
POKYNY 

k ďalšiemu priebehu výučby v letnom semestri ak. roka 2020/2021 

 

Vzhľadom na súčasné prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia súvisiace so šírením infekcie 

COVID-19 by sme Vás chceli touto cestou informovať o podmienkach, za ktorých bude prebiehať 

ďalšia výučba. 

 

1. Od 15.02.2021 až do odvolania pokračuje výučba v letnom semestri dištančnou formou pre 

všetkých študentov UVLF v Košiciach.  

2. Študenti 6. ročníka ŠP VVL v čase od 15. do 19.02.2021 pokračujú v samoštúdiu a v príprave 

svojich záverečných prác. Plánovaná prezenčná forma blokovej výučby je od 22.02.2021. 

V prípade, že by došlo k zmene nástupu na prezenčnú formu blokovej výučby, budú študenti 

o zmene informovaní vopred.  

3. Študenti 6. ročníka ŠP GVM a BSc pokračujú v samoštúdiu a v príprave svojich záverečných 

prác. Plánovaná prezenčná forma blokovej výučby nezačne skôr ako 08. 03.2021. Študenti 

budú o presnom začiatku blokovej výučby informovaní vopred. 

4. Študentom 5. ročníka ŠP VVL, HP, GVM a BSc. a 4. ročníka ŠP HP sa umožňuje: 

a) absolvovať klinické praxe u súkromných veterinárnych lekárov v mieste bydliska, podľa 

pokynov, ktoré boli študentom zaslané na ich emailové adresy.  

b) absolvovať klinické praxe na pracoviskách univerzity po vzájomnej dohode s prednostom 

kliniky (alebo ním povereným pracovníkom – garantom praxe), ktoré sú v  súlade s 

vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45 a 49, § 1, odsek 2, 

písmeno g (zákaz sa nevzťahuje na predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne 

ambulancie).  Maximálny počet študentov na pracoviskách UVLF je obmedzený na 2 

študentov. Študenti si pre výkon klinickej praxe na klinikách univerzity musia zabezpečiť 

respirátor, rukavice a musia absolvovať AT na COVID-19 priamo na MOM v areáli 

UVLF v Košiciach, Kostolianska cesta (https://www.uvlf.sk/oznamy?item=1635). 

Ubytovanie v ŠD počas výkonu praxe nie je povolené.  

5. Študentom končiacich ročníkov je povolené (najmä 6. ročník ŠP VVL, GVM a BSc, 5. ročník 

ŠP F) realizovať praktickú časť diplomových prác na jednotlivých pracoviskách po vzájomnej 

dohode medzi školiteľom a študentom. Ubytovanie v ŠD nie je povolené. 

6. Nástup na realizáciu klinickej praxe a praktickej časti diplomových prác je podmienené 

preukázaním sa negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie staršieho ako 7 dní 

od začiatku práce na ZP alebo klinickej praxe.  

7. Študenti prichádzajúci zo zahraničia majú povolený nástup na realizáciu klinickej praxe a 

praktickej časti diplomových prác, až po splnení karanténnych povinností po vstupe na územie 

Slovenskej republiky v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Študenti túto skutočnosť potvrdia 

vyplnením dotazníka o zdravotnom stave na https://covid-19.uvlf.sk/health-questionnaire-for-

students 

8. Garanti predmetov (resp. garantom poverené osoby), školitelia a zamestnanci vlastnej ochrany 

sú oprávnení pri nástupe na výučbu, klinickú prax alebo realizáciu praktickej časti 

diplomových prác požadovať k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom výsledku PCR alebo 

antigénového testu na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 7 dní.. 

   

Univerzita si vyhradzuje právo vykonať zmeny v zverejnených pokynoch podľa aktuálneho vývoja 

nákazovej situácie COVID-19 a usmernení hlavného hygienika SR a vlády SR.  

 

 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

rektorka 
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