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Prvé skúškové obdobie: 
hlavný cieľ
● Na známku A-E absolvovať čo najviac predmetov
● Minimálne 20 kreditov, inak vás vylúčia zo štúdia
● Čo najviac povinných predmetov, aby ste ich 

nemuseli opakovať vo vyššom ročníku a mohli robiť 
nadväzujúce predmety

● Aj dobrý priemer sa hodí (internáty, štipendiá, 
prijímacie pohovory)

Ak sa skúškové nebude vyvíjať podľa vašich predstáv, 
treba si nastaviť realistické ciele a strategicky plánovať 
ich splnenie



Typy skúšok

● Niektoré predmety zakončené počas semestra 
priebežným hodnotením

● Pozor, aj u predmetov so skúškou často treba splniť 
kritériá priebežného hodnotenia, aby ste mohli ísť na 
skúšku

● Skúšky:
● písomné
● ústne
● praktické
● kombinácia

● Malé vs. hromadné termíny



Termíny skúšok a prihlasovanie

● Termíny skúšok určia vyučujúci
● Pri kolízii hromadných termínov z rôznych predmetov 

kontaktujte príslušných učiteľov čím skôr
● Prihlasovanie na termín skúšky:

○ AIS     https://ais2.uniba.sk/
○ Votr https://votr.uniba.sk/
○ alebo podľa pokynov učiteľa

● Pri obmedzenej kapacite termínov sa prihláste radšej 
skôr, neskôr to môžete meniť

● Pozor, prihlasovať a odhlasovať je možné iba do 
určitého času (často 24 hodín pred termínom)

● Učitelia spravidla nebudú pridávať ďalšie termíny, 
okrem tých, ktoré boli vypísané

https://ais2.uniba.sk/
https://votr.uniba.sk/


V prípade problémov
● Ak na skúšku nemôžete prísť a už sa nedá odhlásiť, 

čím skôr kontaktujte vyučujúceho, najlepšie 
emailom

● Ak  máte vážny dôvod (zdravotný, vážna rodinná 
udalosť a pod.), uveďte ho v správe, môže byť 
potrebné potvrdenie

● Ak na skúšku neprídete bez vážneho dôvodu a 
ospravedlnenia, máte z termínu Fx

● Ak skúšku nespravíte, zapíšte sa na opravný termín. 
Máte nárok na 2 opravné termíny, ale len v rámci 
vypísaných termínov



Zistite si pred skúškou

● Aké sú pravidlá absolvovania predmetu a akú formu 
má skúška

● Čas a miesto skúšky
● Potrebné a povolené pomôcky
● Odhadovaný čas skúšky (pri ústnych skúškach ťažko 

predpovedať)
● Aké typy príkladov a otázok môžete očakávať, čo je 

najdôležitejšie vedieť
○ Môžete sa spýtať aj starších spolužiakov alebo 

prečítať anketu k predmetu z minulých rokov



Príprava na skúšku

● Ideálne máte medzi skúškami dlhšie rozostupy, 
napr. týždeň, najmä pred ťažšou skúškou

● Na druhej strane potrebujete aj rezervu na prípadné 
opravné termíny

● Ideálne ste sa učili priebežne, cez skúškové hlavne 
opakovanie

● Čo sa učiť:
○ V prvom rade sa snažte učebnú látku pochopiť 
○ Tréning v riešení úloh
○ Naučte sa definície, tvrdenia viet, myšlienky 

dôkazov
● Učiť sa môžete individuálne, v skupinách, hľadať 

ďalšie materiály, požiadať vyučujúcich o konzultáciu



Plánovanie a životospráva

● Rozvrhnite si čas, nenechávajte prípravu na skúšku 
na poslednú chvíľu

● Pred skúškou sa radšej vyspite ako sa na poslednú 
chvíľu snažiť učiť

● Celkovo nezabudnite na prestávky v učení, dostatok 
spánku, zdravú stravu, pitný režim, dostatok pohybu

● Keď ste príliš unavení, aj tak sa veľa nenaučíte
● Neničte si zdravie povzbudzovacími prostriedkami



Čo si priniesť na skúšku

● ISIC
● Povolené pomôcky, určite si prineste papiere a 

písacie potreby
● Je dobré mať so sebou aj fľašu vody a niečo malé na 

jedenie 
● Obzvlášť na ústne skúšky sa patrí slušnejšie obliecť, 

nemusíte ale nutne prísť v obleku



Čestné správanie

● Za nečestné konanie na skúške môžete byť 
hodnotení známkou Fx bez nároku na opravný termín

● Nečestné konanie je napr.:
○ Nedovolená spolupráca, odpisovanie, umožnenie 

inému odpisovať
○ Používanie nepovolených písomných pomôcok a 

elektronických zariadení
○ Získanie alebo snaha o získanie zadaní budúcich 

skúšok



Opakovanie: hlavný cieľ

● Na známku A-E absolvovať čo najviac predmetov
● Minimálne 20 kreditov, inak vás vylúčia zo štúdia
● Čo najviac povinných predmetov, aby ste ich 

nemuseli opakovať vo vyššom ročníku a mohli robiť 
nadväzujúce predmety

● Aj dobrý priemer sa hodí (internáty, štipendiá, 
prijímacie pohovory)

Ak sa skúškové nebude vyvíjať podľa vašich predstáv, 
treba si nastaviť realistické ciele a strategicky plánovať 
ich splnenie



Ak nastanú problémy

● Napríklad nejaký predmet nemôžete absolvovať kvôli 
tomu, že už nie je voľný termín

● V prvom rade kontaktujte čím skôr vyučujúceho, 
môže byť ešte ochotný/á pomôcť

● Môžete sa poradiť s tútorom alebo garantom
● V prípade veľkých prekážok (napr. zdravotných) 

môžete napísať žiadosť na študijné oddelenie
● Odporúčam prečítať si študijný poriadok fakulty
● Ak nezískate 20 kreditov, môžete sa znovu prihlásiť 

na štúdium 
● Pre budúcnosť: dvakrát nespravený ten istý 

predmet znamená vylúčenie zo štúdia



Tútori a garanti

Informatika tútor: doc. RNDr. Ján Mazák, PhD.
jan.mazak@fmph.uniba.sk, M-255

Informatika garantka: doc. RNDr. Dana Pardubská CSc.
dana.pardubska@fmph.uniba.sk, M-250

Bioinformatika tútor: doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
tomas.vinar@fmph.uniba.sk, M-163

Bioinformatika garantka: doc. Mgr. Bronislava Brejová, 
PhD.
bronislava.brejova@fmph.uniba.sk



Cez úspešné skúškové

● Prehĺbite si znalosti získané cez semester
● Lepšie spoznáte spolužiakov
● Lepšie vás spoznajú vyučujúci, získajú o vás dobrú 

mienku 
● V ideálnom prípade zostane na konci skúškového 

trochu času na oddych (ale radšej nerobte pevné 
plány)



Študentská anketa

● https://anketa.fmph.uniba.sk/
● Hodnotenie predmetov, vyučujúcich, študijných 

programov a služieb fakulty
● Hviezdičky a slovné komentáre
● Dajte nám prosím spätnú väzbu, čo robíme dobre a 

zle
● Užitočné pre učiteľov, garantov, vedenie fakulty, ale aj 

mladších študentov
● Hoci výsledky sa možno hneď nepretavia do zmien, 

v dlhšom horizonte má anketa vplyv

https://anketa.fmph.uniba.sk/

