
Informácia pre študentov Fakulty verejného zdravotníctva v Bratislave 

ohľadne ukončenia letného semestra akademického rok 2019/2020 

 

Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu koronavírusu sa rozhodnutím 

rektora SZU zo dňa 8.4.2020 nariaďuje dištančná forma štúdia do konca letného semestra 

akademického roka 2019/2020.  

 

Plán ukončenia letného semestra akademického roka 2019/2020 pre končiace ročníky 

(III. Bc a II. Mgr.) je nasledovný:  

• hodnotenie vedomostí študentov v predmetoch končiacich ročníkov (skúška, 

priebežné hodnotenie) len dištančnou formou v termíne skúškového obdobia 14.4.-

7.5.2020 (4 týždne) podľa pôvodného plánovaného harmonogramu akademického 

roka 19/20; V prípade predmetov so spôsobom ukončenia ,,skúška“ je potrebné 

naďalej vypisovať termíny skúšky v systéme MAIS a skúšať prostredníctvom 

Microsoft Teams len prihlásených študentov na daný termín  

Možné alternatívy ukončenia predmetu: 

• realizácia skúšky prostredníctvom Microsoft Teams,  

• seminárna práca, resp. protokoly z praktických cvičení. 

• Štátne záverečné skúšky podľa schváleného harmonogramu - 19. a 20. mája 2020 

dištančnou formou. Detailnejšie informácie o priebehu záverečných štátnych 

skúšok budú zverejnené v najbližšej dobe.   

• Termín opravného termínu bude zverejnený do 5 dní od vykonanie neúspešnej štátnej 

záverečnej skúšky 

 

Spôsob ukončenia jednotlivých predmetov v končiacich ročníkoch 

Predmety III. ročníka bakalárskeho štúdia – denná forma 

Predmet Garant predmetu Spôsob ukončenia 

Štátny zdravotný 

dozor 

PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH Skúška – Teams 

Epidemiológia 

a prevencia 

infekčných chorôb 2 

doc. MUDr. Eva Máderová, CSc. Skúška – Teams 

Súčasné problémy 

VZ 

PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH Skúška - Teams 

Seminár k ZP PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH priebežné hodnotenie 

 

Základy klinickej 

medicíny 2 

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., 

MPH 

priebežné hodnotenie 

Seminárna práca 

             



Predmety II. ročníka magisterského štúdia – denná forma 

Predmet Garant predmetu Spôsob ukončenia 

Zdravotná politika prof. Ing. Nadežda 

Jankelová, PhD., MPH 

Skúška  

Vypracovanie projektu 

Programy vo VZ doc. PhDr. Róbert Ochaba, 

PhD., MPH 

Skúška 

Semestrálna práca 

Diplomový seminár  RNDr. Ladislava Wsólová, 

PhD. 

priebežné hodnotenie 

prezentácia k ZP 

 

 

Plán ukončenia letného semestra akademického roka 2019/2020 pre I.,II. 

bakalársky ročník a I. magistersky ročník je nasledovný: 

• Výučba v letnom semestri bude prebiehať podľa platného harmonogramu do 7.5.2020 

dištančnou formou a samoštúdiom (Microsoft Teams) 

• Skúškové obdobie v letnom semestri bude prebiehať podľa platného harmonogramu 

v termíne 11.5.- 30.6.2020 (7 týždňov) dištančnou formou  

• V prípade predmetov so spôsobom ukončenia ,,skúška“ je potrebné naďalej vypisovať 

termíny skúšky v systéme MAIS a skúšať prostredníctvom Microsoft Teams len 

prihlásených študentov na daný termín  

 

V Bratislave, 14.04.2020    MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. 

                                                                                         dekan FVZ SZU 


