
 

 

 

USMERNENIE DEKANA   

k realizácii zimného semestra AR 2020/2021 

 

1. Výučba v zimnom semestri bude prebiehať v súlade s Harmonogramom AR 2020/2021 Lekárskej 

fakulty UPJŠ v Košiciach, t. j.: 

- od 7.9.2020 bloková výučba 6. ročníka VL a ZL, 

- od 14.9.2020 bloková výučba 5. ročníka ZL, 

- od 21.9.2020 ročníky 1. až 5. VL, 1. až 4. ZL, študijné programy F, Oš, VZ. 

Skúšky budú prebiehať: 

- v termíne od 21.9.2020 do 9.10.2020 v súlade s čl. 13 ods. 13 Študijného poriadku LF UPJŠ 

v Košiciach, 

- v skúškovom období zimného semestra, 

- kombinovane. 

2. Prednášky pre študentov sú k dispozícii prezenčnou aj dištančnou metódou (okrem vylúčených 
osôb a zabezpečovaných aktivít vylúčenými osobami, tie sa realizujú len dištančne alebo 
v náhradnom termíne). Prednášky dištančne budú prebiehať v online prostredí.  
Prednášky pre študentov: 

- 1. ročníka VL a GM budú prebiehať prezenčne, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, 
- 2. až 6. VL a GM budú prebiehať dištančne, 
- 1. až 6. ZL a DM budú prebiehať prezenčne, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí. 

Garant predmetu/ov zverejní prednášky študentom na webovom sídle fakulty v časti – Portál UPJŠ 
LF.   

3. Laboratórne cvičenia, pitevné cvičenia a praktická výučba (stáže) budú realizované prezenčne za 
prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Semináre na klinických pracoviskách 
a teoretické úvody do praktických cvičení na klinických pracoviskách odporúča vedenie Lekárskej 
fakulty UPJŠ realizovať dištančne v online prostredí.  

4. Garant predmetu / prednosta pracoviska zabezpečí zverejnenie všetkých potrebných informácií 
na svojej webovej stránke.  

5. Vo všetkých vnútorných priestoroch a priestoroch zdravotníckych zariadení, v ktorých prebieha 
praktická výučba je povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov 
a dodržiavanie odstupov najmenej 2 metre (rúško-odstup-ruky). 

6. Novoprijatí študenti a pokračujúci študenti (bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť) prichádzajúci 
z krajín alebo oblastí označených ako rizikové, sú povinní postupovať podľa aktuálne platných 
opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Od týchto študentov vyžadujeme pred začiatkom 
výučby negatívny výsledok PCR testu na COVID-19. O možnostiach a podmienkach testovania 
budú informovaní prostredníctvom univerzitných emailov.  

7. Študentom budú všetky informácie zasielané len na študentský mail, ktorý sú povinní používať. 

8. Zahraniční študenti sa musia preukázať negatívnym testom PCR na COVID-19, ktorý zabezpečí 
fakulta na vlastné náklady pred začiatkom výučbovej časti. Toto opatrenie platí aj pre slovenských 
študentov, ktorí navštívili rizikové krajiny, prípadne sú v karanténe.  



9. Súčasne všetci študenti fakulty sú povinní vyplniť a podpísať Čestné vyhlásenie, ktorým sa musia 
preukázať pri kontakte so zamestnancami fakulty (vyučujúcim, študijnou referentkou)  

10. Vysokoškolskí učitelia v rámci prezenčnej výučby (zelená a oranžová fáza) nosia rúško alebo štít. 
Od študentov si držia odstup najmenej dva metre. Ruky si dezinfikujú dezinfekčným prostriedkom.  

11. V prípade, ak sa u študenta vyskytne podozrenie (má lekárom odporúčanú izoláciu pre príznaky 
ochorenia COVID-19 alebo nariadené PCR testovanie) alebo je potvrdené ochorenie COVID-19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje fakultu mailom na lf-studijne@upjs.sk. Študent 
s podozrením na ochorenie je vylúčený z prezenčnej výučby do výsledkov jeho PCR testu alebo 
usmernenia RÚVZ. Z prezenčnej výučby sa vylúčia aj úzke kontakty študenta (napr. členovia 
rovnakej študijnej skupiny). Výučba u nich pokračuje dištančnou metódou alebo inou náhradnou 
formou a nie sú  sankcionovaný za neprítomnosť na hodine, ak túto nie je možné absolvovať 
dištančne alebo náhradnou formou. 

12. Ak sa u študenta alebo zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID-19 alebo ak mu RÚVZ nariadi 
PCR testovanie v priebehu fyzickej účasti na vzdelávacích aktivitách alebo počas pracovného dňa, 
bezodkladne opustí budovu fakulty v najkratšom možnom čase.  

13. Ak je výsledok PCR testu študenta s podozrením na ochorenie COVID-19 negatívny, prezenčná 
výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby.  

14. Ak je výsledok PCR testu študenta s podozrením na ochorenie COVID-19 pozitívny, všetky vylúčené 
osoby ostávajú mimo prezenčnej výučby až do doby určenia ďalšieho postupu RÚVZ. Ak nebola 
vylúčená z prezenčného vzdelávania celá študijná skupina, tak sa preruší prezenčná výučba pre 
celú študijnú skupinu. Vylúčené osoby sú identifikované podľa rozvrhových aktivít študenta, na 
ktorých sa zúčastnil. Identifikácia konkrétnych študijných skupín a študijných programov a prijatie 
konkrétnych opatrení prebieha v úzkej spolupráci s prednostom pracoviska.   

15. Vyučujúci s podozrením na ochorenie COVID-19 zostáva v domácej izolácii. Do výsledkov jeho PCR  
testu alebo usmernenia RÚVZ a fakulta vylúči z fyzickej prítomnosti jeho úzke kontakty. Ak to jeho 
zdravotný stav umožňuje, počas izolácie pokračuje vo výučbe dištančnou metódou.  

16. Priestory, v ktorých sa uskutočňovalo vzdelávanie pre skupiny študentov s potvrdeným ochorením 
COVID-19, sa do dezinfekcie vylúčia z používania. Výučba v tomto prípade prebieha len dištančnou 
formou. Výučba predmetov, pre ktoré to nie je možné, sa uskutoční v náhradných termínoch. 
O obnove prezenčného vzdelávania fakulta rozhodne po zvážení aktuálnej hygienicko-
epidemiologickej situácie a prípadnej konzultácie s RÚVZ.  

17. V zimnom semestri AR 2020/21 sa neuskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka 
ani iné fakultné podujatia hromadného charakteru.  

18. Vedenie fakulty a vedenie univerzity pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie a v prípade 
jej zhoršenia operatívne zareaguje.  

19. Študenti a zamestnanci fakulty môžu v prípade otázok týkajúcich sa epidemiologickej situácie 
a ochorenia COVID-19 kontaktovať: 

- hot line  0948 283 203  
- e-mail corona-virus@upjs.sk. 

 

 

 

V Košiciach 9.9.2020      prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 
                        dekan  
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