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1. Prednášky 

Prednášky bude zabezpečovať Mgr. Samuel Rybnikár, PhD. Prednášky budú prebiehať 

podľa zverejneného rozvrhu hodín online prostredníctvom Microsoft Teams. Prednášky budú 

nahrávané. Audiovizuálne nahrávky prednášok spolu s prezentáciami budú zverejnené 

v MOODLE. Účasť študentov na prednáškach nebude sledovaná, je však odporúčaná. 

Študenti počas prednášky nemusia mať zapnutú kameru ani mikrofón. 

 

2. Cvičenia 

Cvičenia č. 1 až č. 4 bude zabezpečovať Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., cvičenie č. 5 Mgr. 

Katarína Procházková, PhD. Cvičenia budú prebiehať podľa zverejneného rozvrhu hodín online 

prostredníctvom Microsoft Teams. Účasť študentov na cvičeniach je povinná. Študent musí 

mať počas celého cvičenia zapnutú kameru a mikrofón. Odporúča sa, aby si študent vždy 

pred cvičením skontroloval ich funkčnosť. V prípade technických problémov musí študent 

absolvovať cvičenie v náhradnom termíne v danom týždni alebo vypracovať náhradné plnenie 

za cvičenie, ktoré mu zadá vyučujúci, inak nebude z predmetu hodnotený. Študent má 

povolené tri ospravedlnené absencie. Študent sa ospravedlní vyučujúcemu prostredníctvom 

e-mailu. Vyučujúci určí študentovi náhradné plnenie za ospravedlnené absencie. Ak študent  

nevypracuje náhradné plnenie, nebude z predmetu hodnotený. 

Prestupy študentov medzi cvičeniami budú umožnené z dôvodu kolízie v rozvrhu hodín. 

Študenti cvičenia č. 1 až č. 4 môžu požiadať Mgr. Samuel Rybnikár, PhD. o preradenie sa medzi 

týmito cvičeniami v prvý výučbový týždeň priamo na tom cvičení, do ktorého sa žiadajú 

preradiť. Vyučujúceho nie je potrebné kontaktovať e-mailom. Študenti cvičenia č. 5 môžu 

požiadať Mgr. Katarínu Procházkovú, PhD. o súhlas s preradením sa do niektorého z cvičení č. 

1 až č. 4 najneskôr v prvý výučbový týždeň. Po udelení tohto súhlasu študenti kontaktujú e-

mailom Mgr. Samuela Rybnikára, PhD. 

Študenti  s individuálnym  študijným  plánom  sa  nemusia  zúčastňovať  prednášok ani 

cvičení.  Nie sú povinní splniť ani žiadne osobitné podmienky na to, aby boli pripustení ku 

skúške. Zúčastnia sa spolu s ostatnými študentami záverečného hodnotenia, ktoré bude 

realizované formou ústnej skúšky online prostredníctvom Microsoft Teams. 

 

3. Externé štúdium 

Výučbu bude zabezpečovať Mgr. Katarína Procházková, PhD. a bude prebiehať podľa 

zverejneného rozvrhu hodín online prostredníctvom Microsoft Teams. Účasť študentov na 

výučbe je povinná. Študent musí mať počas celého cvičenia zapnutú kameru a mikrofón. 

Odporúča sa, aby si študent vždy pred výučbou skontroloval ich funkčnosť. V prípade 

technických problémov musí študent vypracovať náhradné plnenie za výučbu, ktoré mu zadá 

vyučujúci, inak nebude z predmetu hodnotený. Výučbu formou MOODLE bude 

zabezpečovať Mgr. Samuel Rybnikár, PhD. zverejnením študijných materiálov v MOODLE. 

Účasť na online prednáškach v dennej forme štúdia podľa zverejneného rozvrhu hodín bude 

umožnená na dobrovoľnej báze aj študentom v externej forme štúdia. 



4. Hodnotenie 

Z predmetu nebude uskutočnené priebežné hodnotenie. Záverečné hodnotenie bude 

realizované formou ústnej skúšky online prostredníctvom Microsoft Teams. Otázky na ústnu 

skúšku sú zverejnené na webovej stránke katedry a v MOODLE. Otázky sú rozdelené na sadu 

A a sadu B, z každej sady si študent vylosuje jednu otázku. Náplňou ústnej skúšky je 

zodpovedanie dvoch otázok, ktoré sa hodnotia samostatnou známkou. Výsledné hodnotenie 

skúšky predstavuje priemer hodnôt oboch získaných známok. Ak bol študent hodnotený čo len 

z jednej otázky známkou FX, celá ústna skúška sa hodnotí známkou FX.  Pred skúškovým 

obdobím sa uskutoční nácvik skúšky. O termíne nácviku skúšky budú študenti včas 

informovaní. 

 

5. Konzultačné hodiny 

Konzultačné hodiny Mgr. Samuela Rybnikára, PhD. budú prebiehať v pondelok od 16:30 

hod. do 17:50 hod. a v utorok od 16:30 hod. do 17:50 hod. Konzultačné hodiny budú prebiehať 

online prostredníctvom Microsoft Teams. Na online konzultáciu je potrebné sa nahlásiť vopred 

prostredníctvom e-mailu. So študentom bude dohodnutý presný čas konzultácie. Po dohode e-

mailom je možné uskutočniť online konzultácie aj mimo stanovených konzultačných hodín. 

Konzultačné hodiny Mgr. Kataríny Procházkovej, PhD. budú prebiehať online 

prostredníctvom Microsoft Teams. Termín online konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred 

prostredníctvom e-mailu. 
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