
AKTUALIZÁCIA  

záväzného usmernenia pre výučbu v zimnom semestri 2020/2021 
pre študijné odbory Všeobecné lekárstvo a General medicine 

Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu, vývoj epidemiologickej situácie a konzultácie s vedúcimi 

pracovníkmi zdravotníckych zariadení (nemocníc), kde sa plánuje praktická výučba študentov LF 

(klinické stáže, blokové stáže) rozhodlo vedenie LF SZU o úprave pôvodného usmernenia pre 

pregraduálnu výučbu zo dňa 17.9.2020 nasledovne: 

1. – 3. ročník: študijný program Všeobecné lekárstvo a General medicine 
Všetky prednášky a teoretické semináre budú vykonané dištančnou formou v časovom 

harmonograme platného rozvrhu pre zimný 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).  

Praktické cvičenia (vrátane klinických stáží v 3. ročníku: Interná a Chirurgická propedeutika) budú 

vykonané prezenčnou formou podľa platného rozvrhu pre zimný semester 2020/2021 za dodržania 

všetkých protiepidemických opatrení podľa pokynov k zabezpečeniu priebehu zimného semestra 

akademického roka 2020/2021 uvedených na webovej stránke SZU. 

Výnimky: 
1. ročník:  Lekárska chémia: praktické cvičenia budú vykonané dištančnou formou, záverečné cvičenie 

prezenčnou formou; 

2. ročník: Lekárska biochémia 2: praktické cvičenia budú vykonané dištančnou formou, záverečné 

cvičenie prezenčnou formou; 

       Histológia 2: praktické cvičenia budú vykonané dištančnou formou; 

3. ročník:    Patologická anatómia 1: praktické cvičenia budú vykonané dištančnou formou; 

                     Patologická fyziológia: praktické cvičenia budú vykonané dištančnou formou. 

                     Mikrobiológia: praktické cvičenia budú vykonané dištančnou formou. 

 

4. – 5. ročník: študijný program Všeobecné lekárstvo a General medicine 
Všetky prednášky a teoretické semináre budú vykonané dištančnou formou v časovom 

harmonograme platného rozvrhu pre zimný 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).  

Klinické stáže: 

budú vykonané prezenčnou formou podľa platného rozvrhu pre zimný semester 2020/2021 za 

dodržania všetkých protiepidemických opatrení podľa pokynov k zabezpečeniu priebehu zimného 

semestra akademického roka 2020/2021 uvedených na webovej stránke SZU. Vedúci pedagogických 

útvarov upravia a modifikujú klinické stáže tak, aby najmä pri kontaktnej výučbe pri lôžku pacienta ju 

redukovali na nevyhnutnú minimálnu mieru. 

Výnimky a zmeny oproti pôvodnému rozvrhu 

4. ročník:  Laboratórna medicína: praktické cvičenia budú vykonané dištančnou formou; 

                   Endokrinológia v rámci Vnútorné lekárstvo 2: klinické stáže plánované na OÚSA sa nebudú 

konať, v decembri budú vypísané náhradné konzultačné hodiny; 



                    Nukleárna medicína: klinické stáže plánované na OÚSA a v nemocnici Sv. Michala a.s., budú 

vykonané dištančnou formou; 

                    Neurochirurgia: klinické stáže plánované v nemocnici Sv. Michala a.s., budú vykonané na 

Neurochirurgickej klinike LFUK, SZU a UNB Kramáre v pôvodných termínoch podľa rozvrhu;; 

                     Vnútorné lekárstvo: klinické stáže plánované v nemocnici Sv. Michala, a.s., budú vykonané 

podľa pôvodného plánovaného časového harmonogramu na Internej klinike SZU UN Bratislava 

Kramáre. 

                     Pediatrická propedeutika: Klinické stáže plánované na KDaD a Novorodeneckej klinike 

(UNB Antolská) budú prebiehať podľa plánovaného rozvrhu, o prípadných zmenách v konaní klinických 

stáží plánovaných v NÚDCH a NÚSCH bude študentov informovať včas garant predmetu. 

5. ročník: Dermatovenerológia 1: Klinické stáže budú vykonané dištančnou formou; 

                  Vnútorné lekárstvo: klinické stáže plánované v nemocnici Sv. Michala, a.s., budú vykonané 

podľa pôvodného plánovaného časového harmonogramu na Internej klinike SZU UN Bratislava 

Kramáre. 

                  Pediatria 2: Klinické stáže plánované na KDaD a Novorodeneckej klinike (UNB Antolská) budú 

prebiehať podľa plánovaného rozvrhu, o prípadných zmenách v konaní klinických stáží plánovaných 

v NÚDCH a NÚSCH bude študentov informovať včas garant predmetu. 

6. ročník: študijný program Všeobecné lekárstvo a General medicine 

Blokové stáže (semináre a praktická výučba) štátnicových predmetov budú vykonané prezenčnou 

formou podľa rozvrhu platného pre zimný semester 2020/2021 za dodržania všetkých 

protiepidemických opatrení podľa pokynov k zabezpečeniu priebehu zimného semestra 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 záverečné hodnotenie 
Priebežné semestrálne skúšky budú prebiehať prezenčne za dodržania všetkých protiepidemických 

pokynov k zabezpečeniu priebehu zimného semestra akademického roka 2020/2021 uvedených na 

web stránke LF SZU. V prípade, že sa skúška vykonáva testom, môže vedúci pedagogického útvaru 

rozhodnúť o dištančnom skúšaní.  

Štátne záverečné skúšky budú prebiehať prezenčne za dodržania všetkých protiepidemických 

pokynov k zabezpečeniu priebehu zimného semestra akademického roka 2020/2021 uvedených na 

web stránke LF SZU. 

Usmernenie nadobúda platnosť 12.10.2020. 

Pokyny budú priebežne upravované podľa aktuálnej situácie. 
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