
Informácia o dodatočnej/ opravnej skúške z povinného 
predmetu Patológia z pôvodného študijného programu 

v rámci magisterského štúdia LS 2019/2020 

aktualizovaná verzia 20.5.2020 
 

Výučba:   18.2.2019 – 4.7.2020 

Udeľovanie kreditov: 13.5.2020 – 17.5.2020 

Skúškové obdobie:  25.5.2019 – 04.07.2020 17.8.2019 – 31.08.2020 

Hlavné prázdniny:   5.7.2020 – 31.8.2020 
 

 
Na skúšku Patológia  v LS 2020 sa môže prihlásiť študent, ktorý  

• splnil podmienky na skúšku v ZS 2019 - teda úspešne absolvoval prednášky 

a semináre a predtesty, ale nezložil skúšku v ZS.  

• Úspešné absolvovanie predtestov zapísal vedúci cvičenia spolu 

s dátumom do AIS v poslednom výučbovom týždni semestra. 

• Skúška sa uskutoční v LS písomnou formou. Študent sa prihlási na termín 
uvedený v AISe 

• Platí pre  riadnych študentov 2. ročníka a pre prenosový predmet Patológia  v 
3. alebo vyššom ročníku. 

• Pozor: Ak je Patológia predmet prenosový, tak študent má nárok na 1 riadny 
termín a 1 opravný termín. 

 

Skúška sa uskutočňuje dištančnou (písomnou) formou skúšania, ako e-

learningový nástroj UK je použitý  Moodle.  V aktuálnom vypísanom termíne 

v skúškovom období (podľa aktuálneho harmonogramu, viď. 

https://www.fpharm.uniba.sk/) jedenkrát za mesiac. Test má 40 otázok (zo 

všetkých oblastí, viď. sylaby prednášok a praktických cvičení zimného semestra), 

ku každej otázke je na výber 6 možných odpovedí, z ktorých minimálne jedna je 

správna. Čas na absolvovanie testu je 45 minút. 

 

Minimálna úspešnosť absolvovania testu riadnej skúšky (aj prípadných 

opravných testov) je 50%.  
(Hodnotenie a úspešnosť: A – 100-90%; B – 89-80%; C – 79-70%; D – 69-60%; E – 59-50%) 

Ak je predmet prenosový, tak študent má nárok na  1 riadny termín a 1 opravný. 

Termíny budú zadané do AISu najneskôr do 7.5.2020, prípadne postupne 

dopĺňané. Študenti sa prihlasujú na termíny skúšky od 15.5.2020 - 4.7.2020. 

Študent, ktorý nesplnil podmienky absolvovania predmetu v zimnom 

semestri, a neurobil skúšku si nasledujúci rok zapíše nový predmet 

Systematická a patologická fyziológia. 

Kontrolovať zapísanie známky v AIS je povinnosťou každého študenta. 
 

 

v Bratislave 20.5.2020 

 

 

https://www.fpharm.uniba.sk/


doc. MUDr.T. Stankovičová, CSc              prof.  PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.            

garantka predmetu                vedúci katedry 

 

 


