
 

Organizácia výučby študijného programu Patologická anatómia II. 

- 3. ročník, letný semester šk. r. 2018/2019 

študijný odbor všeobecné lekárstvo - program v slovenskom jazyku 

 
Všeobecné informácie 

  Výučba predmetu Patologická anatómia je organizovaná v akademickom roku 2018/2019 v dvoch 

naväzujúcich celkoch – Patologická anatómia I. v ZS a Patologická anatómia II. v LS. 

       Úspešné absolvovanie predmetu Patologická anatómia I. je nevyhnutnou podmienkou –    

             prerekvizitou pre pokračovanie v časti II. 

 Praktická výuka sa realizuje v priestoroch pavilónu č. 10. Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UNM a 

prednášky vo Veľkej posluchárni UNM (Kollárova 2, Martin). 

 Počas výučby musia mať študenti vypnuté mobilné telefóny. 

 Študenti sú povinní riadiť sa počas výuky týmito pokynmi, študijným poriadkom JLF a ďalšími pokynmi 

prednostu ústavu a učiteľov zodpovedných za výučbu. 

 Vo výukových priestoroch je zakázané jesť, fajčiť a požívať alkoholické nápoje, resp. iné omamné látky. 

 Včasný príchod na prednášku a praktické cvičenie sa považuje za nevyhnutnosť. Očakáva sa aktívny prístup 

študentov k plneniu študijných povinností. 

 Vstup do výukových priestorov histopatologickej praktikárne ústavu je možný len v prezuvkách 

 Digitálne skeny všetkých preparátov zimného aj letného semestra nájdete na adrese: 

http://core.nirion.sk/zimsem/,  http://core.nirion.sk/letsem/ 
 

 

A. ORGANIZÁCIA VÝUKY PATOLOGICKÁ ANATÓMIA II: 

Bude prebiehať podľa zverejneného časového a obsahového plánu (ÚPA, dekanát, MKM). 

Forma výuky: 
spolu 26 prednášok á 2 vyučovacie hod.:   každý pondelok 14.15 - 15.45 hod. a každý štvrtok 11.15 -12.45 hod.  

spolu 14 praktických cvičení á 5 hod.:  pondelok, utorok, streda a štvrtok 7.00 – 10.45. Každé praktické cvičenie tvorí 

jeden celok, ktorý sa skladá z histopatologickej časti, prípadnej demonštrácie pitevného materiálu a 

z komplementárne nepravidelnej časti nazvanej vstup z praxe. 

Žiadame študentov pri účasti na praktických cvičeniach dodržiavať presné rozdelenie do skupín.  

Učitelia: Sú uvedení pri jednotlivých témach. 

Obsah výuky: Onkologická patológia a klinická (špeciálna) patológia. 

Ciele výuky: Študenti majú poznať základné typy morfologických zmien organizmu v rámci procesov zahrnutých do 

špeciálnej patológie a patológie nádorov a pochopiť mechanizmy vzniku týchto chorobných procesov, ich priebehu, 

prejavov a dôsledkov, a to vo väzbe na vedomosti získané štúdiom všeobecnej patológie. 

 

B. PRIEBEŽNÁ KONTROLA ŠTÚDIA: 

a. Vyžaduje sa, aby študenti boli teoreticky pripravení na absolvovanie príslušnej témy histopatologickej časti 

praktického cvičenia. Overovanie pripravenosti študentov môže byť ústne s možnosťou udelenia známky 

v stupnici A-Fx učiteľom, ktorý vedie praktikum, alebo písomne formou 5-otázkového „malého“ písomného 

testu s podmienkou minimálne 3 správnych odpovedí (kritérium 60%). Nepripravenosť študenta znamená 

nutnosť opakovať praktické cvičenie v tom istom alebo v náhradnom a opakovacom (15.) týždni.  

b. V 10. týždni LS (termín bude upresnený) sa každý študent povinne musí podrobiť centrálnemu kreditovému 

písomnému testu z problematiky: témy 11.-14. týždeň ZS a z dovtedy prebranej problematiky LS na 

prednáškach, praktických cvičeniach a vstupoch z praxe.  

Forma: test typu „multiple choice“ (otázka a 4 možné odpovede, z ktorých je len jedna správna). 

Počet otázok: 20. Dĺžka testu: 20 min. 

Neúspešný výsledok testu znamená nutnosť jeho 1. opakovania v 11. týždni LS, neúspešné absolvovanie aj 1. 

opakovaného testu znamená nutnosť absolvovať 2. náhradný test v náhradnom 15. týždni LS. 

      Hodnotenie výsledku: Každá správna odpoveď je ohodnotená 1 bodom.   

 

 

 

 

 

 

 

  

https://dean1.jfmed.uniba.sk/owa/redir.aspx?C=3qczlxXcT8A7sqtKA-6HCV24fLlfvvDpiuXCenaV3DRWpJ-SyY3WCA..&URL=http%3a%2f%2fcore.nirion.sk%2fzimsem%2f
https://dean1.jfmed.uniba.sk/owa/redir.aspx?C=BR0CP7WAuriYkcxfFexOCvmuJaU5Qzx_SozxVF0mf9tWpJ-SyY3WCA..&URL=http%3a%2f%2fcore.nirion.sk%2fletsem%2f


Hodnotenie Body v teste % podľa Štud. poriadku 

JLF UK- čl. 23 

A/1 19-20 91-100 

B/1,5 17-18 81-90 

C/2 15-16 73-80 

D/2,5 13-14 66-72 

E/3 12 60-65 

Fx 11 a menej menej ako 60 

   

 

 

C. PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE PREDMETU: 

a. aktívna účasť na všetkých 14 praktických cvičeniach/seminárov, pričom každú neúčasť na praktickom cvičení 

musí študent osobne ospravedlniť, a to bezprostredne po vynechanom cvičení na nasledujúcom praktickom cvičení, 

alebo prednostovi ústavu, 

b. neúčasť na KAŽDOM praktickom cvičení musí študent nahradiť aktívne v náhradnom týždni, 

c. úspešné absolvovanie malých „písomných“ testov, 

d. úspešné absolvovanie centrálneho písomného testu (tri možnosti). 

Učitelia zodpovední za výučbu a zapisovanie do dokladov o štúdiu :  

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., MUDr. T. Balhárek, PhD. 

 

 

D. ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY:  
Termíny: V skúšobnom období letného semestra šk. r. 2018/2019, termíny budú vypísané vedúcim pracoviska 

v súlade s termínmi požadovanými študentmi. 

Prihlasovanie na skúšku: Študent sa na záverečnú skúšku v riadnom termíne a rovnako aj v predtermíne môže 

prihlásiť až po získaní potrebného počtu kreditov z časti Patologická anatómia I. a II.  

Prihlasovanie študentov na skúšku je možné výlučne formou aktívneho vstupu študenta do AIS. 

Skúšky: Na skúške  je študent povinný preukázať sa univerzitným preukazom študenta a indexom. Skúška sa 

uskutoční na Ústave patologickej anatómie JLF UK a UNM v dohodnutom termíne a čase a prebehne v súlade 

s platným Študijným poriadkom JLF UK v Martine. 

Forma skúšky: praktická pri mikroskope a ústna (3 otázky, po jednej zo všeobecnej, onkologickej a špeciálnej 

patológie). 

Skúšajúci učitelia: prof. MUDr. L. Plank, CSc., prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., MUDr. T. Balhárek, PhD. 

prísediaci pre praktickú skúšku: MUDr. J. Mičák, PhD., MUDr. J. Marcinek, PhD., MUDr. V. Tancoš, MUDr. K. 

Lešková 

 

Obsah: všeobecná, klinická a onkologická patológia, témy praktických cvičení a témy prednášok – podľa zoznamu 

otázok, ktorý bol zverejnený.  

Hodnotenie výsledku skúšky: v škále A-Fx.  

 

 

V Martine, 6. februára 2019 

prof. MUDr. L. Plank, CSc.     

prednosta Ústavu patologickej anatómie  

 JLF UK a UNM v Martine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


