
Podmienky pre absolvovanie cvičení  
z predmetu Systémová a patologická fyziológia  (SAPF) v rámci 

magisterského programu 2. ročník ZS 2021/2022 
 

Výučba:   20.9.2021 – 11.12.2021 
Udeľovanie kreditov: 13.12.2021 – 17.12.2021 
Skúškové obdobie:         03.01.2022 – 11.02.2022 

 
Forma výučby predmetu: kombinovaná (dištančná a prezenčná) 

Forma výučby a náplň sylabov sa môže meniť na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v dôsledku 
pandémie COVID-19 (https://www.uvzsr.sk/). 

Všetky formy výučby sa budú konať v rámci rozvrhu pre daný predmet. 

Ako e-learningový nástroj pre prednášky, cvičenia je použitý Moodle alebo Microsoft 
Teams. Technická podpora pre prácu s komunikačnými médiami: PharmDr. S. Kosírová, 
PharmDr. T. Rajtík 
 
Prednášky - výučba sa uskutočňuje dištančnou formou on line (Teams MS) podľa rozvrhu. 
Podkladové materiály v písomnej forme sú dodané na Moodle (https://uniba.sk/en/elearning; 
uniba.sk/moodle ). 
 

Praktické cvičenia v povinných predmetoch študijného programu farmácia sa realizujú 

prezenčnou metódou v miestnosti K236 podľa rozvrhu. Študent je pred začatím 

prezenčnej výučby povinný vyplniť Písomné prehlásenie študenta o dodržiavaní platných 

epidemiologických opatrení (príloha 1) (Nariadenie dekana 07092021). Tento hárok bude 

vyučujúci archivovať do konca skúškového obdobia daného semestra (t.j. 11.02.2022). 

Náplň cvičenia má niekoľko častí: 

Teoretická príprava na laboratórne cvičenie - časti Opakovanie a teoretická časť predstavuje 

samoštúdium na uvedené témy a krátke preskúšanie vyučujúcim. Zdrojom informácií je 

doporučená literatúra a materiály dostupné v Moodle. 

Praktická časť včítane symptomatológie sa bude vyučovať prezenčne podľa pokynov 

vyučujúcich. 

 
Podmienky pre absolvovanie predmetu sú: 
 
1. 100% prezencia na praktických cvičeniach. Ospravedlnená neprítomnosť (max 2x) sa 
nahrádza vypracovaním písomnej práce. Nesplnenie Podmienok absolvovania predmetu 
bude mať za následok vylúčenie študenta zo štúdia alebo stratu možnosti vykonať skúšku. 
2. Dostatočne preukázaná pripravenosť na praktické cvičenia preverená  učiteľom 
3. Kontrolné predtesty počas semestra sú povinné. Vyžaduje sa minimálne 60% správnosť 

odpovedí v každom  teste (písaný prezenčne v 6. a 11. týždni).  

4. Nedostatočné výsledky v predtestoch je potrebné opraviť napísaním nového opravného 

predtestu. Povolené sú ďalšie maximálne 2 opravné testy z každého pôvodného predtestu. 

Termíny opravných testov budú zverejnené. Výsledky predtestov budú uvedené v Moodle a 

zapísané v AIS-e. 

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


5. Absolvovanie cvičení s celkovým hodnotením zapíše vedúci cvičenia spolu s dátumom 

do zoznamu AIS-u v poslednom týždni výučby. 

Skúšky z predmetu  

sa budú konať záverečným skúškovým testom (examtest) písaným prezenčne v systéme 

Moodle. Terminy na skúšku budú zadané v AIS-e do 3.12.2021. Študenti sa sami prihlasujú 

na skúšku a evidujú na termín v AIS-e od 4.12.2021. Splnenie absolvovania podmienok 

kontroluje aplikácia Moodle, ktorá následne umožní študentovi vykonať skúšku. 

Vyžaduje sa minimálne 60% správnosť odpovedí v každom  skúškovom teste. Výsledky 

testov budú uvedené v Moodle a zapísané v AIS-e do 48h od napísania testu. Termíny 

maximálne 2 opravných testov  (examtestov) budú zverejnené v Moodle a študent sa 

registruje na skúšku (examtest) v AIS-e. 

Hodnotenie: A 91-100%, B 81-90%, C71-80%, D 66-70%, E 60-65%, FX menej ako 60%.  

 
Študent, ktorý nesplnil podmienky absolvovania predmetu v príslušnom semestri, si 

predmet prenáša do nasledujúceho roka a celú výučbu je povinný znovu absolvovať.  
 
Študent, ktorý síce splnil podmienky absolvovania predmetu v príslušnom semestri, 

ale neurobil skúšku, si prenáša predmet do nasledujúceho školského roku a skúšku je 
povinný znovu absolvovať. Pri prenosovom predmete má študent na zloženie skúšky 1 
riadny termín a 1 opravný termín.  

 
Kontrolovať zapísanie známky v AIS je povinnosťou každého študenta. 

 

 
 
v Bratislave 9.9.2021 
 
 
doc. MUDr. T. Stankovičová, CSc.                       doc. PharmDr. P. Křenek, PhD.  

 garantka predmetu                        vedúci katedry 

 


