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Študent je povinný 
 

1. Dostaviť sa na praktické cvičenie načas. 
2. Pripraviť sa na praktické cvičenie podľa predloženého programu. 
3. Priniesť si biely plášť, písacie potreby a vypnúť a odložiť mobilné telefóny. 
4. Priniesť si protokolový zošit, resp. protokolový list na každé praktické cvičenie s poznámkami týkajúcimi 

sa konkrétnej náplne praktika (význam stanovenia klinických parametrov pre klinickú prax, princíp 
stanovenia). 

5. Po ukončení praktickej časti cvičenia je študent povinný vyhodnotiť namerané výsledky, urobiť si na 
pracovnom mieste poriadok. 
Po splnení týchto povinností učiteľ v protokole podpisom potvrdí absolvovanie praktického cvičenia. 

6. Skúmavky odložiť do pripravenej nádoby. 
7. Do študentských laboratórií je zákaz nosiť kabáty, vetrovky, plášte. Na odkladanie vecí slúži šatňa. 
 
 

Pre získanie hodnotenia kurzu  
Lekárska biochémia (1, 2) resp. Lekárska biochémia pre zubné lekárstvo (1,2)  

musí študent splniť nasledovné podmienky 
 

1. Absolvovať všetky praktické cvičenia okrem tých, ktoré pripadnú na pracovné voľno, prípadne na deň 
dekanského, resp. rektorského voľna. Študent nemusí tiež absolvovať praktické cvičenie v týždni, 
v ktorom absolvuje pitevné cvičenie z anatómie. 

V prípade, že študent z dôvodu choroby alebo z vážnych rodinných dôvodov praktické cvičenie v danom 
týždni neabsolvuje, je povinný si ho nahradiť v náhradnom – zápočtovom týždni. 

Študent musí v priebehu semestra fyzicky absolvovať minimálne 8 praktických cvičení. 
 
 

2. Pre získanie kreditov z Lekárskej  biochémie 1, resp. Lekárskej biochémie pre zubné lekárstvo 1, 
študent je povinný absolvovať: 
✓ praktické cvičenia ZS v plnom rozsahu,  
✓ kreditový test, ktorý sa píše v zápočtovom týždni zimného semestra (ZS) a v skúšobnom období ZS 

resp. LS v termínoch vypísaných v AIS, 
✓ úspešné absolvovanie kreditového testu z Lekárskej  biochémie 1, resp. Lekárskej biochémie pre 

zubné lekárstvo 1, je podmienkou pre prihlásenie sa na skúšku z Lekárskej  biochémie 2, resp. 
Lekárskej biochémie pre zubné lekárstvo 2 v letnom semestri. 

 
 

Kreditový test pozostáva z 30 otázok celého učiva prebratého na praktických cvičeniach ZS a otázok 
z prednášok prednesených v ZS. Test obsahuje 24 otázok, ku ktorým sú ponúknuté 4 možnosti  
a 6 otázok  tvorivých – reakcie, resp. vzorce. Čas na vypracovanie kreditového testu je 40 minút. Náplň testu 

vychádza zo sylabov pre kreditový test zverejnených na webovej stránke ústavu. Za správne zodpovedanú 



otázku študent získa 4 body (max počet bodov 120).  Pre získanie kreditov je potrebná min 80% úspešnosť 

(97 bodov). Výsledok zapíše skúšajúci študentovi do AIS. V prípade nedosiahnutia minimálneho počtu 
bodov z kreditového testu v riadnom termíne ZS je študent hodnotený známkou Fx a má právo na 2 
opravné termíny. 
Pri neúspešnom absolvovaní kreditových testov z Lekárskej  biochémie 1, resp. Lekárskej biochémie pre 
zubné lekárstvo 1 na troch termínoch v 2. ročníku, študent má  nárok na jeden riadny a jeden opravný 
termín v 3. ročníku štúdia. 

Klasifikačná stupnica pre kreditový test 

HODNOTENIE PRIEMER 

A  –  výborne (1) 120  –  117 bodov 

B  –  veľmi dobre (1,5) 116  –  112 bodov 

C  –  dobre (2) 111  –  107 bodov 

D  –  uspokojivo (2,5) 106  –  102 bodov 

E  –  dostatočne (3) 101  –    97 bodov 

Fx – nedostatočne (4) menej ako 97 bodov 

 
V prípade, že sa študent z dôvodu choroby nemôže dostaviť na test, resp. sa pre akútny zdravotný stav 

nestihol odpísať v nastavenej lehote 3 dní, nekontaktuje nikoho na ústave so žiadosťou o odpísanie 

z termínu a prepísanie na iný termín. Takáto neúčasť bude ospravedlnená automaticky (termín neprepadne) 

ak študent do 3 dní od termínu písania testu doručí písomné lekárske ospravedlnenie (na sekretariát ústavu 

alebo Dr. Laššánovej). 

 
3. Pre získanie kreditov z Lekárskej biochémie 2, resp. Lekárskej biochémie pre zubné lekárstvo 2  

je študent povinný: 
✓ mať ukončený kurz Lekárska biochémia 1, 
✓ absolvovať kompletnú praktickú výučbu v letnom semestri (LS), 
✓ úspešne absolvovať skúšku z Lekárskej biochémie 2. 

Pokyny a podmienky pre absolvovanie skúšky budú zverejnené na webovej stránke ústavu 3. týždne pred 
začiatkom skúšobného obdobia letného semestra. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


