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Zásady kontroly štúdia a hodnotenia študijných výsledkov vychádzajú z nasledovných 
podkladov:   
 

Študijný  poriadok LFUK Čl. 23 Kontrola štúdia, odseky:  

(1) Formami kontroly štúdia v rámci študijného programu sú priebežná kontrola štúdia 
počas výučbovej časti semestra (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, 
semestrálne práce, referát na seminári a pod.) a semestrálna skúška. 

(2) Skúška uzatvára výučbu kurzu/predmetu alebo jeho podstatnej časti a je podmienkou 
pre získanie kreditov priradených ku kurzu/predmetu, ktorého súčasťou je skúška. 

(7) Obsah skúšky určuje garant výučby predmetu. Študent je povinný ku skúške zvládnuť 
garantom predpísaný rozsah učiva. 

(8) Formu skúšky schvaľuje dekan začiatkom semestra na návrh garanta výučby 
predmetu, ktorý pritom dbá na uplatnenie takých spôsobov skúšania, ktoré umožnia 
objektívny priebeh skúšky a objektívne hodnotenie vedomostí a zručností študenta. 

(9) Skúška môže mať tieto formy a ich kombinácie: 

 a) ústna, 
 b) písomná (test alebo písomná práca), 
 c) praktická. 

(10) Konkrétny spôsob kontroly štúdia vrátane termínov a spôsobu vyhodnotenia kontroly 
oznámi pedagóg na začiatku semestra. 

(12) Ak sa z príslušného predmetu konajú praktické cvičenia, semináre alebo stáže, je ich 
absolvovanie podmienkou na udelenie kreditov a podmienkou na konanie skúšky. Pracovisko 
nesmie vypísať na skúšku študenta, ktorý neabsolvoval výučbu. 

 

 Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia § 6, odseky: 
(1)  Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje 
najmä 

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia 
štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, 
referát na seminári a pod.), 
b) skúškou za dané obdobie. 

(2) Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si 
vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste 
predmetu. 

(3)  Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť 
klasifikačných stupňov: 

A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1 
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5 
C – dobre (priemerné výsledky) = 2 
D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5 
E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3 
Fx – nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4 
 

(5) Študent získa kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým 
z klasifikačných stupňov od A po E. 



 
V súlade so Študijným poriadkom LFUK platným od 22.10.2008 a v súlade 

s Vyhláškou MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia vydáva dekan LFUK tento 
príkaz: 

 
S účinnosťou od akademického roka 2011/2012 a v súlade s uvedenými východiskami 

bude každý predmet hodnotený známkou podľa stupnice uvedenej v Študijnom poriadku 
LFUK čl. 24, ods. 1 (A – E a Fx). Tým sa zároveň končí zapisovanie absolvovania predmetov 
vo forme zápočtu (v AiS označované ABS0).  
 

Hodnotenie predmetov, ktoré majú v študijnom programe označenie SH (semestrálne 
hodnotenie), sa uskutočňuje priebežnou kontrolou študijných výsledkov (písomný test, 
semestrálna práca, vypracovanie chorobopisu a pod.) po ukončení výučby predmetu  
príslušného semestra.  
Na semestrálne hodnotenie študijných výsledkov sa používa stupnica, ktorú tvorí šesť 
klasifikačných stupňov: 

A – výborne (vynikajúce výsledky) (numerická hodnota 1) 
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) (1,5) 
C – dobre (priemerné výsledky) (2) 
D – uspokojivo (prijateľné výsledky) (2,5) 
E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) (3) 
Fx – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práce) (4). 

 
Hodnotenie predmetov, ktoré majú v študijnom programe označenie S, sa uskutočňuje 

formou skúšky po ukončení výučby predmetu v skúšobnom období príslušného semestra. 
V tomto prípade garant predmetu v informačnom liste predmetu špecifikuje podiel priebežnej 
kontroly študijných výsledkov počas semestra na záverečnom hodnotení predmetu. Povinnou 
súčasťou každej skúšky je písomný test.  
 
Z uvedených dôvodov  u k l a d á m   garantom predmetov a prednostom ústavov a kliník 
LF UK, aby vypracovali písomné testy na overovanie osvojených vedomostí z príslušného 
predmetu. 
v termíne do 30.4.2011. 
Zodpovední: garanti predmetov a prednostovia ústavov a kliník LF UK. 
 
Poznámka: LFUK má zakúpený softvér na vyhodnocovanie testov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 
      Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 
 
 


