USMERNENIE K PRIEBEHU PREGRADUÁLNEJ VÝUČBY NA LF SZU V LETNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO
ROKA 2021/2022
Výučba na LF SZU v letnom semestri 2022 prebehne podľa harmonogramu schváleného Študijného
programu s výnimkou študentov 5. ročníka všeobecného lekárstva, ktorí študujú v slovenskom
jazyku.
Výučba v letnom semestri bude prebiehať vo všetkých ročníkoch a vo všetkých študijných programoch
prezenčnou formou.
Podmienkou účasti na prezenčnej výučbe (študenti aj pedagógovia) je dôsledné dodržiavanie
protiepidemických opatrení a:
- absolvované očkovanie v nasledujúcej schéme:
•
•

osoby najmenej 14 dní a najviac 9 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
osoby najmenej 21 dní a najviac 9 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

•

osoby najviac 9 mesiacov po podaní booster dávky očkovacej látky (3. dávka pri dvojdávkovej vakcíne;
resp. 2. dávka pri jednodávkovej vakcíne),

•

osoby najmenej 14 dní a najviac 9 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia,

Prekonanie ochorenia COVID-19 u očkovaných osôb sa považuje v lehote 180 dní za booster dávku
(ako "náhrada" za druhú a tretiu dávku);
alebo
- prekonané ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, uvedenú skutočnosť je potrebné

preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu;

alebo

- študenti, ktorí nespĺňajú uvedené požiadavky sa musia preukázať pred každou výučbou negatívnym
PCR testom nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48
hodín (zodpovedný je vyučujúci pedagóg, ktorý zároveň vedie a uchováva prezenčnú listinu).
Vedúci študijných predmetov môžu v odôvodnených prípadoch použiť pri prednáškach alebo
teoretických seminároch dištančnú formu výučby cez aplikáciu TEAMS (návod zverejnený na Web
stránke SZU). Za organizáciu a logistiku dištančnej výučby sú zodpovední garanti predmetov. Dištančnú
výučbu musia zorganizovať tak, aby:
- boli študenti s dostatočným predstihom informovaní o podmienkach výučby (technických
i logistických),
- prebiehala presne v čase určenom rozvrhom pre výučbu predmetu,
- nenarušila priebeh prezenčnej výučby ostatných predmetov.

5. ROČNÍK VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA (slovenský jazyk)

Študentom 5. ročníka všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku sa vzhľadom na ich zapojenie do
činnosti núdzových zdravotníckych zariadení posúva začiatok výučby najneskôr na 7. 3. 2022 (v
prípade zlepšenej epidemiologickej situácie skôr). Vymeškaná výučba bude presunutá v plnom rozsahu
kontinuálne na obdobie od 23. 5. 2022. Skúškové obdobie, vrátane predtermínov, bude posunuté
v zodpovedajúcom rozsahu.
Termín odovzdania záverečných (diplomových) prác sa definitívne posúva na 30. 6. 2022.
Uvedené usmernenie budeme aktualizovať podľa aktuálnej situácie. O prípadných zmenách budeme
včas informovať.
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