
Chemické diagnostické a zdravotnícke pomôcky 

ich vlastnosti a štandardizácia 

 

ak. rok 2021/2022, letný semester, III. ročník, bakalárske štúdium 

 

Prednášky z predmetu Chemické diagnostické a zdravotnícke pomôcky ich vlastnosti 

a štandardizácia budú prebiehať on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams. 

Laboratórne cvičenia z predmetu Chemické diagnostické a zdravotnícke pomôcky ich 

vlastnosti a štandardizácia sa budú konať prezenčne v pondelok (12:05-15:25) na Katedre 

farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie (laboratórium O222).  

 Úlohy na cvičenia budú poslucháčom zadávané individuálne;  pred každým cvičením 

bude ústne alebo písomne preverovaná teoretická príprava študentov na cvičenie.  

 Pri neúčasti na cvičení ospravedlnenej na základe lekárskeho potvrdenia (max. 1/3 

celkového rozsahu výučby predmetu) docvičí študent cvičenie podľa osobného dohovoru 

s vedúcim učiteľom cvičení.  

Pri neospravedlnenej neúčasti na cvičení je toto považované za absenciu, študent nemá 

nárok na docvičovanie.  

 Konzultačné hodiny si dohodnú študenti s pedagógmi na cvičeniach. 

Na cvičenie  je potrebné priniesť si pracovný plášť, poznámkový zošit. 

 

Literatúra doporučená k teoretickej príprave:  

 

1. J. Majer a kol.: Analytická chémia pre farmaceutov. Martin Osveta 1989. 

2. E. Havránek a kol.: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie III. Fyzikálno-

chemické metódy. Bratislava UK  

3. J. Světlík: Molekulová spektroskopia a optické metódy. Vydavateľstvo UK, 2006. 

4. J. Tekeľ, P. Mikuš: Vybrané kapitoly z analytickej chémie (Analýza látok 

v biologických systémoch), Vydavateľstvo UK, 2005 

5. V. Chromý, J. Fischer: Analytické metody v klinické chemii, Masarykova univerzita, 

Brno, 2000  

 

V Bratislave, 04.02.2022     Prof. RNDr. P. Mikuš, PhD. 

         Vedúci KFANF 



C v i č e n i a 

z predmetu Chemické diagnostické a zdravotnícke pomôcky ich vlastnosti 

a štandardizácia 

ak. rok 2021/2021, letný semester, III. ročník, bakalárske štúdium 

 

Cvičenia sa konajú v pondelok v čase od 12:05-15:25 hod.  

na Katedre farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie 

 

 

 

28.02.2022 + 07.03.2022 

Elektrochemické metódy prvkovej analýzy 
Skriptá: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie III. Fyzikálno-chemické metódy. Bratislava UK 

 (E.Havránek a kol.), teória str. 57-64, úloha č. 20 Stanovenie halogenidov vedľa seba str. 63-64 

 

Využitie optických metód na hodnotenie kvality diagnostických a zdravotníckych 

pomôcok 
Skriptá: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie III. Fyzikálno-chemické metódy. Bratislava UK  

(E.Havránek a kol.), teória str. 33-36, úloha č. 14 Sledovanie podmienok spektrofotometrického stanovenia Cu2+ 

s chelatónom 3 str. 39-40 

 

14.03.2022 + 21.03.2022  

Chromatografické metódy s UV, VIS a MS detekciou 
Skriptá: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie III. Fyzikálno-chemické metódy. Bratislava UK  

(E.Havránek a kol.), teória str. 21-25 

 

Meranie prirodzenej rádioaktivity draslíka 40K 
Skriptá: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie III. Fyzikálno-chemické metódy. Bratislava UK  

(E.Havránek a kol.), teória str. 78-88, úloha: Stanovenie obsahu draslíka vo vzorke, úloha č.31 
 

 

      

    



P r e d n á š k y 

z predmetu Chemické diagnostické a zdravotnícke pomôcky ich vlastnosti 

a štandardizácia 
ak. rok 2021/2022, letný semester, III. ročník, bakalárske štúdium 

 

On-line cez MS Teams, pondelok 07:30 – 09:10 hod 

 
 

14.02.2022 Predanalytická fáza laboratórnej diagnostiky. Príprava vzoriek k analýze. 

                       PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

 

21.02.2022 Inštrumentálne metódy v laboratórnej diagnostike I; elektrochemické metódy.  

                        PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

 

28.02 2022 Inštrumentálne metódy v laboratórnej diagnostike II; spektrálne metódy.  

                        PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

 

07.03 2022 Inštrumentálne metódy v laboratórnej diagnostike III; separačné metódy.  

                        PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

 

14.03.2022 Chemické, imunochemické a enzýmové reakcie v diagnostike.  

PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

 

21.03.2022 Vlastnosti analytických činidiel. Chemické diagnostické pomôcky pri 

stanoveniach najbežnejších analytov.    

PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

 

28.03.2022 Jadrové charakteristiky rádionuklidov. Rádiofarmaká, ich výroba, vlastnosti, 

hodnotenie kvality a využitie pri zobrazovacích diagnostických metódach, 

vyšetreniach funkcie štítnej žľazy, pečene, skeletu a terapii pomocou 

rádionuklidov. 

PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

 

04.04.2022 Validácia a správna laboratórna prax 

                        PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

 

 

 

   

 

V Bratislave, 04.02.2022    Prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. 

Vedúci KFANF 

 


