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

Medicine, Zubné lekárstvo 

platné od 8. februára 2021 

Vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie upravuje vedenie LF SZU výučbu nasledovne: 

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

Zubné lekárstvo 

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

v časovom harmonograme platného rozvrhu pre letný 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.  

Klinické stáže budú prebiehať od 8. 2. 2021 až do odvolania vo forme klinických seminárov 

podľa pôvodne plánovaného časového harmonogramu (rozvrhu) v modifikovanej forme (zameranie na 

kazuistiky, resp. virtuálneho pacienta). Tieto semináre budú prebiehať buď prezenčnou formou (za 

dodržania všetkých protiepidemických opatrení uvedených v pokynoch k zabezpečeniu priebehu  

akademického roka 2020/2021 zverejnených na web stránke LF SZU) najmä tam, kde je vedúci daného 

pedagogického útvaru schopný v súlade so stanovenými podmienkami daného výučbového zariadenia 

(nemocnica, kliniky oddelenie, ambulancia) zabezpečiť aspoň minimálny prístup k pacientom alebo 

dištančnou formou cez aplikáciu TEAMS (návod zverejnený na Web stránke SZU), prípadne inou 

vhodnou a dostupnou aplikáciou. O obsahu a forme týchto seminárov rozhodnú vedúci pedagogických 

útvarov, ktorí zároveň zodpovedajú za organizáciu a logistiku týchto seminárov. 

ŠPECIFIKÁCIA PODMIENOK PRE KLINICKÉ, resp. PRAKTICKÉ CVIČENIA V ŠTUDIJNOM PROGRAME 

ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

Študenti zubného lekárstva absolvujú klinické, resp. praktické cvičenia prezenčnou formou (za 

dodržania všetkých protiepidemických opatrení uvedených v pokynoch k zabezpečeniu priebehu 

akademického roka 2020/2021 zverejnených na web stránke LF SZU)  podľa pôvodného časového 

harmonogramu (rozvrhu). Za organizáciu a logistiku klinickej, resp. praktickej výučby je zodpovedný 

garant študijného programu a vedúci jednotlivých pedagogických útvarov. 

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 letný semester 2020/2021 za dodržania všetkých 

protiepidemických opatrení 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 letného semestra akademického roka 2020/2021. V prípade, že 



skúška sa vykonáva testom alebo z iných relevantných dôvodov môže vedúci pedagogického útvaru 

rozhodnúť o dištančnom skúšaní.  

PRE VŠETKÝCH 

! Všetci účastníci prezenčných aktivít sa musia preukázať potvrdením 

o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo relevantného antigénového testu 

na COVID-19 nie staršieho ako 7 dní, alebo relevantným dokladom o prekonaní 

infekcie COVID-19 (platí 3 mesiace), alebo potvrdením o tom, že sú minimálne 

2 týždne po preočkovaní druhou dávkou vakcíny ! 
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