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S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu spôsobenú 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. 3/2021 zo dňa 21. januára 20211 a príkazom rektora 

UK č. 5/2021 zo dňa 14. februára 20212 a v zmysle dokumentov Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) „Manuál opatrení pre 

školy a školské zariadenia“3 týkajúcich sa vysokých škôl a študentských domovov s 

uplatnením na podmienky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“) 

vydávam tieto 

 

Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine  

v letnom semestri akademického roka 2020/2021 súvisiace s mimoriadnou situáciou 

spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 

 

1. Harmonogram letného semestra akademického roka 2020/2021 sa v súčasnosti nemení 

(okrem výnimky uvedenej v bode 2), t. j. začiatok výučbovej časti je v pondelok 15. 02. 

2021 a ukončenie výučbovej časti v piatok 21. 05. 2021.4 

2. Harmonogram letného semestra u študentov 4. a 5. ročníka všeobecného lekárstva 

v slovenskom jazyku a u študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva sa 

z dôvodu mimoriadneho presunutia letných praxí na základe požiadavky ministra 

zdravotníctva SR adresovanej všetkým lekárskym a zdravotníckym fakultám v SR 

upravuje nasledovne:  

a) 5. ročník študijného programu spojeného 1. a 2. stupňa všeobecné lekárstvo a 2. ročník 

študijného programu 1. stupňa ošetrovateľstvo:  

• Letná prax: 15. 02. 2021 – 12. 03. 2021 (4 týždne)  

• Výučbové obdobie: 15. 03. 2021 – 18. 06. 2021  

• Skúškové obdobie: 21. 06. 2021 – 29. 07. 2021 (po dohode s garantmi v 

prípade blokovej výučby možnosť absolvovania skúšky bezprostredne po 

absolvovaní výučby)  

b) 4. ročník študijného programu spojeného 1. a 2. stupňa všeobecné lekárstvo  

• Výučbové obdobie: 15. 02. 2021 – 18. 06. 2021 (s prerušením na prax od 15. 

03. 2021 do 09. 04. 2021)  

• Letná prax: 15. 03. 2021 – 09. 04. 2021 (4 týždne)  

• Skúškové obdobie: 21. 06. 2021 – 29. 07. 2021 (po dohode s garantmi 

možnosť absolvovania skúšky po absolvovaní povinnej výučby aj skôr (v 

posledných týždňoch výučby).  

                                                           
1 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Pr_2021_03.pdf   
2 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Pr_2021_05.pdf 
3  https://www.minedu.sk/data/att/16977.pdf 
4  https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/harmonogram-studia-

na-jlf-uk-v-ar-20202021/  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Pr_2021_03.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Pr_2021_05.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Pr_2021_05.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Pr_2021_03.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Pr_2021_05.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/16977.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/harmonogram-studia-na-jlf-uk-v-ar-20202021/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/harmonogram-studia-na-jlf-uk-v-ar-20202021/
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3. Klinické pracovisko, na ktorom bude študent realizovať praktickú výučbu počas 

presunutej letnej praxe, určí nemocnica podľa svojich aktuálnych potrieb, a to pri dodržaní 

všetkých opatrení určených príslušnými usmerneniami hlavného hygienika.5 Osobné 

ochranné prostriedky ako aj pravidelné testovanie zabezpečí študentovi prijímajúca 

nemocnica, pričom sa očakáva, že väčšina študentov absolvuje prax v zariadeniach v 

mieste/regióne svojho bydliska.  

4. V súvislosti s akútnou pomocou zdravotníckemu systému je možné požiadať o uznanie 

predmetov Letnej praxe v rámci dobrovoľného výkonu zdravotníckej činnosti (výkon 

mimoriadnej praxe študenta, vrátane práce v mobilnom odberovom mieste. O uznaní 

takejto praxe rozhoduje garant príslušného predmetu, resp. prodekan pre pedagogickú 

činnosť. Zápis hodnotenia predmetu bude realizovaný na študijnom oddelení na základe 

žiadosti o uznanie mimoriadnej praxe a doručeného potvrdenia o vykonanej praxi (napr. 

fotokópie príslušnej zmluvy alebo dohody) a vyjadrení garanta/prodekana. Nakoľko sa na 

základe žiadosti ministra zdravotníctva SR vyhradil priestor v trvaní 4 týždňov počas 

mesiacov február-apríl, takáto prax bude uznaná len v prípade, že sa realizuje práve v 

tomto období (15. 02. 2021 - 09. 04. 2021) a v požadovanom rozsahu. Uznanie takejto 

praxe z predchádzajúceho obdobia bude akceptované len v prípade, že bol študent vo 

vyhradenom čase v nariadenej karanténe alebo aktuálne pozitívny na koronavírus, čo musí 

dokladovať príslušnými potvrdeniami o výsledku testu, resp. rozhodnutiami RÚVZ. Z 

povinného zaradenia letnej praxe na začiatok letného semestra sú vyňatí študenti s 

akceptovanými mobilitami v rámci programu Erasmus+, ktorí môžu vycestovať podľa 

pôvodného plánu a letnú prax absolvujú po návrate z mobility v pôvodnom termíne (počas 

letných prázdnin). Podrobnosti o organizácii letných praxí sú uvedené v časti Organizácia 

letnej praxe.6 

5. Prednášky, semináre, stáže a praktické cvičenia vo všetkých študijných programoch sa 

budú (okrem výnimiek v bode 6) realizovať na základe čl. I. ods. 1) Príkazu rektora UK č. 

3/20217 dištančnou metódou (online, prednostne použitím MS Teams8), a to v čase 

určenom v rozvrhoch zverejnených na internetovej stránke fakulty.9 Technickí 

koordinátori jednotlivých pracovísk budú pravidelne jedenkrát mesačne informovať 

študijné oddelenie o realizovanej dištančnej výučbe.  

6. Na základe súhlasu rektora s udelením výnimky podľa čl. I. ods. 2) Príkazu rektora UK č. 

3/2021 a Príkazu rektora UK č. 5/2021 je možné realizovať nevyhnutnú časť praktickej a 

                                                           
5 https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_prax_ziakov_a_studentov_zdrav_SZV_18_12_final.pdf  
  https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/PR/oznamy/2021/02/Prax_studenti_VS-odporucania_HH_SR.pdf 
6 https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/organizacia-letnej-

praxe/  
7 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Pr_2021_03.pdf   
8  https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/online-

komunikacia/  
9  https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/rozvrhy/  

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_prax_ziakov_a_studentov_zdrav_SZV_18_12_final.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/organizacia-letnej-praxe/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/organizacia-letnej-praxe/
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_prax_ziakov_a_studentov_zdrav_SZV_18_12_final.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/PR/oznamy/2021/02/Prax_studenti_VS-odporucania_HH_SR.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/organizacia-letnej-praxe/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/organizacia-letnej-praxe/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Pr_2021_03.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/online-komunikacia/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/online-komunikacia/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/rozvrhy/
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klinickej výučby vo vybraných študijných programoch a ročníkoch aj prezenčne (4.-6. 

ročník VL, 2.-3. ročník BcOŠ a BcPA). Možnosť realizovať nevyhnutnú časť praktickej a 

klinickej výučby sa vzťahuje aj na zahraničných študentov (VLa, 4.-6. ročník), ktorí sa 

aktuálne nachádzajú na území Slovenskej republiky. Základné informácie o metódach 

praktickej výučby jednotlivých predmetov sú uvedené v poznámkach pod každým 

rozvrhom10. Konkrétne informácie o metódach výučby daného predmetu budú zverejnené 

garantmi predmetov podľa bodu 10  

7. Prezenčná výučba uvedená v rozvrhoch v ostatných študijných programoch a ročníkoch 

bude realizovaná dištančne až do ukončenia zákazu vychádzania (predbežne do 19. 03. 

2021), resp. do zverejnenia ďalšej výnimky zo zákazu vychádzania pre študentov 

zdravotníckych vysokých škôl zúčastňujúcich sa klinickej alebo laboratórnej praxe. 

8. V prípade prezenčnej výučby sa odporúča dodržiavať rozdelenie študentov do skupín, aby 

sa minimalizovalo miešanie študentov, prípadne zvážiť zavedenie striedavej výučby 

s menšími skupinami a s kondenzovaním obsahu klinických 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, 

ako aj za dodržiavanie aktuálne platných protiepidemických opatrení. V prípade klinickej 

výučby v UNM je nevyhnutné postupovať v súlade s usmerneniami hlavného hygienika.11 

Odporúča sa intenzívnejšie využívať priestory a vybavenie Simulačného výučbového 

centra,12 seminárne miestnosti mimo lôžkových častí kliník, vstupovať do lôžkových častí 

kliník len na nevyhnutný čas, bez miešania študijných skupín. Učitelia sprevádzajúci 

študentov musia klásť veľký dôraz na správne nosenie ochranných rúšok, opakovanú 

a dôkladnú dezinfekciu rúk a zachovávanie primeraných odstupov, ako aj nosenie 

ochranných plášťov a prezuviek.  

9. Priebežné testy a písomné skúšky sa musia realizovať dištančne elektronicky (Moodle, 

MS Teams). Ústne skúšky, štátne skúšky a obhajoby záverečných prác je možné 

realizovať prezenčnou formou vo všetkých študijných programoch, so zohľadnením 

aktuálne platných protiepidemických opatrení.13 V prípade zahraničných študentov 

študujúcich v anglickom jazyku, ktorí sú mimo územia SR a absolvujú výučbu dištančne, 

je možné ústne skúšky, štátne skúšky a obhajoby záverečných prác realizovať dištančne. 

V prípade, že výučba predmetu sa uskutočňuje výlučne dištančne, je možné na základe 

rozhodnutia garanta realizovať ústne skúšky dištančnou metódou u študentov všetkých 

študijných programov . 

                                                           
10 https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/rozvrhy/  
11 https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_prax_ziakov_a_studentov_zdrav_SZV_18_12_final.pdf  

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/PR/oznamy/2021/02/Prax_studenti_VS-odporucania_HH_SR.pdf 
12 https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/simulacne-vyucbove-centrum/  
13 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  

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_prax_ziakov_a_studentov_zdrav_SZV_18_12_final.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/rozvrhy/
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_prax_ziakov_a_studentov_zdrav_SZV_18_12_final.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/PR/oznamy/2021/02/Prax_studenti_VS-odporucania_HH_SR.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/simulacne-vyucbove-centrum/
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/studijne%20oddelenie/statne_skusky/SS_a_zaverecne_prace/Usmernenie_k_realizacii_skusok_a_statnych_skusok_1_.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/studijne%20oddelenie/statne_skusky/SS_a_zaverecne_prace/Usmernenie_k_realizacii_skusok_a_statnych_skusok_1_.pdf
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10. 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 letného semestra 

akademického roka 2020/2021; v prípade ich zmien súvisiacich s vývojom 

epidemiologickej situácie zabezpečia aj ich priebežnú aktualizáciu. 

11. 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. Študent zároveň vyplní formulár na adrese 

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/podozrenie-alebo-potvrdeny-vyskyt-

covid-19/ a dohodne sa s príslušnými garantmi predmetov na náhradnom spôsobe 

absolvovania vymeškanej výučby.  

12. Práca študentov v mobilných odberových miestach a iných zdravotníckych zariadeniach 

počas výučbovej časti semestra nie je náhradou povinnej dištančnej a prezenčnej výučby v 

rozsahu stanovenom garantmi predmetov, preto je potrebné v prípade rozvrhovej kolízie 

dohodnúť si s garantom čas a spôsob náhrady. 

13. Odovzdávanie záverečných prác ako aj ich posudzovanie sa bude realizovať výhradne 

elektronicky prostredníctvom AIS-214 – a to v termínoch uvedených v harmonograme 

akademického roka.15  

14. 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. 

15. Nakoľko rektor UK zrušil organizovanie akademických obradov, spoločenských či iných 

aktivít s hromadnou účasťou, ktoré nie sú nevyhnutné pre činnosť vysokej školy, a to 

najmä v uzavretých priestoroch UK, kde je zvýšené riziko prenosu ochorenia COVID-

19,16 bude termín promócií absolventov určený až po schválení realizovania hromadných 

akcií takéhoto charakteru Univerzitou Komenského v Bratislave. 

16. 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.17   

17. 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, 

                                                           
14https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/zaverecne-prace/ 
15https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/organizacia-studia-v-akademickom-roku/harmonogram-studia-

na-jlf-uk-v-ar-20202021/  
16 Čl. III. ods. 3) Príkazu rektora UK č. 3/2021 
17 https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/akas/oznamy/ 

mailto:janka.trimajova@uniba.sk
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https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/akas/oznamy/
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA  V MARTINE Int. dok. č.: 

VP 3/2021 

Výtlačok č.: 1 

Lehota uloženia:10 r 

Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v letnom 

semestri akademického roka 2020/2021 súvisiace s mimoriadnou 

situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19  

   

výskumu a športu SR, Univerzitou Komenského v Bratislave a Úradu verejného 

zdravotníctva.  

18. Študenti zúčastňujúci sa praxe a prezenčnej výučby ako aj zamestnanci podieľajúci sa na 

zabezpečovaní prezenčnej výučby musia byť schopní sa preukázať negatívnym 

výsledkom antigénového alebo PCR testu, nie staršieho ako 7 dní, resp. podľa aktuálne 

platného COVID semaforu pre okres Martin, alebo potvrdením o zaočkovaní proti 

ochoreniu COVID-19 druhou dávkou vakcíny pred minimálne 14 dňami, alebo dokladom 

o prekonaní COVID-19 nie starším ako 3 mesiace.  

19. 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 procesu18 a ako má v danom 

prípade postupovať; v prípade študentov určí náhradné plnenie vyučujúci predmetu, alebo 

sa študent môže zúčastniť na výučbe dištančne, podľa možnosti predmetu. 

20. Podmienky a pokyny k ubytovaniu vo vysokoškolskom internáte budú priebežne 

aktualizované podľa platných nariadení univerzity a štátnych orgánov a zverejnené na 

stránke fakulty v časti Ubytovanie.19 

 

 

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.20  

 

 

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

dekanka JLF UK 

 

                                                           
18 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).“. 
19 https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/vysokoskolsky-internat-a-jedalen/  
20 https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/  
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