
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM v Martine 

Organizácia výučby predmetu Patologická anatómia II. 

študijný program ZL, 3. ročník, letný semester, šk. r. 2018/2019 

 
Všeobecné informácie 

  Výučba predmetu Patologická anatómia je organizovaná v dvoch nadväzujúcich celkoch – Patologická anatómia 

I. v ZS a Patologická anatómia II. v LS  šk. r. 2018/2019. 

       Absolvovanie časti Patologická anatómia I. je prerekvizitou pre pokračovanie v časti II. 

 Prednášky aj praktická výučba prebiehajú v priestoroch Zubné lekárstvo - biochémia (ďalej ZLB). 

 Počas výučby musia mať študenti vypnuté mobilné telefóny. 

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

zodpovedných za výučbu.  

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

praktikárne ústavu je možný len v prezuvkách. Včasný príchod na prednášku a praktické cvičenie sa považuje za 

nevyhnutnosť.  

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

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

 

Organizácia výučby: Podľa zverejneného časového a obsahového plánu (ÚPA, web stránka pracoviska). 

Forma výučby: prednášky, praktické cvičenia a to: 

14 prednášok každý (2h) štvrtok od 15.30 h. do 17.00 h.  

14 praktických cvičení (3h): streda 13.00 h. do 15.15 h.  Každé praktické cvičenie tvorí jeden celok, ktorý sa skladá 

z časti histopatologickej a z demonštrácie pitevného materiálu.  

Učitelia: Uvedení pri jednotlivých témach. 

Obsah výučby: Onkologická patológia a klinická (špeciálna) patológia 

Ciele výučby: Poznanie základných typov morfologických zmien organizmu procesov zo spektra špeciálnej patológie a 

patológie nádorov, pochopenie mechanizmov ich vzniku, priebehu, prejavov a dôsledkov a to vo väzbe vedomostí 

získaných štúdiom všeobecnej patológie. Pri účasti na praktickom cvičení sa vyžaduje teoretická pripravenosť študenta z 

témy histopatologickej časti. 

Formy priebežnej kontroly štúdia zahŕňajú 3 druhy hodnotenej kontroly:  
a./ kontrola formou diskusie s učiteľom na začiatku praktika - nepripravenosť študenta znamená nutnosť opakovať 

príslušné praktické cvičenie po skončení výučby v náhradnom týždni,  

b./ v ľubovoľnom termíne ZS, študenti absolvujú počas praktického cvičenia „malý“ písomný test z aktuálne preberanej 

témy, resp. dovtedy prebratých tém. 

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

Počet otázok 5, dĺžka testu 5 minút. 

Neúspešný výsledok testu: 0 z 5 správnych odpovedí znamená ukončenie účasti na praktiku a nutnosť opravy testu a 

náhrady praktického cvičenia v náhradnom týždni. 

Hodnotenie výsledku: Každá správna odpoveď je ohodnotená 1 bodom, výsledky testov sa započítajú do záverečného 

hodnotenia ZS (viď ďalej).   

c./  Záverom LS (termín bude spresnený) sa študenti podrobia počas prednášky centrálnemu „veľkému“  testu 

z prebranej výučby.  

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 podrobiť sa ústnemu preskúšaniu v určenom  termíne náhradného týždňa LS.  

Hodnotenie výsledku: Každá správna odpoveď je ohodnotená 1 bodom:   

   

Hodnotenie Body v teste 

A/1 19-20 

B/1,5 17-18 

C/2 15-16 

D/2,5 13-14 

E/3 12 

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


Fx 11 a menej 

 

 

 

 

 

 

 

Získanie kreditov za LS a záverečné hodnotenie. 

A. Pre získanie kreditov za LS sa vyžaduje splnenie nasledovných kritérií: 

I. aktívna účasť na všetkých 14 praktických cvičeniach/seminárov, pričom každú neúčasť musí študent neodkladne osobne 

ospravedlniť. Neúčasť na KAŽDOM praktikom cvičení musí študent nahradiť v náhradnom týždni 

II. úspešné absolvovanie centrálneho testu na úrovni získania minimálne 12 z 20 možných bodov (t.j. 60%)  

III. úspešné absolvovanie „malého“ testov na úrovni získania minimálne 60% z celkového možného počtu bodov.  

 

C. Záverečné hodnotenie -  Záverečná skúška 

Termíny: V skúšobnom období LS šk. r. 2018/2019, budú termíny vypísané učiteľom zodpovedným za výučbu ZL v súlade 

s termínmi požadovanými študentmi. 

Prihlasovanie na skúšku: Študent sa na skúšku môže prihlásiť až po získaní potrebného počtu kreditov z časti Patologická 

anatómie I. a II.  

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). 

Obsah skúšky: témy praktických cvičení a témy prednášok – podľa zoznamu zverejnených otázok. 

Hodnotenie výsledku skúšky: v škále A-Fx. 

 

V Martine, 8. februára 2019 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

 zodpovedná za výučbu ZL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


