
Skúška z Farmakológie 1 (2. ročník,  letný semester 2021/2022) 
 

Informácie pre študentov 
 
 
1) Študent sa môže prihlásiť na záverečnú skúšku len ak splnil všetky predchádzajúce požiadavky, ako 

sú uvedené v sylabe predmetu. 
 
2) Prihlasovanie a odhlasovanie na skúšku bude konať výhrade cez AIS2, kde je aj zoznam a časový 

harmonogram termínov. Prihlásiť/odhlásiť sa môžete najneskôr 24 hodín pred skúškou. 
 
3) Na predtermíny skúšky budú pripustení len študenti, ktorých priemer z oboch kontrolných 

priebežných testov bude ≥ 90,00 %. 
 
4) Skúška bude prebiehať formou testu v Moodle na počítačoch v miestnosti K-337 v budove na 

Kalinčiakovej ulici, 3. poschodie (učebňa farmakológie).  
 
5) Na skúšku si študent prinesie preukaz ISIC a pero. Nie sú povolené mobilné telefóny, tablety, 

slúchadlá, smart hodinky, ani iné elektronické zariadenia a ani žiadne skriptá, knihy, poznámky, či 
akékoľvek „ťaháky“ pri/na sebe ani nikde v učebni, kde sa bude konať skúška. Pre študentov, ktorí si 
budú chcieť robiť poznámky počas testu, budú k dispozícii papiere, ktoré po skončení testu študent 
vráti skúšajúcemu – nesmú sa vynášať. 

 
6) Test bude pozostávať z 40 otázok s celkovým trvaním 60 minút od spustenia, po tejto dobe sa test 

automaticky ukončí. Výsledok bude k dispozícii ihneď po ukončení počítačového testu.  
 
7) Žiadame študentov, aby prichádzali všetci na skúšku presne na určený čas. Študenti sa priebežne 

vystriedajú pri počítačoch v učebni.  
 
8) Na úspešné absolvovanie skúškového testu musí študent dosiahnuť ≥ 60,00 % z celkového počtu 

bodov. V prípade neúspešného skúškového testu má študent nárok na 2 opravné skúškové testy. 
 
9) Výsledné hodnotenie predmetu má 2 časti: 20 % hodnotenia bude tvoriť priemer z priebežných testov 

+ 80 % hodnotenia bude tvoriť výsledok zo skúškového testu, výpočet podľa vzorca: 
 
 Výsledok (%) = [priemer z priebežných testov (%) × 0,2] + [skúškový test (%) × 0,8] 
 
10) Konečná známka zo skúšky bude určená podľa stupnice: 

 
A 100 % – 92,00 % 
B 91,99 % – 84,00 % 
C 83,99 % – 76,00 % 
D 75,99 % – 68,00 % 
E 67,99 % – 60,00 % 
Fx ≤ 59,99 % 

 
11) Známka zo skúšky bude zapísaná v AIS2 najneskôr 3 dni po konaní skúšky. Ak študent nesúhlasí so 

známkou a chce si ju opraviť, musí tak oznámiť najneskôr 24 hodín po konaní skúšky doc. Křenkovi, 
pričom známka z predchádzajúceho pokusu bude nenávratne zrušená. 
 

 
V Bratislave, 3.5.2022 
 
 
 
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. 
vedúci Katedry farmakológie a toxikológie garantka predmetu 
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