
Podmienky pre absolvovanie predmetu Biológia 
a udelenie kreditov v rámci bakalárskeho štúdia ZS 2022 

 
 
Výučba: 19.9.2022 - 16.12.2022 
Skúškové obdobie: 2.1.2023 - 10.2.2023 
 

Forma výučby: 
 

1. Prednášky budú prebiehať prezenčne v čase určenom rozvrhom. Všetky 
materiály k prednáškam budú zverejnené v príslušnom kurze v Moodle. 

 
2. Cvičenia budú prebiehať prezenčne blokovou formou v miestnosti č. O-160: 

témy 1, 2, 3:  14.10.2022  
témy 4, 5, 6:  25.11.2022 

 

Podmienky pre absolvovanie predmetu: 
 

1. 100% prezencia na cvičeniach. Ospravedlnená neprítomnosť (doložená 
práceneschopnosť zo zdravotných alebo rodinných dôvodov) sa nahrádza: 
ústnym preskúšaním, alebo vypracovaním seminárnej práce podľa pokynov 
zodpovedného učiteľa. 

 
2. dostatočne preukázaná pripravenosť na cvičenia spočívajúca v tom, že 

študent si dopredu naštuduje materiály k cvičeniu, ktoré budú k dispozícii 
v Moodle. Nepripravení študenti si na základe rozhodnutia vyučujúceho budú 
musieť cvičenie nahradiť ako pri absencii. 

 
3. minimálne 60% bodov v kontrolnom teste napísanom v riadnom termíne 

(písaný v rámci témy č. 6). Kontrolný test počas semestra je povinný a jeho 
výsledok tvorí 20% celkového hodnotenia predmetu. Nedostatočné 
výsledky v testoch je potrebné opraviť napísaním nového opravného testu. 
Povolené sú ďalšie maximálne 2 opravné testy. Výsledky testov budú 
zapísané v AIS-e. 

 
Skúška:  
 
Na záverečnú skúšku sa cez systém AIS môže prihlásiť len študent, ktorý splnil všetky 
podmienky absolvovania predmetu. Skúška sa vykonáva online písomnou formou v 
Moodle a tvorí 80% celkového hodnotenia. Na jeho úspešné absolvovanie musí 
študent dosiahnuť minimálne 60% z celkového počtu bodov.  

Študent sa na začiatku skúšky identifikuje pomocou preukazu ISIC, ďalšie podrobnosti 
týkajúce sa praktickej organizácie skúšky budú upresnené v dostatočnom predstihu. 

Na absolvovanie skúšky má študent 1. riadny termín a 2 opravné termíny. Študent má 
právo hodnotenie skúšky neprijať. Toto rozhodnutie musí do 48 h od zverejnenia 
výsledkov skúšky nahlásiť vyučujúcemu. Vyučujúci mu z termínu zapíše Fx a študent 
sa potom môže zúčastniť opravného termínu. 

  



Výsledné hodnotenie predmetu sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca: 

𝐡𝐨𝐝𝐧𝐨𝐭𝐞𝐧𝐢𝐞 (%) = [kontrolný test (%) × 0,2] + [skúškový test (%) × 0,8] 

Známka z predmetu bude určená podľa stupnice: 

Známka Hodnotenie (%) 
A 100,00 – 92,00 
B 91,99 – 84,00 
C 83,99 – 76,00 
D 75,99 – 68,00 
E 67,99 – 60,00 
Fx < 60,00 

 

Študent, ktorý nesplnil podmienky absolvovania predmetu v príslušnom semestri, si 
predmet prenáša do nasledujúceho roku a celú výučbu je povinný znovu absolvovať. 

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

 
 
 
 
 
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. Mgr. Ondrej Sprušanský PhD., 
             vedúci katedry                                                            zodpovedný učiteľ 


