
INFORMÁCIE PRE DIŠTANČNÉ (BEZKONTAKTNÉ) SKÚŠANIE 

 

Jednotná informácia pre všetky predmety  

vyučované na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB: 

 

Psychiatrická klinika LFUK a UNB bude pri dištančnej forme skúšania postupovať podľa 

usmernení fakulty a univerzity. Pre úspešné absolvovanie predmetov bude nevyhnutné, 

aby mal každý študent aktívnu oficiálnu emailovú adresu "XY@uniba.sk" ktorá mu bola 

pridelená na začiatku štúdia. Pomocou tejto adresy sa bude každý prihlasovať do prostredia 

MS Teams (https://teams.microsoft.com), v ktorom bude prebiehať online skúšanie. 

Odporúčame Vám, aby ste na skúšku používali stolový počítač alebo notebook (pri ústnej 

skúške musí mať funkčný mikrofón a kameru); mobilný telefón (smartfón) nie je vhodný. 

Každý študent musí skúšku vykonať prihlásený s vlastnými identifikačnými údajmi, inak 

bude jeho výkon hodnotený známkou Fx. 

 

Ak má niekto problém s nefunkčnou emailovou adresou (XY@uniba.sk) alebo ju zabudol či 

stratil k nej heslo, môže sa obrátiť na Centrum podpory informačných technológií UK 

(https://uniba.sk/cepit). Žiadame Vás, aby ste sa s požiadavkou aktivácie emailovej adresy 

neobracali na zamestnancov Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB. 

 

Na skúšku sa musíte najprv prihlásiť na termíny evidované v systéme AIS, a to najneskôr 2 

pracovné dni pred dátumom konania skúšky / testu. Na základe toho vás cez systém MS 

Teams pripojíme ku konkrétnej aktivite. Nezabudnite, že ak sa chcete zúčastniť dištančného 

skúšania, musíte mať splnené všetky predpísané podmienky k danému predmetu. 

 

Pripomíname, že stránky / tímy / kanály v MS Teams neslúžia na priamu komunikáciu so 

študentami a neodpovedáme v nich ani v četoch na dotazy / požiadavky. 

 

Prečítajte si ďalej špecifické informácie týkajúce sa každého predmetu. 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
  

https://teams.microsoft.com/
https://uniba.sk/cepit


PSYCHIATRIA 1 (všeobecné lekárstvo) 

 
Obsah písomného testu pozostáva z otázok, ktoré boli vytvorené zo všetkých predpísaných 
študijných materiálov (online prednášky, online praktické cvičenia, povinná literatúra). 
 
Písomný test: 
 
Dátum konania testu: podľa zvoleného termínu v AIS 
 
Čas konania testu: vždy o 10:00 (viď AIS) 
 
Trieda v MS Teams: Psychiatria 1 & 2 (v súkromnom kanáli „Skúška...“) 
 
Typ testu: multiple choice (t.j. 0-4 možných správnych odpovedí) 
 
Počet otázok / Počet odpovedí pri jednej otázke: 25 / 4 
 
Čistý čas na vypracovanie odpovedí: 20 minút 
 
Poznámka: Písomný test sa bude dať otvoriť až v určenom čase podľa AIS a zostane otvorený 30 
minút. Na vyplnenie a odoslanie odpovedí bude 20 minút, počíta sa čistý čas od momentu 
otvorenia testu po jeho odoslanie. Ak sa test neodovzdá v predpísanom časovom okne, bude 
ohodnotený známkou Fx. Za každé prekročenie čistého času o 1 minútu bude študentovi znížená 
známka (až po známku Fx). Je zodpovednosťou študenta ustrážiť si maximálny povolený čistý čas. 
 
Hodnotenie testu:  
Známka  Percento správnych odpovedí 
A   91 – 100 % 
B   81 – 90 % 
C   73 – 80 % 
D   66 – 72 % 
E   60 – 65 % 
Fx   menej ako 60 % 
 
 
 
  



LEKÁRSKA PSYCHOLÓGIA A ZÁKLADY KOMUNIKÁCIE (všeobecné lekárstvo) 

Obsah písomného testu pozostáva z otázok, ktoré boli vytvorené zo všetkých predpísaných 
študijných materiálov (online prednášky, online praktické cvičenia, povinná literatúra). 
 
Písomný test: 
 
Dátum konania testu: podľa zvoleného termínu v AIS 
 
Čas konania testu: vždy o 10:00 alebo o 13:00 (viď AIS) 
 
Trieda v MS Teams: Lekárska psychológia a základy komunikácie (v súkromnom kanáli „Skúška...“) 
 
Typ testu: multiple choice (t.j. 0-4 možných správnych odpovedí) 
 
Počet otázok / Počet odpovedí pri jednej otázke: 25 / 4 
 
Čistý čas na vypracovanie odpovedí: 20 minút 
 
Poznámka: Písomný test sa bude dať otvoriť až v určenom čase podľa AIS a zostane otvorený 30 
minút. Na vyplnenie a odoslanie odpovedí bude 20 minút, počíta sa čistý čas od momentu 
otvorenia testu po jeho odoslanie. Ak sa test neodovzdá v predpísanom časovom okne, bude 
ohodnotený známkou Fx. Za každé prekročenie čistého času o 1 minútu bude študentovi znížená 
známka (až po známku Fx). Je zodpovednosťou študenta ustrážiť si maximálny povolený čistý čas. 
 
Hodnotenie testu:  
Známka  Percento správnych odpovedí 
A   91 – 100 % 
B   81 – 90 % 
C   73 – 80 % 
D   66 – 72 % 
E   60 – 65 % 
Fx   menej ako 60 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 
 

Povinne voliteľné predmety sa budú dištančne skúšať iba formou písomného testu (ústna skúška 
sa nebude realizovať). Obsah písomného testu pozostáva z otázok, ktoré boli vytvorené zo 
všetkých predpísaných študijných materiálov (online prednášky, konzultácie, povinná literatúra). 
 
Písomný test: 
 
Dátum konania testu: podľa zvoleného termínu v AIS 
 
Čas konania testu: vždy o 10:00 (viď AIS) 
 
Trieda v MS Teams: príslušný PVP predmet (v súkromnom kanáli „Skúška...“) 
 
Typ testu: multiple choice (t.j. 0-4 možných správnych odpovedí) 
 
Počet otázok / Počet odpovedí pri jednej otázke: 25 / 4 
 
Čistý čas na vypracovanie odpovedí: 20 minút 
 
Poznámka: Písomný test sa bude dať otvoriť až v určenom čase podľa AIS a zostane otvorený 30 
minút. Na vyplnenie a odoslanie odpovedí bude 20 minút, počíta sa čistý čas od momentu 
otvorenia testu po jeho odoslanie. Ak sa test neodovzdá v predpísanom časovom okne, bude 
ohodnotený známkou Fx. Za každé prekročenie čistého času o 1 minútu bude študentovi znížená 
známka (až po známku Fx). Je zodpovednosťou študenta ustrážiť si maximálny povolený čistý čas. 
 
Hodnotenie testu:  
Známka  Percento správnych odpovedí 
A   91 – 100 % 
B   81 – 90 % 
C   73 – 80 % 
D   66 – 72 % 
E   60 – 65 % 
Fx   menej ako 60 % 
 
 


