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V súlade so Zákonom o vysokých školách, Študijným a skúšobným poriadkom JLF UK čl.22 a čl.23 v 

Martine prijal Ústav lekárskej biochémie tieto zásady pre udeľovanie kreditov z predmetu Lekárska 

biochémia 1 v zimnom semestri II. ročníka štúdia.  

V zimnom semestri sa udeľuje 5 kreditov. Na ich získanie je potrebné:  

1. Povinná 93% účasť na seminároch a praktických cvičeniach:  

i) Povolené je jedno ospravedlnené cvičenie bez náhrady.  

ii) Neúčasť pre chorobu musí študent ospravedlniť lekárskym potvrdením a cvičenie si musí 

nahradiť v 14. týždni semestra. 

iii) V 14. týždni možno nahradiť maximálne tri cvičenia! V jednom termíne (v jeden deň 14. týždňa) 

možno nahradiť len jedno cvičenie. V prípade, ak študent nebol prítomný na viac ako troch 

cvičeniach a seminároch, musí si podať písomnú žiadosť vedúcemu Ústavu lekárskej biochémie 

JLF UK v Martine a až po schválení jeho žiadosti absolvovať chýbajúce cvičenia a semináre.   

 

2. Zisk viac ako 60% zo všetkých 5-otázkových testov (priama odpoveď):  

i) 5-otázkové testy sa píšu od tretieho týždňa na začiatku seminára z témy prislúchajúcej k danému 

semináru.  

ii) V prípade, ak študent získa 1 bod z 5-otázkového testu, nepokračuje v absolvovaní praktického 

cvičenia a toto cvičenie si nahradí v náhradnom termíne (iný deň daného týždňa alebo v 14. 

týždni). 

iii) Neprítomnosť a tým chýbajúci 5-otázkový test sa bude opakovať až v náhradnom 14. týždni 

semestra.  

iv) V prípade, ak študent získa zo všetkých 5-otázkových testov menej ako 60%, bude písať opravný 

20-otázkový test (z celého rozsahu učiva ZS) v 14. týždni. 

 

3. Zisk viac ako 60% z kreditného testu: 

i) V 9. týždni semestra sa píše kreditný test, ktorý obsahuje celé odprednášané semestrálne učivo. 

Tento test obsahuje 40 otázok a je potrebné získať najmenej 60%.  

ii) Kreditný test možno opakovať v 13. výučbovom týždni (1. opravný termín) a v 14. výučbovom 

týždni (2. opravný termín).  



iii) Každá neúčasť znamená stratu termínu.  

iv) Hodnotenie testov bude podľa priloženej stupnice:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Spriemerovaním bodov získaných z kreditného testu a 5-otázkových testov sa získaná výsledná 

známka zapíše do indexu za ukončený zimný semester a udelí sa 5 kreditov.  

 

ŠTUDENT JE POVINNÝ:  

1. Teoreticky sa pripraviť na seminár z príslušných prednášok a kapitol učebnice Dobrota, D. a kol. 

Lekárska biochémia. Vydavateľstvo Osveta, spol.s.r.o., Martin, 2016,799s. 

2. Teoreticky sa pripraviť na laboratórne cvičenie zo skrípt Dobrota, D. a kol. Praktické cvičenia z 

lekárskej chémie a biochémie. Univerzita Komenského v Bratislave, 2009, 123 s. V prípade, ak 

nebude študent teoreticky pripravený na cvičenie (vedieť princíp úlohy, pracovné prevedenie úlohy, 

výpočet a interpretáciu výsledkov), nepokračuje v praktickom cvičení a nahradí si ho v náhradnom 

termíne (iný deň daného týždňa alebo v 14. týždni). 

3. Pracovať v bielom plášti. Ďalšie povinné pomôcky: protokolový zošit (nie listy papiera), prezuvky, 

poprípade rukavice. Bez akejkoľvek z týchto pomôcok nemôže študent absolvovať praktické cvičenie 

a nahradí si ho v náhradnom termíne (iný deň daného týždňa alebo v 14. týždni). 

4. Po ukončení praktickej časti je študent povinný urobiť si na pracovnom mieste dôsledný poriadok a 

vyhodnotiť namerané výsledky. Vyučujúci skontroluje protokol a iba v prípade správne a úplne 

vypracovaného protokolu podpisom potvrdí absolvovanie praktického cvičenia.  

5. Protokol, ktorý vyučujúci nepodpíše, študent opraví a predloží ho na revíziu najneskôr nasledujúci 

týždeň vyučujúcemu zodpovednému za daný ročník. V prípade, ak študent nedodrží stanovený 

termín, bude musieť absolvovať dané praktické cvičenie v 14. týždni. 

 

 

A/1 91-100% 

B/1,5 81-90% 

C/2 73-80% 

D/2,5 66-72% 

E/3 60-65% 

Fx. menej ako 60% 


