
OZNAM ŠTUDENTOM NEŠTÁTNICOVÝCH ROČNÍKOV (VL, ZL) 

Plán postupu LF SZU v Bratislave na zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre študijné 

programy Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo ročníky 1 – 5.  

AKTUALIZÁCIA  dňa 23. 4. 2020 

Rozšírené kolégium dekana, konané 20. 4. 2020 rozhodlo o nasledovnom postupe pri zabezpečenie 

ukončenia školského roku 2019/2020 pre ročníky 1 - 5 študijných programov  Všeobecné lekárstvo 

a Zubné lekárstvo: 

Akademický rok 2019/2020 bude pre tieto ročníky ukončený podľa pôvodného harmonogramu.  

Študenti boli už na začiatku krízovej situácie poučení a vyzvaní k využitiu všetkých dostupných foriem 

dištančného vzdelávania a najmä k samoštúdiu tak, aby boli teoreticky pripravení  k vykonaniu 

ročníkových skúšok v pôvodne plánovaných termínoch.  

Prezenčná výučba  do konca  školského roka obnovená nebude!  

Vo výučbe treba maximálne využiť všetky dostupné formy dištančného vzdelávania, vrátane TEAMS 

(manuál je na Web stránke SZU), ktoré zabezpečujú jednotlivé ústavy, katedry a kliniky LF SZU.  

Skúšky a zápočty budú vykonané podľa platného rozvrhu od 25. 5. 2020 do 3. 7. 2020 dištančnou 

formou.   

Harmonogram skúšok (termíny) bude zverejnený cez MAIS do 7.5.2020 aj s 2 opravnými termínmi. 

Skúšať sa bude po celých krúžkoch, na 1. termín je povinnosť sa prihlásiť a je potrebné ho dodržať 

všetkými študentami (výnimka len objektívna prekážka s doloženým dokladom, napr. PN), opravných 

skúšok sa môžu zúčastniť naraz študenti rôznych krúžkov. Logistika dištančného skúšania bude 

zverejnená na Web stránke SZU tiež do 7.5.2020 

K dištančnej forme skúšania je potrebné, aby v termíne skúšky mal každý študent k dispozícii funkčný 

smartfón alebo notebook s funkčnou kamerou (so zaisteným dostatočným zdrojom energie) 

a miestnosť, v ktorej bude sám a nebude vyrušovaný. Toto doloží aktuálne snímaním  kamerou, ktorá 

bude potom umiestnená tak, aby ho počas celého skúšania snímala, aby bolo preukázateľné, že je 

v miestnosti počas celej skúšky  sám a nemá možnosť akýmkoľvek spôsobom dohľadávať informácie. 

Študent sa zároveň preukáže identifikačnou kartou alebo študentským preukazom. 

23. 4. 2020                                                                                                            doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. 

                                                                                                                              dekan LF SZU v Bratislave 

 


