
 

USMERNENIE K PRIEBEHU PREGRADUÁLNEJ A POSTGRADUÁLNEJ 

VÝUČBY NA LF SZU  OD 25.11.2021  

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a príkazu rektora SZU č. 6/2021 upravujem v výučbu 

nasledovne: 

Výučba v zimnom semestri bude od 25.11.2021 prebiehať vo všetkých ročníkoch (s výnimkou 

štátnicových ročníkov) vo všetkých študijných programoch dištančnou formou, s výnimkou 

praktických cvičení, klinických stáží a klinických praxí, ktoré budú naďalej prebiehať prezenčnou 

formou v režime OPT (očkovaný / prekonaný / testovaný), za dodržania všetkých protiepidemických 

opatrení a prípadných špecifických požiadaviek zdravotníckych zariadení, kde praktická, resp. klinická 

výučba prebieha. Za dodržanie OTP režimu (kontrola, prípadne vylúčenie z prezenčnej výuky) 

zodpovedá vyučujúci. Dištančná forma vzdelávania bude vykonaná on-line cez aplikáciu TEAMS 

(prezentácie priamo alebo nahraté s hlasovým komentárom; návod zverejnený na Web stránke SZU), 

prípadne inou vhodnou a dostupnou aplikáciou. V prípadoch predmetov, kedy praktické, resp. klinické 

cvičenia nie je možné vykonať prezenčnou formou, ani alternatívne dištančnou formou, vedúci 

pedagogických útvarov (garanti predmetov) to oznámia  všetkým študentom a na dekanát LF SZU. 

Študenti využijú uvedený čas na intenzívne samoštúdium (rozsah odporučí vyučujúci) s možnosťou 

konzultácií (zabezpečia vedúci pedagogických útvarov). 

Bloková výučba v štátnicových ročníkoch (predmetoch) bude prebiehať podľa pôvodného 

harmonogramu prezenčnou formou. Vedúci pedagogických útvarov (garanti predmetov) môžu pri 

prednáškach a seminároch využiť aj dištančnú formu vzdelávania za predpokladu, že to nenaruší 

priebeh blokovej výučby, najmä výučby pri lôžku pacienta. 

Za organizáciu a logistiku výučby zodpovedajú vedúci študijných predmetov. Výučbu musia 

zorganizovať tak, aby boli študenti  o podmienkach výučby (technických i logistických) včas 

a dostatočne informovaní. 

Skúšobné obdobie, resp. skúšky budú vykonané prezenčnou formou podľa pôvodného 

harmonogramu LF na akademický rok 2021/2022 v režime OPT (očkovaný / prekonaný / testovaný), za 

dodržania všetkých protiepidemických opatrení. Použitie dištančnej formy skúšania* je na rozhodnutí 

skúšajúceho, ale len v prípade písomných testov, resp. vtedy, ak sa štandardne využívala aj  mimo 

krízovej situácie. 

* 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 

(pri porušení týchto podmienok hrozí študentovi disciplinárne konanie). Študent sa zároveň preukáže 

identifikačnou kartou alebo študentským preukazom. Za logistiku prípravy a priebehu skúšok je 

zodpovedný vedúci pedagogického útvaru. 

Postgraduálne vzdelávanie bude prebiehať podľa pôvodného harmonogramu kombinovanou formou, 

podľa rozhodnutia garanta špecializačného štúdia.  Prezenčná časť výučby bude prebiehať za 

dodržanie OTP režimu (za kontrolu, prípadne vylúčenie z prezenčnej výuky zodpovedá vyučujúci). 

Usmernenie nadobúda platnosť od 25. 11. 2021. 

Pokyny budú priebežne upravované podľa aktuálnej situácie. 
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