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VSTUPNÝ ODBORNÝ DÔSTOJNÍCKY
KURZ
PSYCHOLÓG

1.

Údaje o programe kurzu

a) Názov kurzu:

Vstupný odborný dôstojnícky kurz

b) Odbornosť:

personálny manažment (M10)

c) Špecializácia

472 - psychológ

d) Forma štúdia:

denné štúdium

e) Dĺžka štúdia:

7 týždňov

f) Charakteristika kurzu:
Vstupný odborný dôstojnícky kurz (ďalej len kurz) je súčasťou vzdelávania
dôstojníkov OS SR, ktorý organizuje Centrum vzdelávania (ďalej len CV) Akadémie
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ďalej len
AOS).
Kurz je osobitným kvalifikačným predpokladom na výkon dôstojníckej funkcie
s plánovanou hodnosťou poručík a nadporučík 1 .
Program je zameraný na prípravu dôstojníka OS SR v požadovanej vojenskej
odbornosti – psychológ, určeného na plnenie úloh u útvarov, jednotiek a zariadení OS SR,
ktorý nadväzuje na vysokoškolské štúdium druhého stupňa jednoodborového štúdia
psychológie a na Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl realizovaný v AOS.
Cieľom kurzu je zabezpečiť zbor profesionálnych dôstojníkov, od ktorých sa
požaduje prevzatie právomocí a zodpovednosti za realizáciu širokého rozsahu úloh a
poslaní podľa požiadaviek OS SR. Kurz bude pripravovať frekventantov po teoretickej
a praktickej stránke na plnenie povinností, ktoré sú potrebné na výkon veliteľských,
personálnych, administratívnych a logistických požiadaviek na predurčenú funkciu.

1

Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 100/2008
o osobitných kvalifikačných predpokladoch na funkciu a odborných predpokladoch na hodnosť, o spôsobe ich
získavania, o stupňoch znalosti cudzieho jazyka na funkcie a o podmienkach uznávania osobitných
predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 346/2005 Z.z. o
štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Cieľom programu vzdelávania a výcviku kurzu je pripraviť novo povýšených
poručíkov v náročnejších oblastiach vojenskej profesie a na zvládnutie odborných
špecializovaných činností.
Po úspešnom absolvovaní kurzu získa poručík odborné predpoklady na
vykonávanie funkcie v odbornosti M 10 – psychológ.
g) Profil absolventa kurzu
Absolvent je dôstojník, profesionálny vojak s vysokoškolským vzdelaním druhého
stupňa. Je pripravený na výkon funkcie v špecializácii psychológ.
Absolvent

je

poručík 2 ,

ktorý

je

pripravený

na

zvládnutie

odborných

špecializovaných činnosti s vysokými nárokmi na myslenie a analytické schopnosti, s
požiadavkou na rozhodovanie o voľbe správneho postupu z viacerých možných riešení,
vyžadujúce spoluprácu s viacerými subjektmi (organizáciami). Je pripravený na riadenie,
velenie a organizovanie chodu nižších vojenských organizačných celkov.
Absolvent sa orientuje vo výkone činností v pôsobnosti personálneho manažmentu
OS SR. Pozná a orientuje sa v jednotlivých subsystémoch personálneho manažmentu OS
SR a v kompetenciách vojenského psychológa. Pozná a je schopný aplikovať hlavné
princípy práce profesionálneho vojaka a vojenského psychológa. Pozná špecifiká psychiky
vojaka v jednotlivých etapách jeho kariéry a v jednotlivých druhoch jeho nasadenia vrátane
vojnového. Je schopný navrhnúť a aplikovať metódy na žiaduce ovplyvňovanie a podporu
osobnosti vojaka a rozvoj jeho psychickej pripravenosti na špecifiká súdobého boja. Pozná
špecifiká

sociálnej skupiny – vojenskej jednotky a je schopný detekovať riziká

nežiaducich prejavov v živote jednotky, ktoré následne eliminuje a podporuje žiaduce
správanie. Ovláda a aplikuje metódy poradenskej psychológie. Má základné vedomosti
z oblasti psychotraumatológie, ktoré je schopný aplikovať. Pozná a je schopný aplikovať
základné výskumné metódy. Pozná a je schopný aplikovať základné metódy edukačného
procesu. Orientuje sa a spolupracuje s externými klinicko-sociálnymi, edukačnými a inými
pracoviskami.
Je schopný adaptovať sa na nové prostredie a nových ľudí. Osobnými vlastnosťami
a príkladom si zabezpečí rešpekt a autoritu podriadených. Je vytrvalý, rozhodný, má

2

Príloha č. 2 k zákonu č. 346/ 2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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zmysel pre povinnosť a schopnosť vzdelávať sa a zdokonaľovať v požadovaných
zručnostiach. Je fyzicky a psychicky odolný a schopný prekonávať a riešiť prekážky
spojené so službou v OS SR a osobné problémy. Dokáže podriadiť osobné záujmy a ciele
úlohám, ktoré je potrebné riešiť v spoločnom záujme. Je schopný prijímať rozhodnutia
v stresových situáciách a v časovej tiesni.

2.

Charakteristika programu kurzu
− rozpočet hodín a prehľad tém po moduloch (príloha č. 1),
− informačné listy modulov (príloha č. 2).

3.

Charakteristika vzdelávacieho procesu
Vzdelávací proces prebieha v dennej forme štúdia. Charakter vzdelávacej činnosti

a časový sled určuje rozvrh hodín.
Denne je plánovaných 8 vyučovacích hodín s potrebným časom vyčleneným na
samostatnú prípravu a konzultačnú činnosť podľa potrieb účastníka kurzu a dôstojníka
zodpovedného za realizáciu kurzu.
Vyučovacia hodina trvá 45 minút a jedna téma sa vyučuje spravidla v dvoch až
štyroch vyučovacích hodinách za sebou. Vzdelávanie a výcvik sú vedené príslušníkmi
katedry Spoločenských vied a jazykov AOS a Centra psychologických a sociologických
činností Personálneho úradu OS SR (ďalej len CPSČ). Výcvik je organizovaný v AOS,
CPSČ a u útvarov a zariadení OS SR.
Metódami prípravy účastníkov kurzu sú:
-

prednáška (P),

-

cvičenie (C),

Dôležitou súčasťou prípravy účastníkov kurzu je odborná stáž.
Z dôvodu zabezpečenia nerušeného priebehu kurzu, v prípade nepredvídaných
udalostí, možnosti reakcie na nové trendy a aktuálne problémy a podľa požiadaviek
odborného garanta má právo zmeniť riaditeľ CV 20 %, náčelník Oddelenia odborných
kurzov 10 % obsahu výučby v kurze.
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4.

Hodnotenie účastníkov kurzu
Každý účastník kurzu je priebežne hodnotený riadiacimi zamestnaní. Hodnotenie

študijných výsledkov v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä priebežnou kontrolou
študijných výsledkov počas výučbovej časti (kontrolné otázky, úlohy na samostatnú prácu
a pod.).
Na záver štúdia absolvuje účastník kurzu záverečnú skúšku. Záverečné hodnotenie
pozostáva z priebežného hodnotenia, výsledkov ústnej záverečnej skúšky a zahŕňa aj
prejavenú aktivitu účastníka kurzu. Spracováva sa písomne.
Hodnotenie sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice. Známka vyjadruje kvalitu
osvojenia si vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným
v informačnom liste modulu.
Stupnicu tvoria štyri klasifikačné stupne:

5.

výborne

(vynikajúce výsledky)

1

dobre

(priemerné výsledky)

2

vyhovel

(výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá)

3

nevyhovel

(výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá)

4

Udeľované osvedčenie
Po splnení podmienok stanovených programom kurzu sa absolventom Vstupného

odborného dôstojníckeho kurzu udeľuje „Osvedčenie o absolvovaní kurzu“.

6.

Požiadavky na účastníka kurzu
Dôstojník v hodnosti poručík, absolvent Dôstojníckeho kurzu pre absolventov

vysokých škôl podľa § 19 ods. 2 písm. b) Zákona č. 346/2005 Z. z o štátnej službe
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o štátnej službe
profesionálnych vojakov), ktorý bol vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 20
ods. 2 zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov.
Kurz je určený pre absolventov vysokých škôl magisterského jednoodborového
štúdia psychológie.

6

7.

Personálne zabezpečenie

a) Funkcionári zodpovední za program kurzu:
− garant

rektor AOS,

− spolugarant

Centrum psychologických a sociologických činností PÚ OS SR,

− zodpovedá

riaditeľ CV.

b) Inštitúcie podieľajúce sa na zabezpečení programu kurzu:
− AOS,
− Personálny úrad OS SR,
− Útvary a zariadenia OS SR.
c) Predpokladané počty účastníkov kurzu
Predpokladané počty účastníkov kurzu sú stanovené podľa koncepcie rozvoja
a profesionalizácie OS SR štábom pre podporu operácií GŠ OS SR.

8.

Podmienky pre úspešné absolvovanie kurzu
− ospravedlnená neúčasť v kurze (napr. dočasná neschopnosť vykonávať štátnu
službu, služobné voľno) nesmie presiahnuť 10 % z počtu riadených vyučovacích
hodín,
− účastník kurzu nesmie počas kurzu závažným spôsobom porušiť ustanovenia
zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, interné normatívne akty MO SR
a GŠ OS SR, štatútu AOS a ubytovacieho poriadku,
− úspešné absolvovanie skúšky, alebo opakovanej skúšky ak mu ju na základe jeho
žiadosti povolil vzdelávací inštitút a tu je povinný absolvovať najneskôr do 30 dní
odo dňa neúspešného vykonania záverečnej skúšky.
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AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
v Liptovskom Mikuláši
k č.: AOSPríloha:
1
Počet listov: 2

Rozpočet hodín a prehľad tém po moduloch
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Rozpočet hodín a prehľad tém po moduloch
Metóda

Predmet

Počet
hodín

P

C

OS

Celkom

265

26

14

225

Organizačný blok

4

4

Slávnostné akcie

2

2

Organizačno-administratívne zamestnanie

2

2

Všeobecná časť
1. Miesto psychológie v systéme velenia OS SR a partnerských
armád
2. Legislatíva a otázky súčinnosti v oblasti psych. služieb v OS SR

8

8

2

2

2

2

3. Organizačná kultúra a personálny manažment v OS SR

2

2

4. Kvalita života a rodina profesionálneho vojaka

2

2

Odborná teoretická príprava
1. Vznik, miesto a predmet vojenskej psychológie
2. Psychické procesy, stavy a vlastnosti vojakov vo vojenskej
činnosti
3. Psychológia osobnosti vojaka

32

18

2

2

4

2

2

4

2

2

4. Psychická pripravenosť vojaka

4

2

5. Miesto psychologickej prípravy vo výcviku vojsk
6. Psychologická činnosť v etapách nasadenia personálu do
vojenských operácií
7. Miesto psychologických činností v kariérnom cykle prof. vojaka

4

2

2

4

2

2

2

2

2

8. Vojenská jednotka ako malá sociálna skupina

4

2

2

9. Prevencia sociálne nežiaducich javov

4

2

2

14

Odborná stáž

216

216

1. Odborná stáž

216

216

Záverečné skúšky

5

5

Záverečné skúšky

5

5
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AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
v Liptovskom Mikuláši
k č.: AOSPríloha:
2
Počet listov: 6

INFORMAČNÉ LISTY
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Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
v Liptovskom Mikuláši
INFORMAČNÝ LIST MODULU - VŠEOBECNÁ ČASŤ
Kurz: Vstupný odborný dôstojnícky kurz
Zodpovedá:
Zabezpečuje: CV
Katedra spoločenských vied a jazykov
rektor AOS
CPSČ
Konzultant:
Forma výučby:

P

Rozsah výučby:

8

Celkom hodín:
8

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia modulu
Predmet je hodnotený priebežne a je súčasťou záverečnej skúšky.
Cieľ modulu:
Po absolvovaní modulu musí budúci absolvent poznať:
Štruktúru a ciele činností psychologickej služby v OS SR.
Hlavné zameranie psychologických činností v OS SR
Vojenské sociálne prostredie.
Po absolvovaní modulu musí budúci absolvent získať:
základnú orientáciu o mieste a cieľoch psychologickej služby a uskutočňovaných
psychologických činnostiach vo vojenskom prostredí (prostredie OS SR).
Stručná osnova modulu:
Téma 1: Miesto psychológie v systéme velenia OS SR a partnerských armád
2P
Organizačné členenie výkonu psychologických činností v OS SR – vojskový subsystém,
subsystém vojenského zdravotníctva, centrum psychologických a sociologických služieb
a psychologické činnosti vo vojenskom školstve. Komparácia systému psychologických
služieb v OS SR a v niektorých armádach NATO.
Téma 2: Legislatíva a otázky súčinnosti v oblasti psychologických služieb
2P
Právne základy výkonu psychologických činností v OS SR. Ustanovenia Zákona č.
199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov, Zákona č. 346/
2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
Zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. Intarezortné právne normy kodifikované
v predpise PSYCH 1-1 a v záväzných metodických opatreniach Náčelníka GŠ OS SR
a Náčelníka Štábu personálneho manažmentu GŠ OS SR. Etický kódex psychológa v OS SR.
Téma 3: Organizačná kultúra a personálny manažment v podmienkach OS SR
2P
Vymedzenie pojmu organizačná kultúra všeobecne a organizačná kultúra OS SR
osobitne. Prvky organizačnej kultúry a jej vplyv na naplňovanie základných funkcií
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personálneho manažmentu.
Téma 4:
Kvalita života a rodina profesionálneho vojaka
2P
Kvalita života ako neoddeliteľná stránka životného štýlu. Štruktúra životného štýlu
profesionálneho vojaka. Vymedzenie rodiny profesionálneho vojaka a charakteristika jej
základných funkcií. Špecifiká vývoja rodín vojenských profesionálov. Podiel ozbrojených síl
na upevňovaní rodín vojenských profesionálov. Nové trendy života vojenských rodín.
Literatúra:
MATIS, J. – POLONSKÝ, D.: Rodina vojenského profesionála. L. Mikuláš. VA. 1997. ISBN
80-8040-045-8
Zborník anotácií a elektronických verzií príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
„Životný štýl a rodina vojenského profesionála“. L. Mikuláš: AOS. 2007. ISBN 978-80-8040328-7
Zborník elektronických verzií príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
„Organizačná kultúra OS SR“ L. Mikuláš: AOS. 2008. ISBN 978-80-8040-351-5
Zborník z vojensko-vedeckého seminára „Miesto a úloha sociálno-psychologického výcviku
v príprave profesionálneho vojaka“. L. Mikuláš: VA. 2002. ISBN 80-8040-194-2
Zákon č. 199/1994 Z.Z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení
neskorších predpisov.
Vojenský predpis Psych-1-1 Vykonávanie psychologickej činnosti v rezorte ministerstva
obrany.
Záväzné metodické opatrenie č. 7 náčelníka štábu personálneho manažmentu pre výkon
psychologických činností v OS SR z júna 2007.
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis zodpovedného funkcionára a dátum
poslednej úpravy listu:
slovenský
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Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
v Liptovskom Mikuláši
INFORMAČNÝ LIST MODULU – ODBORNÁ TEORETICKÁ PRÍPRAVA
Kurz: Vstupný odborný dôstojnícky kurz
Zodpovedá:
Zabezpečuje: CV
Katedra spoločenských vied a jazykov
rektor AOS
CPSČ
Konzultant:
Forma výučby:
Rozsah výučby:

P
18

C
14

Celkom hodín:
32

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia
Predmet je hodnotený priebežne a je súčasťou záverečnej skúšky.
Cieľ predmetu:
Po absolvovaní modulu získa budúci absolvent:
Základné poznatky z predmetu vojenská psychológia. Pochopí obsah činností vojskového
psychológa v OS SR.
Po absolvovaní modulu sa dokáže absolvent realizovať psychologické činnosti na stupni
útvar.
Stručná osnova :
Téma 1: Vznik, miesto a predmet vojenskej psychológie
2P
Náčrt dejín vojenskej psychológie vo svete a v rámci našich vojenských dejín. Miesto
vojenskej psychológie v systéme psychologických vied a v systéme vojenských vied.
Predmet a metódy vojenskej psychológie.
Téma 2: Psychické procesy a stavy vojakov vo vojenskej činnosti
2P+2C
Kognitívne, citové a vôľové procesy vojakov vo výcviku, v operátorských činnostiach a v
dobe nasadenia do operácií vojenského a nevojenského charakteru. Kladné a negatívne
psychické stavy vojakov. Psychogénne reakcie, únava, strach a panika.
Téma 3: Psychológia osobnosti vojaka
2P+2C
Pohľad vojenskej psychológie na osobnosť vojaka. Šruktúra osobnosti vojaka. Aktivačnomotivačné, vzťahovo-postojové, výkonové a sebaregulačné vlastnosti osobnosti. Vojenské
prostredie ako jeden z faktorov utvárania osobnosti vojaka. Zvláštnosti ontogenézy
psychiky v období dospelosti.
Téma 4: Psychická pripravenosť vojaka
2P
Psychická záťaž vo vojenskej činnosti, typy záťažových situácií vo vojenskej činnosti.
Psychická pripravenosť vojaka a jej štruktúra. Psychická pohotovosť, funkčná spoľahlivosť
poznávacích, senzomotorických a rozhodovacích procesov, motivačno-aktivačné
dispozície, psychická odolnosť.
Téma 5: Miesto psychologickej prípravy vo výcviku vojsk
2P+2C
Podstata a význam psychologickej príprava vojakov. Ciele, metódy a prostriedky
psychologickej prípravy vojakov. Charakteristika situačno-tréningovej, simulačnotréningovej, verbálno-aktivačnej a relaxačno-aktivačnej metódy psychologickej prípravy.
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Tréning rozhodovacích procesov v záťaži.
Téma 6: Psychologická činnosť v etapách nasadenia personálu do vojenských operácií
2P+2C
Význam psychologickej prípravy personálu pri nasadení v operáciách vojenského
a nevojenského charakteru. Psychologická príprava pred nasadením, počas nasadenia a po
skončení operácie. Psychologická podpora a pomoc personálu v nasadení. Prvá
psychologická pomoc v priebehu operácie. Posttraumatická stresová porucha, jej vznik,
príznaky, diagnostika, terapia.
Téma 7: Miesto psychologických činností v kariérnom cykle profesionálneho vojaka
2P+2C
Náplň a hlavné úlohy psychologických činností v OS SR. Diagnostická činnosť,
poradenská činnosť, optimalizácia života vojsk, primárna prevencia sociálne nežiaducich
javov, monitorovanie sociálnej klímy v jednotkách, krízová intervencia, činnosť v oblasti
psychohygieny a regenerácie síl vojakov, psychologická starostlivosť o rodinných
príslušníkov vojakov v misiach, lektorská, terapeutická, expertízna a vedecko-výskumná
činnosť činnosť.
Téma 8: Vojenská jednotka ako malá sociálna skupina
2P+2C
Charakteristika vojenskej jednotky ako malej sociálnej jednotky. Dynamika a kohezivita
vojenskej jednotky. Sociálne pozície, statusy a roly vo vojenskej jednotke. Psychologické
aspekty moci, autority a vodcovstva vo vojenskej jednotke.
Téma 9: Prevencia sociálne nežiaducich javov
2P+2C
Sociálne nežiaduce javy, ich vymedzenie a klasifikácia. Sociálne nežiadúce javy
charakteristické pre prostredie ozbrojených síl. Monitoring výskytu, metódy monitoringu.
Primárna prevencia sociálne nežiaducich javov v podmienkach útvaru. Systémový prístup
v primárnej prevencií. Tvorba a realizácia preventívnych programov na stupni útvar.
Literatúra:
JANEČEK, V. a kol.: Výkladový slovník základných pojmov z pedagogiky, psychológie
a sociológie (pre potreby príslušníkov OS SR). Bratislava: GŠ OS SR. 2007. ISBN 978-80969362-1-2
Klimeková, A. – Teník, J.: Vybrané témy zo psychológie. Bratislava, MO SR, 2006
Tomíček, F.: Vyrovnávanie sa vojakov so záťažou vo vojenskej činnosti. Liptovský Mikuláš,
Vojenská akadémia, 1994
Vodrážka, R.: Psychologická príprava vojakov. Bratislava, VVPŠ, 1994
Vojenský predpis Psych-1-1 Vykonávanie psychologickej činnosti v rezorte ministerstva
obrany.
Záväzné metodické opatrenie č. 7 náčelníka štábu personálneho manažmentu pre výkon
psychologických činností v OS SR z júna 2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis zodpovedného funkcionára a dátum
poslednej úpravy listu:
slovenský
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INFORMAČNÝ LIST MODULU - ODBORNÁ STÁŽ
Kurz: Vstupný odborný dôstojnícky kurz
Zodpovedá:
Zabezpečuje: CV
CPSČ
rektor AOS
Organizácie v podriadenosti MO SR
Útvary a zariadenia OS SR
Konzultant:
Celkom hodín:

Forma výučby:
Rozsah výučby:

216

216

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia modulu
Predmet je hodnotený priebežne.
Cieľ modulu:
Po absolvovaní študijného plánu musí absolvent poznať:
Štruktúru a ciele činností psychologickej služby v OS SR.
Hlavné zameranie psychologických činností v OS SR
Úlohy a metódy aplikovanej vojenskej psychológie.
Po absolvovaní študijného plánu musí absolvent zvládnuť:
Funkcie psychológa vo vojenskom systéme.
Stručná osnova modulu:
Téma 1:
Odborná stáž 216
Odborná stáž vykonávaná v rezortných odborných psychologických pracoviskách a u útvarov
OS SR..
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Podpis

zodpovedného

poslednej úpravy listu:
slovenský
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funkcionára

a dátum

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Odborná časť Informačný list modulu
Kurz:

Vstupný odborný dôstojnícky kurz

Názov modulu:

Záverečné preskúšanie
Zabezpečuje:
CV
KtSVaJ
PÚ OS SR
Konzultant:

Zodpovedá:
riaditeľ Centra vzdelávania
Forma výučby:

cvičenie,

Rozsah výučby:

5

Celkom hodín:
5

Spôsob hodnotenia a ukončenia modulu:
Podľa určenej klasifikačnej stupnice
Cieľ modulu:
Cieľom modulu ZÁVEREČNÉ PRESKÚŠANIE je komplexne preveriť vedomosti
a praktické zručnosti účastníkov kurzu a spolu s priebežným hodnotením stanoviť výslednú
známku podľa určenej stupnice.
Stručná osnova modulu:
Téma 1
7C
Záverečné preskúšania získaných teoretických vedomostí ústnou formou.
Literatúra:
Učebné texty
Literatúra po jednotlivých moduloch

Jazyk, v ktorom sa modul vyučuje:

Podpis zodpovedného funkcionára a dátum
poslednej úpravy listu:

slovenský
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