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Rozhodnutie dekana k organizácii a úprave harmonogramu AR 2020/2021
Toto rozhodnutie je vydané v nadväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s výskytom a šírením
koronavírusu v Slovenskej republike a opatreniami prijatými vládou SR, Usmernením hlavného
hygienika Sr č. SOPZŠČ/7829/124402/2020 a Uznesením ministra zdravotníctva č. S09069-2021OZŠUK-8.
V účinnosti od 07. februára 2021 do 31. augusta 2021 a v súlade s prijatými opatreniami
a odporúčaniami rozhodujem o nasledovných zmenách v organizácii AR 2020/2021:
1. Skúškové obdobie pre zimný semester 2020-2021 sa predlžuje do 31. marca 2021.
2. Letný semester 2020/2021 začína od 08. februára 2021. U končiacich ročníkoch v súlade so
študijným plánom a harmonogramom štúdia na akademický rok 2020/2021. Pokračujúce
ročníky začnú letný semester 2020/2021 súvislými odbornými praxami zo zimného
semestra (1. ročníky po preškolení BOZP) a odbornými praxami letného semestra
2020/2021, ktoré sa budú uskutočňovať od 8. februára 2021 do 04. apríla 2021. Pre
krátkosť času a náročnosť procesu podpisu zmluvy o praktickej výučbe sa odborná prax
môže uskutočňovať len v zariadeniach, ktoré majú platnú zmluvu o praktickej výučbe.
Ide o nasledovné zdravotnícke zariadenia: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Národný
endokrinologický ústav Ľubochňa, FN Žilina, Liptovská NsP Liptovský Mikuláš,
Východoslovenský onkologický ústav Košice, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych
chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou
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Dolný Kubín.
3. Prezenčné prednáškové obdobie sa začne 05. apríla 2021 a bude trvať do 27. júna 2021.
4. Skúškové obdobie v LS 2020/2021 sa bude realizovať od 28. júna 2021 do 31. augusta 2021.
5. V prípade brigádnickej alebo dobrovoľníckej činnosti v nemocnici
s pandémiou ochorenia COVID-19, umožniť plnenie študijných
prostredníctvom individuálneho študijného plánu.
6. Doporučujeme všetkým študentom vakcináciu proti ochoreniu COVID-19.
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