OZNAM PRE ŠTUDENTOV LF SZU
Plán postupu LF SZU v Bratislave na zabezpečenie ukončenia akademického roku 2019/2020.
Po schválení navrhovaného postupu LF SZU z 31.03.2020 MZ SR, po zasadaní rozšíreného kolégia
rektora LF SZU v Bratislave a rozšíreného kolégia dekana LF SZU dňa 07.04.2020 prijímame
nasledujúci postup:
I. Pregraduálna výučba 1. – 5. ročník (VL, GM, ZL)
Akademický rok 2019/2020 bude pre tieto ročníky ukončený podľa pôvodného harmonogramu.
Študenti boli už na začiatku krízovej situácie poučení a vyzvaní k využitiu všetkých dostupných foriem
dištančného vzdelávania a najmä k samoštúdiu tak, aby boli teoreticky pripravení k vykonaniu
ročníkových skúšok v pôvodne plánovaných termínoch. Študenti GM boli navyše, vzhľadom na možné
komplikácie pri návrate do SR, vyzvaní aby neopúšťali SR.
Vo výučbe treba maximálne využiť všetky dostupné formy dištančného vzdelávania, vrátane TEAMS
(manuál je na Web stránke SZU), ktoré zabezpečujú jednotlivé ústavy, katedry a kliniky LF SZU.
Prezenčná výučba do konca školského roka obnovená nebude!
Skúšky a zápočty budú vykonané podľa platného rozvrhu od 25.05.2020 do 03.07.2020 dištančnou
formou. Harmonogram skúšok (termíny) budú zverejnené cez MAIS do 07.05.2020 aj s 2 opravnými
termínmi. Skúšať sa bude po celých krúžkoch, 1. termín je povinný a je potrebné ho dodržať všetkými
študentami (výnimka len objektívna prekážka s doloženým dokladom, napr. PN), opravných skúšok sa
môžu zúčastniť naraz študenti rôznych krúžkov.
Skúšanie a prihlasovanie sa na skúšky cez systém TEAMS bude dostupné v priebehu niekoľkých dní.
Včas bude zverejnené technické usmernenie ku skúškam.
II. Pregraduálna výučba – štátnicové ročníky
Študenti štátnicových ročníkov boli už na začiatku krízovej situácie poučení a vyzvaní k využitiu
všetkých dostupných foriem dištančného vzdelávania a najmä k samoštúdiu tak, aby boli teoreticky
pripravení k vykonaniu štátnych záverečných skúšok v pôvodne plánovaných termínoch. Študenti
GM boli navyše, vzhľadom na možné komplikácie pri návrate do SR, vyzvaní aby neopúšťali SR.
Štátne záverečné skúšky (ŠZS) plánujeme vykonať od 04.05.2020 do 31.8.2020 prezenčnou formou
za prísnych hygienických a protiepidemických opatrení (účastník musí byť zdravý, nesmie mať
príznaky infekčného a respiračného ochorenia, nesmie byť v karanténe, musí mať ochranné
pomôcky, pred vstupom do učebne si dezinfikuje ruky, vetranie, obmedzí sa počet osôb
v skúšobnej miestnosti). Praktická časť skúšky bude nahradená kazuistikou, t. j. k 3 otázkam
teoretickej skúšky bude pridaná 1 kazuistika.
Aktualizovaný harmonogram skúšok (termíny) a miesto konania bude zverejnené na Web stránke
LF SZU do 23.04.2020. Skúšať sa bude po celých krúžkoch, 1. termín je povinný a je potrebné ho
dodržať všetkými študentami (výnimka len objektívna prekážka s doloženým dokladom, napr. PN).

Harmonogram opravných termínov bude zverejnený 3 dní od vykonanie neúspešnej skúšky.
Opravných skúšok sa môžu zúčastniť študenti rôznych krúžkov.
Prerušenie prezenčnej výučby spôsobilo, že časť študentov, resp. krúžkov zatiaľ neabsolvovala
blokové stáže pred zostávajúcimi ŠZS. Vzhľadom na kritickú situáciu bude obsah a priebeh blokových
stáží modifikovaný a vykonaný nasledovne:
-

-

-

blokové stáže budú prebiehať dištančnou formou, prezenčnou formou alebo
kombinovanou formou za dodržania prísnych protiepidemických a hygienických opatrení
(účastník musí byť zdravý, nesmie mať príznaky infekčného a respiračného ochorenia,
nesmie byť v karanténe, musí mať ochranné pomôcky, pred vstupom do učebne si
dezinfikuje ruky, vetranie, obmedzí sa počet osôb v skúšobnej miestnosti);
čas blokových stáží bude primerane skrátená (vypadáva prax pri lôžku pacienta), ich náplň
a obsah bude zameraná najmä na intenzívne zhrnutie učiva, kazuistiky a konzultácie
v rozsahu podľa rozhodnutia garanta predmetu (platí aj pre študentov zubného lekárstva pre
vnútorné lekárstvo a chirurgiu);
pre študentov zubného lekárstva sa ruší plánovaná 2 týždňová praktická výučba
v štátnicových stomatologických predmetoch;
harmonogram blokových stáží, forma a miesto konania budú zverejnené na stránke LF SZU
do 23.04.2020; v prípade dištančnej formy zverejní garant predmetu technické usmernenie.

Navrhnuté riešenie zabezpečenia ukončenia akademického roku 2019/2020 vychádza z aktuálnej
epidemiologickej situácie, preto je potrebné stále sledovať informácie na stránke SZU.
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