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 ZÁKLADY CHÉMIE MATERIÁLOV I.  

 Bakalárske štúdium v odbore Zdravotnícke a diagnostické pomôcky  

 Akademický rok 2022/2023 - zimný semester 

 

Program prednášok 
 

 

Forma výučby:   prednášky – v rozsahu 2 h / týždenne 

Deň a miesto výučby:  podľa rozvrhu 

Termín výučby:  19.09. – 16.12.2022 

Ukončenie výučby:  písomná skúška – 5 kreditov 

  

Prednášajúci:  RNDr. Roman Mikláš, PhD.  

1. Postavenie a ciele predmetu. Látky, látkové sústavy. Atómy, molekuly. Základné látkové pojmy – 

hmotnosť atómov a molekúl, látkové množstvo, Avogadrova konštanta, mólová hmotnosť a mólový 

objem. Stavba atómu a charakteristika atómu. Nuklidy a izotopy. Jadrové premeny – prírodná a umelá 

rádioaktivita, rádionuklidy.  

2. Chemická väzba. Iónová a kovalentná väzba – vznik a základná charakteristika. Kovová väzba. 

Aplikácia na chémiu materiálov.  

3. Disperzné sústavy – hrubé disperzie, koloidy, roztoky. Zloženie roztokov, rozpustnosť látok. 

Elekrolyty. Teória kyselín a zásad (Brönstedova a Lowryho, Lewisova). Autoionizácia vody, 

vodíkový exponent pH. Aplikácia na stabilitu a reaktivitu materiálov.  

4. Vodík. Voda. Vodíková väzba. Vzácne plyny. Kovy – výber podľa jednotlivých skupín vzhľadom 

na materiálové požiadavky zdravotníckych pomôcok. Chémia kremíka – sklo, porcelán.  

5. Úvod do chémie organických zlúčenín uhlíka. Faktory ovplyvňujúce reaktivitu organických 

zlúčenín. Základy stereochémie – konformácia, E/Z-izoméria, optická izoméria. Typy organických 

reakcií. Základné intermediáty.  

6. Uhľovodíky. Halogénderiváty. Organické zlúčeniny kyslíka – alkoholy, fenoly, étery, peroxidy; 

oxozlúčeniny.  

7. Organické zlúčeniny kyslíka – alkoholy, fenoly, étery, peroxidy; oxozlúčeniny.  

8.  Karboxylové kyseliny a ich funkčné a substitučné deriváty. Organické zlúčeniny síry a dusíka. 

Deriváty kyseliny uhličitej (kyselina karbámová, močovina). Heterocyklické zlúčeniny.  

9. Chémia makromolekúl – základné pojmy, štruktúra a vlastnosti. Sacharidy. Celulóza a produkty jej 

chemickej úpravy. Prírodné polyizoprény.  

10. Syntetické polyméry. Polyolefíny. Polyhalogénolefíny. Polydiény. Vinylové polyméry.  

11. Polyméry a kopolyméry kyseliny akrylovej a metakrylovej a ich derivátov. Polyestery. Polyamidy.  

12. Fenolplasty. Aminoplasty. Polyuretány. Silikóny. Epoxidové živice. 
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Program seminárov a cvičení 

Forma výučby:   semináre (v kombinácii s laboratórnymi cvičeniami) v rozsahu 2 h / týždenne 

Deň a miesto výučby:  podľa rozvrhu 

Termín výučby:  19.09. – 16.12.2022 

Ukončenie výučby:  písomná skúška – 5 kreditov 

  

Učitelia:   RNDr. Roman Mikláš, PhD. 

RNDr. Jana Korcová, PhD.  

  

Program laboratórnych cvičení:  (20.09.-25.10.2022) 

 

1. Základy laboratórnej techniky. Práca v chemickom laboratóriu (organizácia a bezpečnosť 

práce, pracovný protokol, prvá pomoc pri úrazoch). Základné vybavenie a zariadenia v 

chemickom laboratóriu. Základné laboratórne operácie. Základné izolačné a čistiace chemické 

metódy I. Kryštalizácia – rozpúšťadlo voda.  

2. Základné izolačné a čistiace chemické metódy II. Kryštalizácia – organické rozpúšťadlo. 

Sublimácia.  

3. Úvod do syntézy anorganických zlúčenín – kyseliny, soli. Výpočty podľa chemických 

rovníc. Príprava kyseliny boritej (s použitím HCl)  

4. Úvod do syntézy organických zlúčenín. Fyzikálne metódy určovania totožnosti 

organických zlúčenín I. Príprava kyseliny acetylsalicylovej.  

5. Fyzikálne metódy určovania totožnosti organických zlúčenín II. Destilácia za normálneho 

tlaku.  

6. Destilácia za zníženého tlaku. Extrakcia.  

 Program seminárov:  (1.11. – 6.12.2022) 

1. Základy názvoslovia anorganických zlúčenín a koordinačných zlúčenín.  

2. Príprava a zloženie roztokov – výpočty. Úvod do syntézy anorganických zlúčenín. Výpočty 

podľa chemických rovníc I.  

3. Výpočty podľa chemických rovníc II. Riešenie oxidačno-redukčných rovníc.  

4. Základy názvoslovia organických zlúčenín. Test 1: zloženie roztokov, výpočty 

z chemických rovníc, oxidačno-redukčné rovnice, názvoslovie anorganických zlúčenín a 

koordinačných zlúčenín 

5. Charakter kovalentných väzieb v organických zlúčeninách. Elektrónové efekty. 

Tautoméria. Aromatickosť.  

6. Kyslosť a bázicita organických zlúčenín. Polyméry. Klasifikácia organických reakcií. 

Laboratórna technika. Test 2. Záverečný test 
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Požiadavky pre úspešné absolvovanie výučby  

z predmetu ZÁKLADY CHÉMIE MATERIÁLOV I. 

1. PODMIENKY SPLNENIA PROGRAMU VÝUČBY  

Laboratórne cvičenia (v kombinácii so seminármi)  

Základnou podmienkou pre úspešné absolvovanie seminárov a laboratórnych 

cvičení je splnenie úplného odborného programu výučby a 100% účasť na seminároch a 

laboratórnych cvičeniach.  

K splneniu podmienok pripustenia ku skúške sa požaduje absolvovanie úplného 

programu (v prípade ospravedlnenej PN v náhradnom termíne), vrátane dvoch kontrolných 

testov s viac ako 60%-nou (60,01%) celkovou úspešnosťou zo stanoveného počtu bodov 

(max. 50 bodov). 

 Obsahom testov bude prednášaná matéria a problematika seminárov a laboratórnej 

prípravy, pričom z tejto časti teoretickej a praktickej výučby sa získané bodové hodnotenie 

bude v úspešnom termíne skúšky započítavať do celkového hodnotenia skúšky indexom 0,30. 

Ak je študent počas testovej kontroly neúspešný (nedosiahol určené percento úspešnosti viac 

ako 60,01%), môže po dodatočnom osvojení si preberanej matérie splniť požadované 

podmienky výučby úspešným absolvovaním komplexného testu (v maximálne dvoch 

náhradných termínoch) počas skúškového obdobia v termínoch skúšok. Po úspešnom 

absolvovaní tohto testu (získanie viac ako 60,01% jeho bodovej hodnoty) bude študentovi pre 

výpočet podielu do klasifikácie skúšky kreditmi a známkovým ekvivalentom pridelená 

hodnota 60,01 %-nej úspešnosti pri platnosti indexu 0,30. 

 Percentuálne hodnotenie priebežnej kontroly zimného semestra je platné len v danom 

akademickom roku. (2022/2023). V nasledujúcom akademickom roku je študent v prípade 

opätovného zapísania si predmetu povinný absolvovať celú výučbu predmetu Základy chémie 

materiálov I – prednášky aj semináre, laboratórne cvičenia po predložení žiadosti o ich 

uznanie vedúcemu katedry môžu byť po posúdení uznané).  

Študent po vstupe do laboratória musí dodržiavať stanovený režim a všetky zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia v chemickom laboratóriu. Zodpovedá za prebraté vybavenie 

laboratórneho stola. Po skončení každej laboratórnej práce študent vyhotoví protokol a tento 

predloží pri odovzdávaní produktu(ov) vedúcemu učiteľovi cvičenia. Pred opustením 

laboratória odovzdá pracovný stôl s jeho kompletným vybavením poverenej osobe tunajšej 

katedry. Technické požiadavky vstupu do laboratória (m.č. 202): prezuvky, utierka, 

zápalky, poznámkový blok.  

Znehodnotené laboratórne sklo a iný materiál je hradený študentom v poslednom týždni 

výučby a uhradenie spôsobenej škody je jednou z podmienok uznania splnenia programu 

absolvovanej výučby.  
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2. SKÚŠKA  

Skúška sa robí testovou formou a samotný test sa do celkového výsledku skúšky 

započítava indexom 0,70. Skúška z predmetu môže byť v závislosti od epidemiologickej 

situácie prezenčnou formou, alebo sa bude realizovať dištančne cez aplikáciu Moodle. 

Trvanie testu: 60 min. Obsah skúškového testu: všeobecná a anorganická chémia, teoretická 

organická chémia – základné poznatky k pochopeniu vybranej matérie z anorganickej chémie, 

organickej chémie a základov makromolekulovej chémie umožňujúce zvládnutie chemického 

látkového zloženia, vzniku, stavby a fyzikálno-chemických vlastností materiálov používaných 

na zhotovovanie zdravotníckych a diagnostických pomôcok.  

Účasť na testovej skúške je podmienená splnením programu seminárov (v kombinácii s 

praktickou laboratórnou prípravou) v plnom rozsahu a v požadovanej limitnej hodnote 

získaním viac ako 60,01% stanovenej bodovej hodnoty kontrolných testov.  

Organizácia a hodnotenie skúšky sa riadi študijným a skúšobným poriadkom fakulty.  

Študenti majú možnosť absolvovať skúšku v jednom riadnom a v dvoch opravných  

pokusoch. Pri prenesenom predmete v jednom riadnom a v jednom opravnom pokuse. 

 Študent sa prihlasuje na skúšku v danom termíne prostredníctvom AIS2 komplexného 

informačného systému. Zvolený termín sa stáva pre študenta záväzným od 12-tej hodiny pred 

dňom konania skúšky (pracovný deň). Počet študentov prihlásených na každý termín skúšky 

je neobmedzený. Neúčasť na skúške je študent povinný riadne ospravedlniť najneskôr 

do 3 dní po zvolenom termíne konania skúšky a to osobne alebo e-mailom 

(kchtl@fpharm.uniba.sk) alebo poštovou doporučenou zásielkou na adresu: Katedra 

chemickej teórie liečiv FaF UK, Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava (platí dátum poštovej 

pečiatky). Za ospravedlnenie sa považuje len lekárske potvrdenie o závažnom ochorení alebo 

doklad o inom závažnom probléme ktorý bránil študentovi v účasti na skúške. 

Neospravedlnená neúčasť študenta na skúške sa klasifikuje známkou „neprospel“ – FX. 

 

 

Počas semestra sa budú z daného predmetu uskutočňovať individuálne konzultácie po dohode 

s pedagógmi zabezpečujúcimi výučbu tak, aby tieto nekolidovali s rozvrhovanou výučbou 

ďalších predmetov. V skúšobnom období sa konzultácie nepovoľujú!  
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 Klasifikačná stupnica 

 

Stupnica hodnotenia výsledku skúšky – participácia jednotlivých foriem výučby 

a skúškového testu sa zarátava s použitím vyššie uvedených indexov. Maximálna hodnota 

kompletného hodnotenia skúšky môže byť 100 %. 

 

 

Úspešnosť (%) Známka Výsledok 

90,1 – 100,00 A (1) prospel 

82,1 – 90,00 B (1,5) prospel 

74,1 – 82,0 C (2) prospel 

66,1 – 74,0 D (2,5) prospel 

60,0 – 66,0 E (3) prospel 

≤ 59,9 FX neprospel 

 

Študijná literatúra  

 

• J. Krätsmár-Šmogrovič a kol.: Všeobecná a anorganická chémia. Martin, Vydavateľstvo 

Osveta 2007. (učebnica)  

• F. Devínsky a kol.: Organická chémia. Martin, Vydavateľstvo Osveta 2013. (učebnica)  

• Mleziva, J., Šňupárek, J.: Polymery : výroba, struktura, vlastnosti a použití. 2. vyd. Praha:   

Sobotáles, 2000. 544 s. (monografia, vybraná matéria) 

• F. Devínsky, J. Heger: Názvoslovie organických zlúčenín. Bratislava, Univerzita 

Komenského 2000.  

• J. Sokolík a kol.: Názvoslovie, výpočty a príprava vybraných anorganických látok. 

Bratislava, Univerzita Komenského 2010. (učebné texty, 141 s.)  

• R. Čižmáriková a kol.: Cvičenia z organickej chémie. Bratislava, Univerzita Komenského 

2012. (učebné texty 116 s.) 
 

 

 

V Bratislave, dňa 13. septembra 2022 

 

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 

vedúca katedry 

 
 

 


