Podmienky pre absolvovanie predmetu „Fyziológia 1“
v zimnom semestri 2020/2021 – všeobecné lekárstvo

1. V súvislosti s mimoriadnou epidemiologickou situáciou spôsobenou koronavírusom
SARS-CoV-19 a s tým súvisiacim ochorením COVID-19 sú študenti povinní používať
ochranné rúška, ktoré budú zakrývať nos aj ústa počas prítomnosti na Ústave
fyziológie, dezinfikovať si ruky pri vstupe na Ústav fyziológie a dodržiavať primeranú
hygienu rúk počas celých praktických cvičení.
2. Účasť na praktických cvičeniach je povinná; je možnosť vynechať jedno praktické cvičenie
bez povinnosti náhrady. Študent sa zúčastní na praktických cvičeniach v deň určený podľa
rozvrhu. V prípade, že sa v daný deň nemôže zúčastniť na praktikách, nahradí ich v 14.týždni
semestra.
3. Študent je pripravený na praktické cvičenie, t.j. úspešne absolvuje vstupný test na začiatku
praktika, pozostávajúci z 5 otázok z danej problematiky - minimálne 60 % správnych
odpovedí (t.j. minimálne 3 správne odpovede).
4. Vstupným testom študent preukáže teoretické vedomosti získané na prednáškach a štúdiom
povinnej literatúry (Javorka a kol., Lekárska fyziológia), ako aj znalosť postupov z Návodov k
praktickým cvičeniam (Čalkovská a kol.).
5. Študent pripraví a prezentuje na praktickom cvičení 1 seminárnu tému podľa plánu
praktických cvičení a svojho výberu. Kvalitu spracovania témy posúdi pedagóg, ktorý môže
študentovi určiť jej doplnenie, resp. rozšírenie.
Ak študent zvolenú tému na príslušnom praktiku neprezentuje, vyberie si novú, voľnú, resp.
ďalšiu tému po konzultácii s vyučujúcim. V prípade, že seminárna téma nebude v priebehu
semestra prezentovaná, písomne pripraví seminárnu prácu v rozsahu 4 normostrán, ktorú
odovzdá v náhradnom týždni.
6. Celková neúčasť na praktických cvičeniach môže byť ospravedlnená maximálne do výšky 20
% z výučby. Rozhodnutie o ospravedlnení sa ponecháva v kompetencii vedúceho výučbového
predmetu. Zároveň platí, že v 14.týždni možno nahradiť maximálne 3 praktické cvičenia, a to
maximálne 2 v jeden deň.
Absolvovanie kreditných testov:
Podmienkou pre získanie kreditov z predmetu Fyziológia 1 je úspešné absolvovanie kreditných
testov (Fyziológia krvi v 6. týždni, Fyziológia kardiovaskulárneho systému v 13. týždni semestra) – t.j.
minimálne 60 % správnych odpovedí v každom z testov.
Výsledná známka z predmetu Fyziológia 1 sa určí na základe priemernej hodnoty zisku bodov
z testov Fyziológia krvi a Fyziológia kardiovaskulárneho systému, so zohľadnením prípravy na
praktické cvičenia a aktivity študentov počas semestra.

