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1. V zmysle platného Študijného poriadku PdF UK čl. 23, 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“). 

 

2. 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. 23, ods. 6).  

 

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

študentom na úvodnej hodine predmetu. Vyučujúci oboznámi študentov aj s kritériami 

a predbežným termínom priebežnej kontroly alebo skúšky predmetu (ŠP PdF UK čl. 23, 

ods. 7).  

 

4. Ukončenie predmetu hodnotením alebo skúškou musí byť v AiS udelené vyučujúcim 

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

príslušného predmetu). Vyučujúci je zodpovedný za zaevidovanie hodnotenia všetkých 

predmetov evidovaných na zápisnom liste študenta, aj v prípade odhlásenia z rozvrhu 

zo strany študenta.  

 

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

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

uplynuli tri dni od ukončenia skúšobného obdobia  (ŠP PdF UK príloha č. 1, čl. 2, bod 6). 

6. Hodnotenie predmetu ukončeného priebežnou kontrolou (bod 1, ods. a) musí 

vyučujúci predmetu udeliť do začiatku skúškového obdobia bez povinnosti vypísania 

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

VSES 040). Študent nemá nárok na opravné  termíny. 
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7. Z dôvodu možnosti  prerušenia štúdia pred ukončením semestra je nutné zapísať 

hodnotenia do AiS 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. 

  

8. Vyučujúci môže hodnotenia predmetov zapisovať do AiS 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. 

 

9. Hodnotenie predmetu  ukončeného  skúškou (bod 1, ods. b)  musí vyučujúci predmetu 

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

skúškové termíny. Vyučujúci je povinný vypísať min. 3 termíny skúšok najneskôr týždeň 

pred začiatkom skúškového obdobia v primeraných časových intervaloch. Vysoký počet 

študentov je nutné zohľadniť vypísaním vyššieho počtu termínov.  

10. Výsledok skúšky je potrebné do AiS 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. 
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