
Podmienky pre absolvovanie prednášok a cvičení a udelenie 

kreditov z predmetu Medicínska propedeutika  

v rámci Mgr štúdia LS 2021/20212 
 
Výučba:   14.2.2022 – 13.5.2022 
Udeľovanie kreditov: 09.5.2022 – 13.5.2022 
Skúškové obdobie:  16.5.2022– 30.6.2022  
Hlavné prázdniny:   1.7.2022 – 31.8.2022 
 
Výučba predmetu sa uskutočňuje kombinovanou formou (dištančne a prezenčne)  podľa 

rozvrhu. Podľa Nariadenia dekana z 8.2.2022 o 12,39h „Nariadenie dekana o spôsobe 

realizácie prezenčnej praktickej výučby na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v LS 2022“ 

sa prednášky uskutočnia dištančnou on-line formou cez MS Teams. Cvičenia sa uskutočnia 

prezenčnou formou  do naplnenia 50% kapacity miestnosti v súlade s opatreniami rektora 

UK. Priebeh cvičenia sa uskutoční podľa inštruktáže učiteľa zodpovedného za skupinu. 

 

Forma výučby sa môže meniť v závislosti od epidemickej situácie, nariadení rektora UK 

a vládnych nariadení. 

Podkladové materiály na výučbu sú dodané v písomnej forme na Moodle 
(https://uniba.sk/en/elearning/). Predtesty a skúškové testy sa budú písať v Moodle. Výsledky 
predtestov a skúškových testov sa zapisujú do AIS-u. 

Technická podpora pre prácu s komunikačnými médiami: PharmDr. T. Rajtík, PhD. 
Rozvrh pre tento semester: 
Prednášky: streda 14,05 - 16,30h, Odbojárov 10, O 160 
Praktické cvičenia: streda 16,04 - 18,20h, Odbojárov 10, O 160 

 

Podmienky pre absolvovanie predmetu sú: 
 

1. 100% prezencia na všetkých prednáškach a praktických cvičeniach. Ospravedlnená 
neprítomnosť (max 2x) sa nahrádza docvičením alebo vypracovaním písomnej práce 
z chýbajúceho cvičenia podľa dohovoru s učiteľom zodpovedným za cvičenie. 
Nesplnenie týchto podmienok vedie k vylúčeniu študenta zo štúdia alebo k strate 
možnosti vykonať skúšku. 

 

2. minimálne 60% správnosť odpovedí v  on-line teste priebežného 
hodnotenia (5. týždeň). Test má 10 otázok, 4 možnosti odpovedí, čas 10 
minút, obsah otázok je z cvičení. 

3. predtest sa píše v Moodli a je povinný. Nedostatočné výsledky v testoch 
je potrebné opraviť napísaním opravného predtestu, povolené sú 2 
opravné termíny. Termín predtestu a opravných testov budú zverejnené 
v systéme Moodle. Výsledky predtestov budú zapísané v AIS-e. 

https://uniba.sk/en/elearning/


4. Úspešné absolvovanie predtestov zapíše vedúci cvičenia spolu 
s dátumom do AIS v poslednom výučbovom týždni semestra. 

 

Skúška 
 
sa uskutočňuje dištančnou (písomnou) formou skúšania, ako e-learningový 
nástroj UK je použitý  Moodle. Na skúškový test sa prihlasuje študent do AISu. 
Termíny budú zadané do AISu najneskôr do 6.5.2022. Študenti sa prihlasujú na 
termíny skúšky od 7.5.2022 – 30.6.2022. 

Skúškový test má 30 otázok (zo všetkých oblastí, viď. sylaby prednášok a 
praktických cvičení aktuálneho semestra), ku každej otázke sú na výber 4 možné 
odpovede, čas na absolvovanie testu je 30 minút. Minimálna úspešnosť je 60%. 

Hodnotenie a úspešnosť: A – 100-91%; B – 90-81%; C – 80-71%; D – 70-66%; E – 65-60%; 
FX – menej ako 60%  

Podľa platných predpisov má študent nárok na  1 riadny termín a  2 opravné 
termíny. Ak je predmet prenosový, tak študent má nárok na  1 riadny termín 
a 1 opravný.  

Študent, ktorý nesplnil podmienky absolvovania predmetu v príslušnom 
semestri,  môže si predmet preniesť do nasledujúceho roku a celú výučbu 
(prednášky aj cvičenia) je povinný znovu absolvovať.  

Študent, ktorý splnil podmienky absolvovania predmetu v príslušnom 
semestri, ale neurobil skúšku, si prenáša predmet do nasledujúceho roku a 
je povinný znovu absolvovať len skúšku.  

Kontrolovať zapísanie známky v AIS je povinnosťou každého študenta. 
 

v Bratislave 30.1.2022 
 
doc. MUDr.T. Stankovičová, CSc               doc. PharmDr. P. Křenek, PhD.             

garant predmetu                vedúci katedry 
 


