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V súlade s čl. 22 ods. 2 písm. o) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

v platnom znení a po prerokovaní vo Vedení Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

elektronicky dňa 30. marca 2020 vydávam tieto 

Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine súvisiace s mimoriadnou 

epidemiologickou situáciou spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2019 a s tým 

súvisiacim ochorením COVID-19. 

Z dôvodu obmedzenia prezenčnej výučby a možnosti cestovania ako aj karanténnych opatrení 

a v súlade s metodickým usmernením rektora k organizácii štúdia na Univerzite Komenského 

v Bratislave (UK) vydaným po prerokovaní v Kolégiu rektora UK dňa 27. marca 2020 vydávam 

nasledovné opatrenia: 

1. Úprava harmonogramu letného semestra AR 2019/2020: 

a) výučbová časť letného semestra do 22. 5. 2020  

b) skúškové obdobie od 25. 5. 2020 do 4. 7. 2020 a následne od 17. 8. do 31. 8. 2020 pre 

riadne i opravné termíny – odôvodnenie: nevyhnutné s ohľadom na aktuálne 

obmedzenia cestovania u slovenských, ale najmä zahraničných študentov. 

2. Realizácia štátnych skúšok aj počas prerušenia prezenčnej výučby s nevyhnutnou úpravou 

harmonogramu štátnych skúšok tak, aby sa mohlo ukončiť štúdium podľa pôvodne 

plánovaných termínov (najneskôr do konca júna) – odôvodnenie: akútna požiadavka na 

zabezpečenie dostatku kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, ktorých si náš systém 

zdravotníctva bude v krátkom čase vyžadovať. 

3. Zmena miesta a spôsobu realizácie štátnych skúšok a obhajob záverečných prác, ako aj 

ostatných skúšok počas trvania obmedzení v prezenčnej výučbe a v prípade zahraničných 

študentov aj po jej obnovení (ak budú pretrvávať obmedzeniach cezhraničného pohybu) - 

realizácia skúšky prostredníctvom video-konferencie, pričom bude zabezpečená maximálna 

možná objektivita tejto formy skúšania1 – odôvodnenie: nemožnosť využívať ubytovanie vo 

vysokoškolskom internáte, obmedzenia dopravy a mobility občanov SR, ako aj situácia, 

kedy sa zahraniční študenti nemajú možnosť dostať na územie SR z dôvodu obmedzení na 

hraniciach SR, resp. zákazom vycestovania z ich domovských krajín.  

4. Odovzdávanie záverečných prác ako aj ich posudzovanie realizovať výhradne elektronicky 

prostredníctvom AIS-22 – odôvodnenie: predchádzanie osobným návštevám na dekanáte 

a na pracoviskách, obmedzenie cestovania pre slovenských aj zahraničných študentov, 

nemožnosť zabezpečenia vytlačenia a zviazania prác z dôvodu uzavretia príslušných 

prevádzok.  

                                                           
1 Podrobné návody na realizáciu dištančných skúšok a dištančných štátnych skúšok a obhajob záverečných prác 

formou video-konferenčných hovorov budú zverejnené v samostatnom dokumente. 
2 Podrobnosti o spôsobe odovzdávania záverečných prác a o zasielaní nevyhnutných príloh (licenčné zmluvy, 

podpísané zadanie, titulný list) budú zverejnené v samostatnom dokumente. 
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5. Posun termínu odovzdávania záverečných prác nasledovne (termín nahrania definitívnej 

verzie práce do systému AIS):  

a) najneskôr do 30. 4. 2020: študijné programy všeobecné lekárstvo v slovenskom aj 

anglickom jazyku (6. ročník), zubné lekárstvo, bakalárske a magisterské študijné 

programy ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo – odôvodnenie: 

najneskorší termín 21 dní pred obhajobou, plánované obhajoby koniec mája 

a začiatok júna, upustenie od fyzického odovzdávania prác, 

b) najneskôr do 10. 8. 2020: študijné programy všeobecné lekárstvo v slovenskom aj 

anglickom jazyku (5. ročník) – odôvodnenie: plánované obhajoby v druhom 

septembrovom týždni a upustenie od fyzického odovzdávania prác. 

6. Doktorandské štúdium pokračuje podľa schváleného harmonogramu na akademický rok 

2019/2020, pričom sa určuje nový termín odovzdania dizertačných prác (elektronicky) do 

30. 4. 2020. 

7. Úprava termínu promócií s predbežným posunom na koniec augusta – odôvodnenie: 

aktuálny vývoj epidemiologickej situácie a obmedzenie cestovania zrejme neumožní 

hromadné akcie takéhoto charakteru v pôvodnom termíne. 

8. Posun termínu prijímacích skúšok na 22. - 26. 6. 2020 (v prípade ďalšieho posunu ústnych 

maturitných skúšok bude posun termínu tak, aby sa uskutočnili bezprostredne po 

maturitných skúškach) a na uplatňovanie podmienečného zápisu u študentov, ktorí nebudú 

mať v čase konania prijímacích skúšok absolvovanú maturitnú skúšku – odôvodnenie: 

ohlásený posun termínu ústnych maturitných skúšok na 1. - 19. 6. 2020.  

9. V prípade prijímacích skúšok na 3. stupeň štúdia (doktorandské) uplatňovanie formy 

podmienečného prijatia, ak študent nemá v čase prijímacích skúšok absolvované štúdium 

druhého stupňa – odôvodnenie: posun v harmonograme štátnych skúšok na vysokých 

školách.  

10. Odporúčanie garantom predmetov využívať dištančné metódy vzdelávania v maximálnej 

možnej miere všetkými výučbovými pracoviskami počas celého prerušenia kontaktnej 

formy vzdelávania a povolenie výnimočne meniť formy skúšania z ústnej na písomnú, resp. 

využívať aj elektronické formy overovania vedomostí, avšak tak, aby to čo najviac 

zodpovedalo obsahu predmetu a garantovalo dosiahnutie výučbových cieľov stanovených 

v informačnom liste predmetu – odôvodnenie: snaha umožniť študentom splniť všetky 

nevyhnutné podmienky postupu do ďalšieho akademického roka. 

11. V prípade predmetov, ktoré majú priame nadväzovanie v ďalšom akademickom roku, 

zvážiť presun nevyhnutnej časti praxe alebo tej časti výučby, ktorá sa nedá realizovať 

dištančne, do budúceho akademického roka - odôvodnenie: snaha umožniť študentom splniť 

všetky nevyhnutné podmienky postupu do ďalšieho akademického roka. 

12. Odporúčanie garantom akceptovať mimoriadnu dobrovoľnícku prax študentov počas tohto 

obdobia v zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach, ambulanciách, ako aj v iných 

zariadeniach, kde sa uplatňujú poznatky zo zdravotníckeho vzdelávania - napr. v domovoch 
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sociálnych služieb, infocentrách a pod.) ako náhradu praxe vyžadovanej na splnenie 

podmienok udelenia hodnotenia za predmet. Príslušné zariadenie zodpovedá za zachovanie 

všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení (je povinné poskytnúť nevyhnutné 

OOPP s cieľom prevencie a minimalizácie rizika poškodenia zdravia študentov JLF UK). 

Prax v závislosti od rozsahu jej absolvovania a náplne bude študentovi uznaná ako praktická 

výučba v rámci predštátnicovej praxe, resp. ako náhrada klinickej praxe (vrátane letnej 

a zimnej praxe), pričom o uznaní bude rozhodovať garant príslušného predmetu, resp. 

prodekan pre pedagogickú činnosť. Zápis hodnotenia predmetu na základe doručeného 

potvrdenia o vykonanej praxi a vyjadrení garanta/prodekana bude realizovaný na študijnom 

oddelení3 – odôvodnenie: zrušenie kontaktnej výučby v Univerzitnej nemocnici Martin, 

motivácia budúcich zdravotníckych pracovníkov k takejto činnosti, zmeny harmonogramu 

a obmedzenia možností absolvovať predpísané letné praxe na pôvodných 

oddeleniach/klinikách.  

13. Upúšťa sa od zapisovania hodnotení do výkazov o štúdiu/indexov a ich od kontroly na 

Študijnom oddelení pri zápise do ďalšej etapy štúdia, t. j. zápis a kontrolu výsledkov 

realizovať na pracoviskách a na študijnom oddelení len elektronicky, prostredníctvom AIS-

2, a to napriek tomu, že JLF UK trvala na pokračovaní v ich používaní – odôvodnenie: 

eliminácia fyzického kontaktu, obmedzenie cestovania, nemožnosť navštevovať klinické 

pracoviská. 

14. Zabezpečiť pre študentov, najmä končiacich ročníkov, služby výpožičného oddelenia 

(literatúru, elektronické zdroje) na základe elektronickej komunikácie – odôvodnenie: 

potreba študijných materiálov na prípravu záverečných prác, resp. na prípravu na štátne 

skúšky a eliminácia fyzického kontaktu.  

 

Vyššie uvedené opatrenia sa môžu meniť v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. 

 

Bližšie informácie sú priebežne zverejňované na príslušných častiach internetovej stránky 

fakulty a univerzity.  

 

 

 

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

dekanka fakulty 

                                                           
3 Formulár potvrdenia o vykonaní mimoriadnej praxe bude zverejnený ako samostatný dokument. 


