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Študent je povinný 
 

 
1. Dostaviť sa na praktické cvičenie načas. 
2. Pred vstupom do študentského laboratória priniesť si biely plášť a podľa aktuálnej epidemiologickej 

situácie vydezinfikovať si ruky, prekryť rúškom dýchacie cesty. 
3. Pripraviť sa na praktické cvičenie podľa týždenného programu zverejneného na webovej stránke 

ústavu. 
4. Priniesť si písacie potreby a kalkulačku, vypnúť a odložiť mobilný telefón. 
5. Priniesť si protokolový zošit, resp. protokolový list na každé praktické cvičenie s poznámkami týkajúcimi sa 

konkrétnej náplne praktického cvičenia (význam stanovenia klinických parametrov pre klinickú prax, 
princíp stanovenia). 

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

7. Skúmavky po použití odložiť do pripravenej nádoby. 
8. Do študentských laboratórií je zákaz nosiť kabáty, vetrovky, tašky. Na odkladanie vecí slúži šatňa. 
9. Praktických cvičení v danom termíne (podľa rozvrhu) sa môžu zúčastniť len študenti oficiálne zapísaní 

v krúžku. 
10. Nahradzovanie praktických cvičení v priebehu semestra s inými skupinami je závislé od epidemiologickej 

situácie (po dohode so svojim učiteľom). 

 
 

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

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 absencie 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. Absolvovať kreditový test, ktorý sa píše v zápočtovom týždni zimného semestra (ZS), resp. 

v skúšobnom období ZS 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 (LS). 
Obsahová náplň kreditového testu (sylaby) sú uvedené na webovej stránke ústavu. 
Pokyny k forme testu a klasifikačná stupnica budú zverejnené študentom podľa študijného poriadku  
3 týždne pred začiatkom skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2022/2023. 


