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Organizácia výučby 
predmetu PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA  

študijný program všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom 
3. ročník - zimný semester, akad. rok 2022/2023 

 
A. Všeobecné ustanovenia 
Vnútorný predpis č. 13/2020 Študijný poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity 
Komenského v Bratislave (JLF UK) upravuje pravidlá, ktorými sa riadi vysokoškolské štúdium na JLF 
UK a konanie vo veciach akademických práv a povinností študentov JLF UK. Týmto študijným 
poriadkom sa riadi štúdium študentov JLF UK na všetkých stupňoch štúdia v študijných programoch 
akreditovaných podľa zákona o vysokých školách. 
 
Študent je povinný požiadať vyučujúceho o ospravedlnenie neúčasti na vzdelávacej činnosti; neúčasť 
na vzdelávacej činnosti môže vyučujúci ospravedlniť z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia v 
zdravotníckom zariadení alebo z dôvodu iných osobných prekážok na strane študenta. Pri 
preukazovaní dôvodov neúčasti nesmú byť porušené ustanovenia o ochrane osobných údajov a 
ustanovenia o ochrane osobnosti podľa osobitných predpisov.  
 
Vyučujúci môže ospravedlniť neúčasť študenta na výučbe maximálne 20% z rozsahu výučby. V 
závažných a odôvodnených prípadoch nad stanovených 20% rozhoduje o ospravedlnení  
neúčasti študenta dekan fakulty na návrh vedúceho predmetu.  
 
Štátne sviatky, rektorské a dekanské voľno sú dňami voľna bez povinnosti náhrady výučby.  
 
Z neúčasti na vzdelávacej činnosti je vyučujúci povinný ospravedlniť študenta (bez povinnosti náhrady 
výučby) v prípade, že 
a) sa zúčastnil zasadania Akademického senátu UK, komisie Akademického senátu UK, 
akademického senátu fakulty alebo komisie akademického senátu fakulty; pokiaľ je ich členom, alebo  
b) sa zúčastnil zasadania orgánu vysokoškolskej reprezentácie, pokiaľ je jeho členom,  
c) má neúčasť ospravedlnenú rektorom, prorektorom, dekanom fakulty alebo prodekanom fakulty. 
 
Príprava na skúšku v období, keď sa uskutočňuje výučba, neospravedlňuje študenta z neúčasti na 
povinnej výučbe. Neúčasť na povinnej výučbe sa ospravedlňuje len za deň konania skúšky. Dňom 
konania skúšky sa rozumejú všetky dni, v ktorých sa konajú jednotlivé časti danej skúšky stanovené 
vedúcim predmetu.  Požaduje sa náhrada tejto neúčasti na výučbe. 
 
 
B. Organizácia výučby       
Výučba bude prebiehať podľa zverejneného časového a obsahového plánu, ktorý je zverejnený na 
Ústave patologickej fyziológie JLF UK a na webovej stránke fakulty:  
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/predklinicke-
ustavy/ustav-patologickej-fyziologie-upf/pregradualne-studium/vseobecne-lekarstvo/ 
 
Prednášky budú realizované prezenčnou formou podľa časového a obsahového plánu. 
 
Praktická výučba sa bude konať v seminárnych miestnostiach č. 2.17, 2.18 a 2.28 Ústavu patologickej 
fyziológie v Edukačnom centre, Malá Hora 4B - 1. poschodie. 
 
 
 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/predklinicke-ustavy/ustav-patologickej-fyziologie-upf/pregradualne-studium/vseobecne-lekarstvo/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/predklinicke-ustavy/ustav-patologickej-fyziologie-upf/pregradualne-studium/vseobecne-lekarstvo/
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C. Obsah a formy výučby  
Prednášky   
Obsah -     moderná patogenéza a patofyziológia chorôb 

-     objasňovanie patomechanizmov zodpovedných za vznik príznakov a symptómov chorôb   
-     základ pre semináre a testy z patofyziológie 

Praktická výučba 
Obsah  -   precvičovanie mentálnych a praktických  zručností s cieľom vytvoriť dobrý teoretický a    

praktický základ pre pochopenie vzniku a vývoja chorôb 
 
Formy     

a) Praktické cvičenie bude slúžiť na precvičovanie mentálnych zručností zameraných na 
patogenézu porúch homeostázy. 

b) Semináre budú zamerané na riešenie patofyziologických problémov formou diskusie.  
c) Výberové praktické cvičenia v Centre podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK (simulačné 

centrum), L. Novomeského 7A (2. poschodie): klinicko-patofyziologické problémy 
homeostázy (7. týždeň) a cirkulačného šoku (13. týždeň) budú demonštrované pomocou 
simulačných technológií (MetiMan). Termín sa dohodne na základe záujmu študentov 
a epidemickej situácie. 

 
Študijná literatúra:  
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/akademicka-kniznica-a-audiovizualne-
stredisko/povinnaa_odporucana_literatura/21-22/vseobecne_lekarstvo-
studium_v_jazyku_slovenskom__6_.pdf 
 
D. Priebežná kontrola štúdia 
1. Diskusia učiteľov so študentmi na stanovené témy uverejnené na webe ústavu. V prípade, že 

študent nebude schopný úspešne riešiť diskutovaný patofyziologický problém, bude musieť 
seminár opakovať v náhradnom týždni. 

2. V priebehu semestra sa uskutočnia dva testy zamerané na priebežnú kontrolu štúdia. 
Testovanie sa bude realizovať v čase praktickej výučby online v programe Moodle. 
 
Test č. 1 sa uskutoční v 7. týždni výučby v dňoch 31.10.2022 - 4.11.2022  a bude obsahovať 
otázky z prednášok, ktoré odzneli v 1. až 6. týždni výučby a zo seminárov v 1. až 6. týždni výučby. 
  
Test č. 2 sa uskutoční v 13. týždni výučby v dňoch 12.12.2022 – 16.12.2022 a bude obsahovať 
otázky z prednášok, ktoré odzneli v 7. až 12. týždni výučby a seminárov v 8. až 12. týždni výučby. 
 
Online testovanie (Edukačné centrum, počítačová učebňa, prízemie č.1.13) : 
Link: https://moodle.uniba.sk/login/index.php  
Návod pre študentov: 
- prihlásenie študenta – meno, heslo AIS2, potvrdiť; 

         -  kliknúť na 2021/2022 Patologická fyziológia – všeobecné lekárstvo; 
         -  následne kliknúť na požadovaný test:  PF test1 ZS3.r. (1. test) alebo PF test2 ZS 3.r. (2. test). 
          Technický koordinátor pre dištančné vzdelávanie ústavu:  
          p. Daniel Kovalčík  - kontakt: 0908 198 900 al. 043/26 33 620 
 

V prípade ospravedlnenej neúčasti alebo neúspešného absolvovania testu možno ho nahradiť 
v nasledujúcom týždni podľa aktuálnej informácie alebo v náhradnom týždni. 

 
Forma testu: test typu „multiple choice“ – otázka s 3 odpoveďami, z ktorých len jedna je správna. 
Počet otázok v teste:  č. 1 - 50;  č. 2 – 40 
 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/akademicka-kniznica-a-audiovizualne-stredisko/povinnaa_odporucana_literatura/21-22/vseobecne_lekarstvo-studium_v_jazyku_slovenskom__6_.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/akademicka-kniznica-a-audiovizualne-stredisko/povinnaa_odporucana_literatura/21-22/vseobecne_lekarstvo-studium_v_jazyku_slovenskom__6_.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/akademicka-kniznica-a-audiovizualne-stredisko/povinnaa_odporucana_literatura/21-22/vseobecne_lekarstvo-studium_v_jazyku_slovenskom__6_.pdf
https://moodle.uniba.sk/login/index.php
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Dĺžka trvania testu: 
Test č.1 – 50 min., test č.2 – 40 min. 
 
Hodnotenie výsledkov:  
 

         Test č. 1: 
          Každá správna odpoveď sa hodnotí 1 bodom. 
          Hodnotenie: A  48 - 50 
   B  45 - 47 
   C  42 - 44 
   D  39 - 41 
   E  37 - 38 
   FX  36 a menej 

Získanie menej ako 37 bodov znamená, že študent musí test opakovať. Študent má právo na dva 
opravné termíny testu. 

 
         Test č. 2: 
         Hodnotenie: A  38 - 40 
   B  36 - 37 
   C 34 - 35 
   D 32 - 33 
   E  30 -31 
   FX  29 a menej 

Získanie menej ako 30 bodov znamená, že študent musí test opakovať. Študent má právo na dva 
opravné termíny testu. 

 
E. Náhradná praktická výučba  
Uskutoční sa v 14. týždni výučby. 
 
F. Priebežné hodnotenie predmetu v zimnom semestri 
a)   Úspešné absolvovanie všetkých seminárov a praktického cvičenia.  
b)   Úspešné absolvovanie testov č. 1 a 2.  
 Sumárne hodnotenie testov:    A  86 - 90 
                    B  81 - 85 
                     C  76 - 80 
                     D  71 - 75 
                    E  66 - 70 
 
Sekretariát Ústavu patologickej fyziológie JLF UK 
Ing. Alena Hulejová 
tel. 043 26 33 606 
e-mail: alena.hulejova@uniba.sk 
 
 
 
V Martine 5. 9. 2022                prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 
                                       vedúca ústavu  


