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S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia
COVID-19, v súlade s čl. 22 ods. 2 písm. o) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v
Martine v platnom znení, v súlade s príkazom rektora UK č. 14/2020 zo dňa 3. septembra
20201 a v zmysle dokumentov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) „Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia“ 2
týkajúcich sa vysokých škôl a študentských domovov s uplatnením na podmienky Jesseniovej
lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“) vydávam nasledovné opatrenia:

1. Harmonogram akademického roka 2020/2021 sa v súčasnosti nemení, t. j. začiatok
výučbovej časti je v pondelok 14.9.2020 a ukončenie výučbovej časti v piatok 18. 12.
2020.3
2. Zápisy študentov 1. ročníka sa realizujú prezenčne, pričom skupiny študentov budú
rozdelené podľa abecedy, resp. podľa študijných programov. Na úvodnú inštruktáž sa
zvolí miestnosť, ktorá bude mať minimálne dvojnásobnú kapacitu ako je počet účastníkov
inštruktáže (Aula Magna). Zápisy do ostatných ročníkov sa realizujú elektronicky
v termíne od 28.8.2020 do 11.9.2020, s doručením podpísaných dokumentov a validáciou
preukazu do 30.9.2020.4 Študenti si zároveň vyzdvihnú kód na prístup k elektronickému
hodnoteniu predmetov a učiteľov za letný semester akademického roka 2019/2020, ktoré
je možné zadať do 30.9.2020.
3. Zahraniční študenti musia pred nastúpením na výučbu absolvovať PCR test na COVID-19
v laboratóriu JLF UK, a to po minimálne piatich dňoch pobytu na Slovensku; náklady na
testovanie znáša JLF UK. Počas čakania na výsledok testu má študent neúčasť na
prezenčnej výučbe ospravedlnenú (maximálne 5 dní za semester).
4. Výučba prednášok v študijných programoch s počtom študentov vyšším ako 50 sa bude
realizovať až do odvolania dištančnou metódou (online, prednostne použitím MS
Teams5), a to v čase určenom v rozvrhoch zverejnených na webe JLF UK.6 V ostatných
študijných programoch sa tiež odporúča zvážiť dištančnú metódu prednášok.
5. Výučba seminárov, stáží a praktických cvičení sa realizuje prezenčne vo všetkých
študijných programoch podľa zverejnených rozvrhov výučby.7 Zároveň sa odporúča
dodržiavať rozdelenie študentov do skupín, aby sa minimalizovalo miešanie študentov.
1
2
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https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Pr_2020_14.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/16977.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/harmonogram-studiana-jlf-uk-v-ar-20202021/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/harmonogram-zapisovpre-ar-20202021/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/onlinekomunikacia/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/rozvrhy/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/rozvrhy/
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Garanti predmetov môžu zvážiť realizáciu časti alebo celej výučby dištančnou metódou,
ak im priestorová kapacita pracoviska neumožňuje plnú prezenčnú výučbu podľa
aktuálnych rozvrhov (okrem predmetov vyučovaných v prvom ročníku prvého
a spojeného 1. a 2. stupňa štúdia), resp. zaviesť striedavú výučbu v dvojtýždňoch (v
prípade výučby každý druhý týždeň
v štvortýždňoch) s menšími skupinami a
s kondenzovaním obsahu seminárov, stáží, resp. praktických cvičení. Garanti predmetov
sú zodpovední za dôslednú evidenciu prítomných študentov a vyučujúcich na výučbe a jej
uchovanie pre účely prípadného vyhľadávania kontaktov.
6. Priebežné testy sa odporúča realizovať elektronicky (Moodle), prednostne dištančne.
V prípade využitia počítačových učební na elektronické testovanie prezenčnou formou
treba dbať na dostatočný čas určený na vetranie priestorov a dezinfekciu výpočtovej
techniky.
7. V prípade klinickej výučby v UNM sa odporúča postupovať podľa bodu 5 (rozdelenie do
menších skupín) a intenzívnejšie využívať priestory a vybavenie Simulačného
výučbového centra,8 seminárne miestnosti mimo lôžkových častí kliník, vstupovať do
lôžkových častí kliník len na nevyhnutný čas, bez miešania študijných skupín a za
dodržiavania aktuálnych hygienických opatrení vydaných príslušnými orgánmi. Učitelia
sprevádzajúci študentov musia klásť veľký dôraz na správne nosenie ochranných rúšok,
opakovanú a dôkladnú dezinfekciu rúk a zachovávanie primeraných odstupov.
8. Skúšky, štátne skúšky a obhajoby záverečných prác sa realizujú prezenčnou formou vo
všetkých študijných programoch, so zohľadnením aktuálne platných protiepidemických
opatrení.9 V prípade zmeny budú všetci zainteresovaní bezodkladne informovaní.
(Výnimka: zahraniční študenti, ktorí majú súhlas na realizáciu predštátnicovej praxe
z predmetu bezprostredne nasledujúcom po obhajobe diplomovej práce vo svojej krajine
pôvodu, budú na základe ich žiadosti obhajovať dištančne – informácie o termíne a mieste
budú distribuované po prekonzultovaní so zainteresovanými komisiami).
9. Výučbové pracoviská zverejnia na svojich webových stránkach okrem harmonogramu
výučby predmetov a podmienok ich absolvovania aj informácie o spôsobe a plánovaných
metódach výučby, a to najneskôr 3 dni pred začiatkom výučbovej časti zimného semestra
akademického roka 2020/2021; v prípade ich zmien súvisiacich s vývojom
epidemiologickej situácie zabezpečia aj ich aktualizáciu.
10. Garanti predmetov zašlú elektronicky prodekanovi pre pedagogickú činnosť
zodpovednému za príslušný študijný program informácie o zmenených metódach výučby
a počtoch študentov v skupinách (prípadne aj o úprave spôsobu výučby) oproti
štandardnému režimu v rámci jednotlivých druhov vzdelávacích činností, a to najneskôr

8
9

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/simulacne-vyucbove-centrum/
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/studijne
oddelenie/statne_skusky/SS_a_zaverecne_prace/Usmernenie_k_realizacii_skusok_a_statnych_skusok_1_.pdf
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v posledný pracovný deň pred začiatkom výučbovej časti zimného semestra (do 11. 09.
2020) a vždy pri ich podstatných zmenách.
11. Odovzdávanie záverečných prác ako aj ich posudzovanie sa bude realizovať výhradne
elektronicky prostredníctvom AIS-210 – a to v termínoch uvedených v harmonograme
akademického roka.11
12. V súvislosti so schválením nového študijného poriadku sa zapisovanie hodnotení do
výkazov o štúdiu/indexov už nerealizuje. Zápis a kontrola výsledkov sa realizuje na
pracoviskách a na študijnom oddelení len elektronicky, prostredníctvom AIS-2.
13. Termín promócií absolventov z AR 2019/2020 ako aj spôsob a termín imatrikulácií
študentov 1. ročníka bude určený až po schválení realizovania hromadných akcií takéhoto
charakteru Univerzitou Komenského v Bratislave.
14. Akademická knižnica pôsobí v obmedzenom režime, pričom bude zabezpečené vrátenie aj
vypožičiavanie učebníc všetkým študentom. Zároveň budú sprístupnené priestory
študovní, avšak pri redukcii kapacity za účelom dosiahnutia požadovaných rozstupov.
Bližšie informácie sú na stránke JLF UK.12
15. Učitelia aj študenti sú povinní počas prezenčnej výučby nosiť rúška (učitelia môžu rúška
nahradiť priehľadnými tvárovými štítmi) a dodržiavať rozstupy a primeranú hygienu rúk
(ROR), a to v zmysle aktuálne platných dokumentov Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Univerzitou Komenského v Bratislave a Úradu verejného
zdravotníctva.
16. V prvom výučbovom týždni na začiatku semestra sú všetci zamestnanci JLF UK
a doktorandi podieľajúci sa na výučbe povinní vyplniť dotazník o zdravotnom stave a
cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní. Dotazník aj informácie o spôsobe
jeho vyplnenia a odoslania budú distribuované elektronicky všetkým zamestnancom.
17. V prípade, že u študenta alebo zamestnanca je podozrenie na ochorenie alebo potvrdené
ochorenie COVID-19, je nevyhnutné okamžite oznámiť túto skutočnosť do Kancelárie
tajomníčky JLF UK elektronicky na adresu janka.trimajova@uniba.sk alebo telefonicky
+421 43 2633 310. Kancelária tajomníčky oznámi túto skutočnosť Permanentnému
krízovému štábu UK.
18. Na vchodových dverách objektov, v ktorých sa uskutočňuje pedagogický proces,
zverejnia pracoviská oznam, v ktorom bude uvedené za akých podmienok sa
študent/zamestnanec nemôže zúčastniť pedagogického procesu13 a ako má v danom

10

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/zaverecne-prace/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/harmonogram-studiana-jlf-uk-v-ar-20202021/
12
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/akas/oznamy/
13
Odporúča sa znenie: „Vstup do objektu je zakázaný osobám s príznakmi infekcie dýchacích ciest alebo iným
známym príznakom ochorenia COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti
alebo čuchu).“.
11
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prípade postupovať; v prípade študentov určí náhradné plnenie vyučujúci predmetu, alebo
sa študent môže zúčastniť na výučbe dištančne, podľa možnosti predmetu.

Vyššie navrhované opatrenia sa môžu meniť v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie.
Bližšie informácie sú priebežne zverejňované v príslušných častiach internetovej stránky JLF
UK a Univerzity Komenského v Bratislave.14

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
dekanka JLF UK

14

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/
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