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1. Táto Smernica dekana nadobúda platnosť a účinnosť od 01. 09. 2020 a plne nahrádza

Smernicu dekana č. 1/2018.

2. V zmysle platného Študijného poriadku PdF UK čl. 11, ods. 2 sa hodnotenie študijných

výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu (ďalej aj „hodnotenie predmetu“) uskutočňuje

najmä:

a. priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia

štúdia napr. kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu,

semestrálne práce, referát na semináre a pod. (ďalej len „hodnotenie“),

b. skúškou za dané obdobie štúdia (ďalej len „skúška“).

3. Podmienky na hodnotenie a absolvovanie predmetu sú vyjadrené v informačnom liste

predmetu, pričom sa uvádza forma hodnotenia a podmienky na získanie jednotlivých

klasifikačných stupňov hodnotenia (Študijný poriadok PdF UK čl. 11, ods. 3).

4. Konkrétny spôsob kontroly predmetu podľa bodu 1 tejto smernice musí vyučujúci oznámiť

študentom na úvodnej hodine predmetu a písomne zverejniť spôsobom, ktorý sa na fakulte

považuje za obvyklý (e-mailom zaslať študentom):

a) rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach, z ktorých je realizovaný daný

predmet,

b) konkretizáciu spôsobu hodnotenia študijných výsledkov,

c) termíny priebežného hodnotenia,

d) informáciu, či má alebo nemá študent nárok na opravné alebo náhradné možnosti

splnenia podmienok priebežného hodnotenia,

e) informáciu, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích

činnostiach (ŠP PdF UK čl. 11, ods. 4).

5. Ukončenie predmetu hodnotením alebo skúškou musí byť v AiS2 udelené vyučujúcim

predmetu (ak hodnotenia zapisuje do AiS2 niekto iný, musí uvádzať  meno vyučujúceho

príslušného predmetu). Vyučujúci je zodpovedný za zaevidovanie hodnotenia všetkých
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predmetov evidovaných na zápisnom liste študenta, aj v prípade odhlásenia z rozvrhu 

zo strany študenta.  

 

6. Predmet, ktorý má študent zapísaný a nie je záznam o jeho ukončení hodnotením alebo 

skúškou, je ohodnotený ako neabsolvovaný a ŠO môže zapísať do AiS2 hodnotenie FX, ak 

uplynuli tri dni od ukončenia skúšobného obdobia  ( ŠP PdF UK príloha č. 2, čl. 2, bod 6). 

7. Hodnotenie predmetu ukončeného priebežnou kontrolou (bod 2, ods. a) musí 

vyučujúci predmetu udeliť do začiatku skúškového obdobia bez nutnosti vypísania 

termínov v AiS2 (hodnotenia v AiS2 je potrebné zadávať cez „predmet“ v aplikácii 

VSES 040). Študent nemá nárok na opravné  termíny.  

  

8. Z dôvodu možnosti prerušenia  štúdia pred ukončením semestra je nutné zapísať 

hodnotenia do AiS2 čo najskôr po absolvovaní priebežnej kontroly. Termíny na priebežnú 

kontrolu (hodnotenie predmetu) predmetov realizovaných počas priebežnej výučby 

semestra nesmú byť z dôvodu možných kolízií stanovené počas blokovej výučby. 

Výnimkou sú termíny pre študentov  1. ročníka Mgr. štúdia, ktorí počas priebežnej výučby 

absolvujú Pedagogickú prax 2 (A, B). 

  

9. Vyučujúci môže hodnotenia  predmetov zapisovať do AiS2 tri týždne pred začiatkom 

skúškového obdobia (posledný týždeň priebežnej a dva týždne blokovej/náhradnej 

výučby). Povinnosť udeliť hodnotenia pred začatím skúškového obdobia platí rovnako pre 

denných aj externých študentov. 

 

10. Hodnotenie predmetu  ukončeného  skúškou (bod 2, ods. b)  musí vyučujúci predmetu 

udeliť do konca skúškového obdobia. Študent má právo na jeden riadny a jeden 

opravný termín skúšky. Vyučujúci je povinný vypísať min. 3 termíny skúšok najneskôr 

týždeň pred začiatkom skúškového obdobia v primeraných časových intervaloch, pričom 

môže určiť, že termíny skúšky sa členia na riadne termíny a opravné termíny. 

Kumulatívna kapacita riadnych termínov skúšky je najmenej 125 % počtu študentov, 

ktorí si daný predmet zapísali. Ak vyučujúci nerozhodne inak, študent nemá nárok 

na vypísanie ďalších termínov skúšok nad rámec termínov vypísaných podľa tohto odseku.  

11. Ak sa študent prihlásil na termín skúšky, neodhlásil sa z neho a nedostavil sa naň, je 

povinný sa ospravedlniť prostredníctvom univerzitnej elektronickej pošty príslušnému 

vyučujúcemu najneskôr do troch pracovných dní po termíne skúšky. Ak tak študent 

neučiní alebo vyučujúci jeho ospravedlnenie neuzná, z daného termínu skúšky je 

hodnotený známkou FX. 

12. Ak bol študent na riadnom termíne skúšky hodnotený známkou FX alebo sa včas 

neprihlásil na niektorý z riadnych termínov skúšky, má právo na jeden opravný termín. 

13. Študent má právo hodnotenie na termíne skúšky neprijať a zúčastniť sa opravného termínu 

skúšky. Podrobnosti o spôsobe a dôsledkoch neprijatia hodnotenia na riadnom termíne 

skúšky sú uvedené v ŠP PdF UK v prílohe č. 2, čl. 2, bod 4. 
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14. Študent má právo požiadať o vykonanie opravného termínu skúšky komisionálnou formou 

skúšania; to platí aj pri písomnej forme hodnotenia. Pri opakovanom zápise predmetu 

môže študent požiadať o komisionálnu formu skúšania aj v riadnom termíne (ŠP PdF UK, 

čl. 12, bod 11). 

15. Výsledok skúšky je potrebné do AiS2 zapísať cez „termíny“ v aplikácii VSES 040 

najneskôr do troch pracovných dní od času začatia skúšky, aby sa v prípade potreby mohli 

študenti prihlásiť na opravné termíny. 

 

 

 

doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

           dekanka PdF UK 
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