
Záväzné usmernenie LF SZU pre výučbu v zimnom semestri 
2020/2021 pre študijné programy Všeobecné lekárstvo, General 

Medicine, Zubné lekárstvo a postgraduálne vzdelávanie 

platné od 2. do 8. novembra 2020 

Vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie a „Uznesenie vlády SR č.  693 k návrhu na ďalšie 

rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu...“  účinného od 29. 10. 2020 upravuje 

vedenie LF SZU výučbu nasledovne: 

I. NEŠTÁTNICOVÉ ROČNÍKY: študijný program Všeobecné lekárstvo, General Medicine, 

Zubné lekárstvo 

Všetky prednášky,  teoretické semináre a praktické cvičenia budú vykonané dištančnou formou 

v časovom harmonograme platného rozvrhu pre zimný semester 2020/2021. Dištančná forma 

vzdelávania bude vykonaná on-line cez aplikáciu TEAMS (priamo alebo nahraté s hlasovým 

komentárom; návod zverejnený na Web stránke SZU), prípadne inou vhodnou a dostupnou aplikáciou.  

Zastavenie klinických stáží (nie prednášok) sa predlžuje do 8.11.2020!  

Uvedený čas využijú študenti na intenzívne samoštúdium tak, aby boli čo najlepšie pripravení na 

pokračovanie  výučby v modifikovanej forme od 9.11.2020.  

Výnimky  

4. ročník:  Laboratórna medicína: praktické cvičenia budú vykonané dištančnou formou; 

                    Nukleárna medicína: klinické stáže plánované na OÚSA a v nemocnici Sv. Michala a.s., budú   

                     vykonané dištančnou formou; 

5. ročník:  Dermatovenerológia 1: Klinické stáže budú vykonané dištančnou formou; 

 

Vedenie LF v spolupráci s vedúcimi pedagogických útvarov pripraví a zverejní plán a formu 

modifikovanej výučby klinických stáží do 6.11.2020. 

 

II. ŠTÁTNICOVÉ ROČNÍKY: študijný program Všeobecné lekárstvo, General Medicine 

a Zubné lekárstvo 

Blokové stáže (semináre a praktická výučba) štátnicových predmetov budú ďalej prebiehať  

prezenčnou formou podľa rozvrhu platného pre zimný semester 2020/2021 za dodržania všetkých 

protiepidemických opatrení podľa pokynov k zabezpečeniu priebehu zimného semestra akademického 

roka 2020/2021 uvedených na webovej stránke LF SZU. Vedúci pedagogických útvarov upravia 

a modifikujú blokové stáže tak, aby najmä pri kontaktnej výučbe pri lôžku pacienta ju redukovali na 

nevyhnutnú minimálnu mieru. Ak je to možné (technicky, organizačne a obsahovo) môžu rozhodnúť 

vedúci pedagogických útvarov o vykonaní niektorých častí blokových stáží dištančnou formou.  

Skúšky a štátne záverečné skúšky budú prebiehať prezenčne za dodržania všetkých protiepidemických 

pokynov k zabezpečeniu priebehu zimného semestra akademického roka 2020/2021 uvedených na 

web stránke LF SZU. V prípade, že skúška sa vykonáva testom alebo z iných relevantných dôvodov 

môže vedúci pedagogického útvaru rozhodnúť o dištančnom skúšaní.  



Fyzicky (prezenčne) sa blokových stáží, skúšok a štátnych záverečných skúšok môžu 

zúčastniť len pedagógovia a študenti, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku 

RT-PCR testu vykonaným od 28. 10. 2020 do  30. 10. 2020 alebo certifikátom vydaným 

Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu 

certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. 10. 2020 

do 30. 10. 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná 

zodpovednosť“, alebo osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR 

testu vykonaným počas trvania zákazu podľa horeuvedeného uznesenia!  

III. POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE 

Prednášky v rámci ďalšieho vzdelávania budú vykonané  podľa plánu aktivít ďalšieho vzdelávania 

pre akademický rok 2020/2021 a to prezenčnou (za dodržania všetkých protiepidemických pokynov 

uvedených na web stránke LF SZU) alebo dištančnou formou. O forme vzdelávania rozhodnú garanti  

štúdia. V prípade dištančnej formy vzdelávania toto bude vykonané on-line v časovom 

harmonograme platného plánu aktivít ďalšieho vzdelávania cez aplikáciu TEAMS (priamo alebo 

nahraté s hlasovým komentárom), prípadne inou vhodnou a dostupnou aplikáciou.                                                                                                                                                                                         

Školiace miesta, praktické kurzy a kontrolné dni budú prebiehať prezenčnou formou podľa plánu 

aktivít za dodržania všetkých protiepidemických pokynov k zabezpečeniu priebehu zimného semestra 

akademického roka 2020/2021 uvedených na web stránke LF SZU. 

 

Špecializačné skúšky budú prebiehať prezenčne za dodržania všetkých protiepidemických pokynov 

k zabezpečeniu priebehu zimného semestra akademického roka 2020/2021 uvedených na web stránke 

LF SZU. V prípade relevantných dôvodov môže vedúci pedagogického útvaru rozhodnúť o dištančnom 

skúšaní.  

Fyzicky sa prezenčnej výučby, školiacich miest a skúšok môžu zúčastniť len pedagógovia 

a študenti (lekári), ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu 

vykonaným od 28. 10. 2020 do  30. 10. 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom 

zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území 

Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. 10. 2020 do 30. 10. 2020 

subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“, alebo 

osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným 

počas trvania zákazu podľa horeuvedeného uznesenia! 

Pokyny budú priebežne upravované podľa aktuálnej situácie. 

 

30. 10. 2020                                                                                 

        doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. 

                             dekan LF SZU 


