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

štátnicové ročníky v študijných programoch Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo.  

AKTUALIZÁCIA  dňa 23. 4. 2020 

Rozšírené kolégium dekana, konané 20. 4. 2020 rozhodlo po zverejnení „Opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 15. 4. 2020 (číslo: 

OLP/3171/2020) o nasledovnom postupe pri zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre 

štátnicové ročníky študijných programov  Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo: 

Študenti štátnicových ročníkov 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 štátnych záverečných skúšok v pôvodne plánovaných termínoch.  

Štátne záverečné skúšky plánujeme vykonať od 4. 5. 2020 do 31. 8. 2020 prezenčnou formou za 

prísneho dodržania protiepidemických a hygienických podmienok stanovených v horeuvedenom 

„Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR“. Praktická časť skúšky odpadá, teoretická skúška 

pozostáva z 3 otázok.  Počet členov skúšobnej komisie musí byť najmenej 3 (predseda + 2 členovia).  

Harmonogram skúšok (termíny a miesto konania) je v tabuľke na záver tohto plánu postupu. 

Skúšať sa bude po celých krúžkoch, 1. termín je povinný a je potrebné ho dodržať všetkými študentami 

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

Harmonogram opravných termínov bude zverejnený najmenej 2 týždne vopred, po poslednej štátnej 

záverečnej  skúške. Opravných skúšok sa môžu zúčastniť študenti rôznych krúžkov.  

Prerušenie prezenčnej výučby spôsobilo, že časť študentov, resp. krúžkov zatiaľ neabsolvovala  blokové 

stáže pred zostávajúcimi ŠZS. Vzhľadom na kritickú situáciu bude obsah a priebeh blokových stáží 

modifikovaný a vykonaný nasledovne:  

- blokové stáže budú prebiehať len dištančnou formou; 

- čas blokových stáží bude primerane skrátená (vypadáva prax pri lôžku pacienta), ich rozsah. 

náplň a obsah bude zameraný najmä na intenzívne zhrnutie učiva, prípadne konzultácie 

v rozsahu podľa rozhodnutia garanta predmetu (platí aj pre študentov zubného lekárstva pre 

vnútorné lekárstvo a chirurgiu);  

- pre študentov zubného lekárstva sa ruší plánovaná 2 týždňová praktická výučba v štátnicových 

stomatologických predmetoch; 

 

 

 

 

 



Harmonogram štátnych záverečných skúšok VL, ZL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Bratislave,  23.4.2020                                                        doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. 

                                                                                                           dekan LF SZU  

 

  B201 Aula B 107 

30.4.2020       

4.5.2020       

5.5.2020 Int VL, kr.4 DMCH 6ZLkr.2 Chir VL, kr.1 

6.5.2020 Int 5ZL, kr.2 OZL 6ZL kr.1 Chir 5ZL, kr.1 

11.5.2020       

12.5.2020       

13.5.2020 Int VL, kr.2     

14.5.2020       

15.5.2020       

18.5.2020       

19.5.2020       

20.5.2020       

21.5.2020 Gyn VL, kr.3     

22.5.2020       

27.5.2020       

28.5.2020       

1.6.2020       

2.6.2020       

3.6.2020 Int 5ZL, kr.1     

4.6.2020     Chir 5ZL, kr.2 

9.6.2020     TZL 6ZL kr.1 

10.6.2020 Int VL, kr.3   DMCH 6ZLkr.2 

11.6.2020 Ped VL, kr.1   Chir VL, kr.4 

12.6.2020     Gyn VL, kr.2 

16.6.2020       

17.6.2020       

18.6.2020       

19.6.2020 Gyn VL, kr.2   Gyn VL, kr.2 

24.6.2020       

25.6.2020       

26.6.2020       

29.6.2020       


