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Prednáška
• Prednáška: pondelok 9.00 2h online.

• Učiteľ: Ján Komara, m. I-16, komara@fmph.uniba.sk.

Cvičenia
• 1AIN1: utorok 14.50 2h M-IV, Komara.

• 1AIN2: utorok 14.50 2h M-X, Lucká.

• 1AIN3: utorok 14.50 2h F1-328, Náther.

• 1AIN4: utorok 9.50 2h M-VIII, Markošová.

• 1AIN5: utorok 11.30 2h M-VIII, Mihálik.

Kurz (prednáška/cvičenie)
• 1AIN1: štvrtok 8.10 2h F1-247, Komara.

• 1AIN2: streda 16.30 2h M-IX, Lucká.

• 1AIN3: štvrtok 11.30 2h F1-328, Náther.

• 1AIN4: štvrtok 9.50 2h M-XI, Markošová.

• 1AIN5: štvrtok 9.50 2h M-XII, Mihálik.

Konzultácie
• Komara: pondelok 14.00–14.30 online (alebo po dohode emailom).

• Cvičiaci oznámia svoje konzultačné hodiny jednotlivým krúžkom.

• Akademické podporné centrum: pondelok 14.00–15.30 online/I-23.



Hodnotenie
Priebežné semestrálne hodnotenie

Počas semestra môžete dohromady získať 150 bodov:
• 1. semestrálny test: 40 bodov.

• 2. semestrálny test: 40 bodov.

• Domáce úlohy: 40 bodov.

• Cvičenia (účasť, kvízy): 40 bodov.

• Prémiové hodnotenie (aktivita na cvičeniach, . . . ).
Ak niekto získa zo semestra menej ako 75 bodov, dostáva automaticky (t. j.
bez záverečnej skúšky) celkové hodnotenie FX. Ak niekto získa zo súčtu
uvedených dielčích hodnotení viac ako 150 bodov, prebytok nad tých 150
bodov sa mu pripočíta k celkovému hodnoteniu.

Skúška

Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomka bude za 150 bodov.
Na úspešné absolvovanie písomnej časti skúšky je nevyhnutné získať aspoň
75 bodov z písomky. Ak získate menej ako 75 bodov z písomky, skúšku musíte
opakovať. Všetci študenti, ktorí sa uchádzajú o hodnotenie A alebo B, musia
zodpovedať teoretickú otázku v ústnej časti skúšky.

Celkové hodnotenie

Za semester a písomnú časť skúšky možno dohromady získať 300 bodov.
Dokonca to môže byť viac v prípade, že využijete všetky možnosti, ktoré
poskytuje semestrálne hodnotenie. Celkové hodnotenie študenta je potom
nasledovné:

Počet bodov: Hodnotenie:
270 a viac A
240 - 269 B
210 - 239 C
180 - 209 D
150 - 179 E
menej ako 150 FX

V prípade, že niekto úspešne zloží skúšku a získa spolu za semester a písomnú
skúšku toľko bodov, že ho od lepšieho celkového hodnotenia delia nanajvýš
3 body, dostane možnosť si zlepšiť celkové hodnotenie na ústnej časti skúšky.



Domáce úlohy

Počas semestra budeme zadávať domáce úlohy, ktoré bude treba vyrie-
šiť, spísať a odovzdať do termínu uvedeného v hlavičke úlohy. Úlohy budú
zadávané elektronicky v systéme MOODLE. Riešenia úloh treba editovať (ob-
rázky a náčrty môžu byť výnimočne nakreslené rukou). Úlohu odovzdávate
v pdf formáte s vašim menom uvedeným v mene súboru do príslušnej prieh-
radky v systéme MOODLE. Opravené úlohy dostanete naspäť s komentárom
a poznámkami k vašej práci. Môžeme vás požiadať, aby ste niektoré príklady
urobili znovu.

Poznámka

Pri riešení príkladov, ktoré sú určené na bodovanie, pracujte samostatne.
V prípade závažného podozrenia z opisovania si vyhradzujeme možnosť vy-
vodiť primerané dôsledky.

Dôležité termíny
Cez semester budú dve semestrálne písomky:

• Prvá semestrálna písomka je v stredu 27. októbra 2020 o 18.10 v po-
sluchárni A a B.

• Druhá semestrálna písomka je v stredu 1. decembra 2020 o 18.10, v
posluchárni A a B.

Počas skúšobného obdobia sú predbežne vypísané tieto termíny:

• Každý utorok o 9.00 v posluchárni A.

Ďalšie informácie
• Webová stránka predmetu:

https://dai.fmph.uniba.sk/courses/mat/2122zs/

• Domáce úlohy:
https://moodle.uniba.sk/

• Zoznam centrálnych služieb zabezpečovaných Centrom informačných
technológií UK:
https://moja.uniba.sk/


