu doktorandského štúdia 

V oblasti vzdelávania doktorandov na PriF UK sa uplatňujú rovnako všetky nariadenia 

vlády a usmernenia z rektorátu týkajúce sa hygienických opatrení, ktoré detailne 

uvádzame na hlavnej stránke PriF UK https://fns.uniba.sk/koronavirus_opatrenia/.  

 

Vedenie PriF UK na odporúčanie rektorátu UK odsúhlasilo pre doktorandov obdobný 

režim ako pre zamestnancov vo veci prístupu na školiace pracoviská PriF UK. 

Doktorandi na externých vzdelávacích inštitúciách sa primárne riadia internými 

nariadeniami ich školiaceho pracoviská. Výučba doktorandov sa bude realizovať 

prezenčne. V žiadnom zo študijných programov nie je počet doktorandov taký, aby 

prekračoval maximálne počty stanovené UVZ. Ostatné činnosti doktorandov 

(výskumné, publikačné a pod.) sú individuálne alebo realizovateľné v malých tímoch a 

tu platia rovnaké podmienky ako v období mimo pandémie.  

Pandémia COVID19, pokiaľ sa situácia dramaticky nezmení, tak už nebude dôvodom 

na bezplatné predlžovanie štúdia (nadštandard) a odklady dizertačných skúšok 

a obhajob dizertačných prác. V prípade zhoršenia situácie sa štátne skúšky uskutočnia 

v online režime. 

 

Referát pre doktorandské štúdium vybavuje v pracovných dňoch jednotlivé stránky na 

základe rezervačného systému. V prípade potreby zaregistrujte sa podľa príslušnosti 

k pracovníčkam referátu: 

https://skalar.fns.uniba.sk/sod/refer2/     Holúbeková Ivona 

https://skalar.fns.uniba.sk/sod/refer1/     Apoštolová Viera 

V tomto systéme sa pred návštevou referátu doktorand zaregistruje, získa „časenku“ 

respektíve si zarezervuje termín kedy sa dostaví na referát pre doktorandské štúdium. 

Doktorand je povinný používať aj na registráciu v rezervačnom systéme univerzitnú 

emailovú adresu.  

Od 1.9.2020 je v platnosti nový študijný poriadok PriF UK 

https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/senat/2020/Studijny_poriadok_PriFUK_final_pre_AS

_UK_cistopis.pdf . Podľa tohto legislatívneho predpisu je doktorand povinný 

komunikovať s fakultou výlučne prostredníctvom univerzitného emailu. Doktorandov 

preto prosíme o osvojenie si tejto zvyklosti aj v komunikácii s referátom pre 

doktorandské štúdium.  

Emaily zasielané zo súkromných adries (gmail, centrum a iné) nebudú 

vybavované! 

Pokyny pre zahraničných doktorandov sú uverejnené jednak na webe UK na hlavnej 

stránke v anglickej mutácii na: 

https://uniba.sk/en/comenius-university-news/coronavirus/, ale aj na anglickej verzii 

PriF UK stránke v časti venovanej zahraničným vzťahom a Erasmus+ mobilitám.  
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Podľa pokynov z úseku prorektora pre zahraničné vzťahy je potrebné aplikovať tieto 

nariadenia a odporúčania bez rozdielu na zahraničných hostí, ale aj domácich 

pracovníkov a študentov, ktorí sa vracajú z rizikových krajín.  

Doktorandi, ktorí majú podozrenie na COVID19, prípadne majú po absolvovaní testu 

pozitívny výsledok sú povinní emailom nahlásiť túto skutočnosť predovšetkým 

vedúcemu školiaceho pracoviska a zároveň referátu pre doktorandského štúdia 

prostredníctvom emailu PhDdepartment@live.uniba.sk  . 
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