
Katedra chemickej teórie liečiv, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

 

ORGANICKÁ CHÉMIA 2 

 

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:  skúška – 5 kreditov 

  

Prednášajúci:  doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. 

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 

  

Program prednášok: 

 

1. týždeň Systém organických zlúčenín. Reakcie alkánov, alkénov, alkínov, polyénov, cyklických a aromatických 

uhľovodíkov. 

 

2. týždeň Halogénderiváty, príprava a substitučné a eliminačné reakcie. Príprava a reaktivita alkoholov, fenolov a éterov. 

Estery alkoholov s minerálnymi kyselinami. 

 

3. týždeň Príprava a reaktivita oxozlúčenín. Adičné, adično-eliminačné a oxidačno-redukčné reakcie aldehydov a ketónov. 

 

4. týždeň Chemické vlastnosti chinónov. Príprava a reakcie karboxylových kyselín a ich funkčných derivátov. 

 

5. týždeň Substituované karboxylové kyseliny. Organické zlúčeniny síry. Chemické vlastnosti tiolov, sulfidov, sulfoxidov, 

sulfónov a sulfónových kyselín a ich derivátov. 

 

6. týždeň Organické zlúčeniny dusíka. Príprava a reakcie alifatických a aromatických amínov nitro- a nitrózozlúčenín. 

 

7. týždeň Reakcie derivátov hydroxylamínu a hydrazínu. Príprava a reakcie diazozlúčenín a diazóniových solí. 

 

8. týždeň Deriváty kyseliny uhličitej. Organické zlúčeniny bóru, fosforu, kremíka, organokovové zlúčeniny. 

 

9. týždeň Vlastnosti a reakcie 5- a 6-článkových heterocyklických zlúčenín. 1 

 

10. týždeň Vlastnosti a reakcie 5- a 6-článkových heterocyklických zlúčenín. 2 

 

11. týždeň Prírodné látky. Sacharidy, názvoslovie, stereochémia a reakcie. 

 

12. týždeň Prírodné látky. Steroidy, terpény. Názvoslovie a stereochémia. Alkaloidy 

 

 

V Bratislave, dňa 12. septembra 2022 

 

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 

vedúca katedry 

 

 
  



Katedra chemickej teórie liečiv, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

 

ORGANICKÁ CHÉMIA 2 

 

Akademický rok 2022/2023 – zimný semester 

 
 

Program seminárov 

 

 

Forma výučby:   prednášky: v rozsahu 2 h / týždenne 

Deň a miesto výučby:  podľa rozvrhu 

Termín výučby:   19.09. – 16.12.2022 

  

Učitelia:  RNDr. Jana Korcová, PhD. 

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. 

RNDr. Roman Mikláš, PhD. 

Natalia Lucia Miklášová, PhD. 

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 

  

1. týždeň Reaktivita nasýtených a nenasýtených acyklických a cyklických uhľovodíkov. Substitučné a adičné reakcie. 

2. týždeň Reakcie monocyklických a kondenzovaných aromatických uhľovodíkov. 

3. týždeň Príprava a reakcie halogénderivátov. Alkoholy, fenoly a étery, ich príprava a reakcie. 

4. týždeň Kontrolný test T-1. Príprava reaktivita oxozlúčenín. Adičné reakcie aldehydov a ketónov.  

5. týždeň Adično-eliminačné a oxidačno-redukčné reakcie oxozlúčenín. Reakcie chinónov. 

6. týždeň Príprava a reakcie karboxylových kyselín. Substituované kyseliny. Príprava a reaktivita funkčných derivátov 

karboxylových kyselín. Acylhalogenidy, anhydridy, estery, amidy a ketény. 

7. týždeň Kontrolný test T-2. Zlúčeniny dusíka. Príprava a reakcie nitro- a nitrózozlúčenín, amínov, a derivátov 

hydrazínu a hydroxylamínu. 

8. týždeň Zlúčeniny dusíka. Príprava a reakcie diazozlúčenín a diazóniových solí. Deriváty kyseliny uhličitej. Zlúčeniny 

síry: tioly, sulfónové kyseliny a sulfónamidy. Zlúčeniny fosforu: fosfíny. 

9. týždeň Heterocyklické zlúčeniny. Reaktivita 5-článkových heterocyklov. Substitučné a adičné reakcie furánu, pyrolu, 

tiofénu a ich benzokondenzovaných derivátov. 

10. týždeň Kontrolný test T-3. Heterocyklické zlúčeniny. Reaktivita 6-článkových heterocyklov. Nukleofilné a 

elektrofilné reakcie pyridínu, chinolínu a izochinolínu. 

11. týždeň Prírodné látky. Monosacharidy, oligosacharidy a polysacharidy. Názvoslovie, stereochémia. Reakcie 

monosacharidov, oligo- a polysacharidov. 

12. týždeň Prírodné látky. Terpény a ich reakcie. Steroidy. Názvoslovie, stereochémia. Reakcie steroidných zlúčenín. 

Hodnotenie výučby študentmi. 

13. týždeň Riešenie vybraných príkladov syntézy organických zlúčenín a liečiv. Vyhodnotenie. 

  

Doporučená literatúra: 

Devínsky F. a kol.: Organická chémia pre farmaceutov. Osveta, Martin 2013. (Učebnica, 2. doplnené vydanie). 

 

V Bratislave, dňa 12. septembra 2022 

 

 

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 

vedúca katedry 

 


