
PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE CVIČENÍ A UDELENIE KREDITOV 

z predmetu Patológia v rámci magisterského štúdia ZS 2022/2023 

 

Výučba:   19.09.2022 - 16.12.2022 

Skúškové obdobie: 02.01.2023 - 10.02.2023  

 

• Forma výučby predmetu Patológia je prezenčná a bude konať v rámci rozvrhu pre daný 

predmet.  

• Ako e-learningový nástroj pre výučbu bude použitý Moodle a MS Teams. Podklady prednášok 

a cvičení budú v online systéme Moodle.  

• Technická podpora pre prácu s komunikačnými médiami: PharmDr. T. Rajtík, PhD.  

• Technický personál: Mgr. A. Chalányiová, V. Haššová, E. Vilémová, S. Kolembusová 

• Priebežné predtesty sa píšu papierovou formou z tém prebraných do termínu konania testu v 

4., 8. a 12. týždni výuky. 

• Udelenie absolvovania predmetu po splnení podmienok, zapíše do zoznamov v poslednom 

výučbovom týždni (12.12.2022 – 16.12.2022) učiteľ uvedený na rozvrhu pre príslušnú skupinu.  

• Informácia o náhradných predtestoch a skúške bude  uvedená v Moodle, AIS a MS Teams. 

• Záverečná skúška sa koná prezenčnou formou na pc cez systém Moodle. 

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

 

Upozorňujeme študentov, že forma výučby, písania priebežných testov, ako aj  skúšania sa môže zmeniť 

v závislosti od vládnych a univerzitných nariadení. O zmenách budete včas informovaní. 

 

 

PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE PREDMETU  

1. 100 % prezencia na všetkých praktických cvičeniach. Ospravedlnená neprítomnosť (max 2x) sa 

nahrádza na základe dohovoru s učiteľom zodpovedným za cvičenie docvičením, vypracovaním 

písomnej práce prípadne, ústnym alebo písomným preskúšaním. Nesplnenie týchto podmienok vedie 

k vylúčeniu študenta zo štúdia alebo k strate možnosti vykonať skúšku. 

2. dostatočne preukázaná pripravenosť na cvičenia – skúšanie na úvod cvičenia, priebežné práce. 

Pripravenosť študenta môže byť kontrolovaná na začiatku cvičenia otázkami v teste alebo ústnym 

preskúšaním. V prípade, že pri overovaní pripravenosti študentov na cvičenia vyučujúci zistí, že 

študent nie je pripravený, je oprávnený neuznať mu cvičenie a žiadať jeho nahradenie tak, ako je 

uvedené v bode 1.  

3. povinné napísanie 3 kontrolných predtestov počas semestra s minimálnou 60 % správnosťou odpovedí 

v každom teste priebežného hodnotenia (I. predtest písaný v 4. týždni, II. predtest písaný v 8. týždni 

a III. predtest písaný v 12.tom týždni semestra; obsah otázok je z praktických cvičení). Výsledky 

predtestov vyjadrené v % budú vedúcim skupiny zaznamenané v AIS. 

4. Nedostatočné výsledky v predtestoch je potrebné opraviť napísaním opravného predtestu. Povolené sú 

maximálne 2 opravné termíny z každého predtestu. Výsledky opravných predtestov budú taktiež 

zapísané v AIS. Termíny opravných predtestov stanovuje vedúci cvičenia.  

5. Úspešné absolvovanie predtestov zapíše vedúci cvičenia spolu s dátumom do AIS v poslednom 

výučbovom týždni semestra. 

 

 



 

 

SKÚŠKA  

 

Záverečná skúška sa uskutočňuje formou skúšania cez pc pomocou Moodle v učebni na fakulte. Na 

skúškový test sa študent prihlasuje na vybraný termín do AIS. Bez prihlásenia v AIS, študent nebude 

pripustený ku skúške. Pred absolvovaním skúšky z predmetu Patológia odporúčame absolvovať skúšku 

z predmetu Anatómia a Fyziológia.  

Na záverečnú skúšku sa môže prihlásiť študent, ktorý splnil PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE 

PREDMETU PATOLÓGIA = 100 % prítomnosť na cvičeniach a úspešné zvládnutie troch predtestov. 

 

Skúškový test má 40 otázok (zo všetkých oblastí, viď. Okruhy z Patológie na skúšku), ku každej otázke je 

na výber 6 možných odpovedí, z ktorých je minimálne jedna správna. Čas na absolvovanie testu je 

limitovaný do 45 minút. Minimálna úspešnosť skúškového testu je 60 %. Výsledok testu zapíše skúšajúci 

do AIS do 48 h. 

 

Hodnotenie a úspešnosť: A 91-100 %, B 81-90 %, C71-80 %, D 66-70 %, E 60-65 %,  

         Fx menej ako 60 % 

 

Študenti sa prihlasujú na termíny skúšky od 4.12.2022 – 10.2.2023. Skúšajúci kontroluje splnenie 

Podmienok pre absolvovanie predmetu podľa AIS. V prípade, ak študent príde písať skúškový test a 

skúšajúci učiteľ pri overovaní identity zistí, že študent NIE JE PRIHLÁSENÝ na skúšku v AIS, 

nebude takémuto študentovi umožnené test písať.  

Všetky termíny skúšok budú do 4.12.2022 zadané do AIS. Upozorňujeme študentov, že ďalšie termíny sa 

počas skúškového obdobia pridávať nebudú. Študent si musí rozvrhnúť účasť na termínoch podľa 

vlastných kapacít. Podľa platných predpisov má študent nárok na 1 riadny termín a  2 opravné 

termíny. 

Ak sa študent prihlási na skúšku v AIS, ale nedostaví sa na ňu, termín sa mu ráta známkou Fx. 

Študent, ktorý nesplnil podmienky absolvovania predmetu v príslušnom semestri (nenapísal predtesty),  

si môže predmet preniesť do nasledujúceho roku a celú výučbu je povinný znovu absolvovať.  

Študent, ktorý splnil podmienky absolvovania predmetu v príslušnom semestri (má zvládnuté 

predtesty), ale neurobil záverečnú skúšku, si prenáša predmet do nasledujúceho roku a je povinný znovu 

absolvovať len skúšku.  

 

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

 

 

 

 

 

KONTROLOVAŤ ZAPÍSANIE SPRÁVNEJ ZNÁMKY V AIS JE POVINNOSŤOU KAŽDÉHO 

ŠTUDENTA. 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRAVIDLÁ PÍSANIA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY 

 

• Pri vstupe na skúšku sa študent preukáže ISIC kartou na overenie identity. 

• Počas skúšky môže mať študent pri sebe iba pero pre vlastné poznámky – papier si môže vypýtať 

od vyučujúceho, ak potrebuje, ale hárok musí odovzdať pri odchode.  

• Študent musí mať úplne vypnutý a odložený mobil, tablet, smart hodinky, slúchadlá a iné 

elektronické pomôcky a nosiče s výnimkou načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnutých. 

Študent taktiež nesmie používať ani žiadne iné pomôcky, materiály, informačné zdroje/nosiče, 

skriptá, poznámky, „ťaháky“ kdekoľvek v učebni, a pod. V prípade, že skúšajúci takéto pomôcky 

odhalí, študent bude okamžite z miestnosti vykázaný so známkou Fx. 

• Študent vypracuje skúšku na pridelenom počítači, samostatne, nijak nekomunikuje s ostatnými 

študentami v učebni ani mimo nej. V prípade nejasností alebo ťažkostí, požiada o pomoc 

zodpovedného skúšajúceho. 

• Študent nesmie na pridelenom pracovnom počítači prezerať alebo používať iné web stránky ako 

Moodle a to ani pred začiatkom skúšky, počas nej a ani po jej skončení. 

• Študent nesmie opustiť učebňu po spustení testu počas trvania skúšky. 

• Nedodržanie všetkých uvedených pravidiel je dôvodom na vylúčenie študenta zo skúšky s 

hodnotením Fx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 8.9.2022 

 

 

 

 

 



doc. PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.           doc. PharmDr. P. Křenek, PhD.             garant 

predmetu                 vedúci katedry 

 

 

 


