
                                                                                                                                           
                                               

 

 

Pokyny pre doktorandov 1. ročníka 

 
Doktorand sa riadi Smernicou UNIZA č. 110 v znení dodatkov č. 1 a 2 

„Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej 

univerzite v Žiline“ a „Študijným poriadkom doktorandského štúdia na FRI 

UNIZA“ http://www.fri.uniza.sk/stranka/legislativa-doktorandskeho-studia 
 

 

 Čipové karty 

- Čipová karta je dokladom potvrdzujúcim právne postavenie jej držiteľa, ktoré 

ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta Žilinskej univerzity 

vyplývajúce zo zákonov a vnútorných predpisov Žilinskej univerzity. 

Technické vyhotovenie čipových kariet zabezpečuje Centrum informačných 

a komunikačných technológií, Oddelenie podpory používateľov, Pracovisko 

identifikačných preukazov, Univerzitná 1, prízemie rektorátu – AA018. 

Otváracie hodiny: pondelok – piatok od 7.30-11.30 hod. a 12.00-15.30 hod.  

Všetky informácie, týkajúce sa vybavovania čipových kariet nájdete na 

www.karty.uniza.sk.  

 

 Účet v banke 

- je dôležité, aby doktorandi mali svoj vlastný účet, len pre svoju osobu, ktorý  

počas štúdia nebudú meniť 

- ak banka zmení účet alebo kód počas štúdia, treba to okamžite nahlásiť na 

referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast FRI.  

  

 Stravovanie 

- denní doktorandi majú, tak ako študenti, nárok  na dve jedlá denne v cene 

podľa aktuálneho cenníka 

- po jednom dni od získania čipovej karty (údaje sa prenášajú až po polnoci) sa 

dá v pokladni na menze aktivovať karta na stravu 

- strava sa dá objednávať online na portáli http://strava.uniza.sk/WebKredit/. 

Prístup sa vybavuje v pokladni menzy.  

 

 Ubytovanie 

- denní doktorandi majú nárok na ubytovanie ako študenti podľa aktuálneho 

cenníka. 
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 Prázdniny 

- denní doktorandi majú nárok na 6 týždňov prázdnin v jednom akademickom 

roku. Prázdniny nie je možné prenášať do ďalšieho akademického roka. 

Doktorandi sú povinní čerpať prázdniny počas vianočných sviatkov, 2 

posledné týždne v júli, prvé dva týždne v auguste podľa aktuálneho 

akademického kalendára.  

 

 Dochádzka 

- sa riadi Smernicou UNIZA č. 110 v znení dodatkov č. 1 a 2, časť II, čl. 4 

Dochádzka doktorandov a jej evidencia. 

- prítomnosť, resp. neprítomnosť  doktoranda v dennej forme doktorandského 

štúdia eviduje a archivuje katedra, na ktorej doktorand pôsobí. 

 

 Zdravotné poistenie 

- denní doktorandi sú do 30 rokov veku poistencami štátu. Všetci denní   

doktorandi musia nahlásiť do pobočky svojej zdravotnej poisťovne, že 

nastúpili na doktorandské štúdium osobne alebo e-mailom a predložiť list 

o prijatí na doktorandské štúdium a potvrdenie o návšteve školy.  

 

 Sociálne poistenie 

- zo štipendia sa neodvádzajú odvody na sociálne poistenie 

- doktorandi sa dobrovoľne rozhodujú o tom, či sa poistia, alebo nie,  

- tí, ktorí sa rozhodnú dobrovoľne sa poistiť, musia navštíviť príslušnú pobočku 

sociálnej poisťovne v mieste bydliska a dohovoriť si druh poistenia 

(nemocenské, dôchodkové, atď.).  

- k rozhodnutiu Vám pomôže stránka sociálnej poisťovne www.socpoist.sk 

 

 Rôzne 

- o vytvorenie katedrového konta (mail, iné služby) treba požiadať správcu na 

príslušnej katedre, 

- pri problémoch s fakultným kontom je potrebné kontaktovať  Ing. Moniku 

Vajsovú alebo Ing. Romana Hajtmaneka z FRI,  

- pri problémoch s elektronickým vzdelávaním (prístupové práva 

k zabezpečovaným predmetom v Moodli) je potrebné kontaktovať Ing. 

Malackého z Centra informačných a komunikačných technológií. 
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