
Úprava výučby od 12.10.2020 
 

Dňom 12.10.2020 dochádza k úprave výučby podľa nižšie uvedeného usmernenia. 

Študijný program všeobecné lekárstvo  

1. Výučba predklinických predmetov (teoretické pracoviská) prebieha kombinovane, t. j. prednášky 
- dištančne, cvičenia - kombinovane. 
 

2. Z dôvodu dodržania epidemiologických opatrení je znížený počet študentov na pracoviskách 
a predklinické cvičenia prebiehajú takto:  
a) párny týždeň:   pre skupiny s párnym číslom bude výučba prebiehať prezenčne,  

  pre skupiny s nepárnym číslom bude výučba prebiehať dištančne, 
b) nepárny týždeň:   pre skupiny s nepárnym číslom bude výučba prebiehať prezenčne,  

  pre skupiny s párnym číslom bude výučba prebiehať dištančne, 
(príklad: 12.10. - 16.10.2020, párny týždeň = skupiny 2, 4, 6, 8, ... cvičenia prezenčne, skupiny 1, 3, 
5, 7, ... cvičenia distančne). 
 

3. Výučba klinických predmetov od 13.10.2020 prebieha prezenčne iba pre 6. ročník všeobecné 
lekárstvo. Študenti 6. ročníka, ktorých výučba pokračuje blokom IM a CH budú dňa 12.10.2020 
testovaní na COVID-19. Zadelenie na testovanie bude študentom oznámené mailom. Na klinickej 
výučbe sa môže zúčastniť iba študent, ktorý má negatívny antigénový test.   
 

4. Klinické predmety 3. a 5. ročníka všeobecné lekárstvo prebiehajú dištančne.  
 
Študijný program zubné lekárstvo 

Výučba predklinických predmetov (teoretické pracoviská) v 1. až 3. ročníku prebieha kombinovane, t. j. 
prednášky - dištančne, cvičenia - prezenčne.  
Výučba klinických predmetov v 3. ročníku prebieha naďalej dištančne. 
Výučba študentov 4. a 5. ročníka prebieha výlučne dištančne. 
Výučba študentov 6. ročníka prebieha kombinovane, t. j. prednášky - dištančne, cvičenia - prezenčne. 
Rozpis predmetov zubného lekárstva prebieha podľa zadelenia stomatologických kliník.   
      
Študijný program fyzioterapia  

Výučba prebieha dištančne, okrem výučby predmetu Základy mobilizačných techník 2, predpísaného 
pre 3. ročník bakalárskeho štúdia. Výučba prebieha podľa zadelenia Kliniky liečebnej rehabilitácie v Šaci 
kde sa musia študenti preukázať negatívnym antigénovým testom. Zadelenie na testovanie bude 
študentom oznámené mailom. 

 

Študijný program ošetrovateľstvo  

Výučba predklinických predmetov (teoretické pracoviská) prebieha kombinovane, t. j. prednášky - 
dištančne, cvičenia - kombinovane. Výučba klinických predmetov prebieha dištančne.  
 

Študijný program verejné zdravotníctvo 

Výučba predklinických predmetov (teoretické pracoviská) prebieha kombinovane, t. j. prednášky - 
dištančne, cvičenia - prezenčne. Výučba klinických predmetov prebieha dištančne.  

 

 

V Košiciach dňa 8.10.2020     prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 
                 dekan 


