
Magisterské štúdium 

 
SYLABY  PREDNÁŠOK  z  FUNKČNEJ MORFOLÓGIE 

 

1.ročník letný semester - školský  rok  2017/2018 

 
Výučba:   19.2.2018 – 11.5.2018 

Udeľovanie kreditov: 14.5.2018 – 18.5.2018 

Skúškové obdobie:  21.5.2018 – 30.6.2018 

Hlavné prázdniny:   1.7.2018 – 31.8.2018 

 

Prednášky sa konajú vo štvrtok 13,00 – 13,50h na ul. Odbojárov č. 10, O 101.  

Každá téma je rozdelená do 2 častí a bude prezentovaná v rámci 2 za sebou nasledujúcich 

prednášok 

 

22.2.2018 a 1.3.2018  prof.PharmDr.J.Klimas, PhD. 

Úvod do funkčnej morfológie. Tkanivá zodpovedné za základné funkcie organizmu (metabolizmus, 
rast, rozmnožovanie, adaptácia, smrť) 

 

8.3.2018 a 15.2018  PharmDr.S.Jankyová, PhD. 

Štruktúra a funkcia steny tepien, žíl, lymfatických ciev, špecifiká  mikrocirkulácie, vnútorné 

(metabolická (endotel, NO) a myogénna kontrola), a vonkajšie (nervová a hormonálna) 

mechanizmy kontroly hladkého svalu arteriol 

 

22.3.2018  doc.MUDr.T.Stankovičová, CSc. 

Neuronálna integrácia, divergencia a konvergencia signálov. Hematoencefalická bariéra. 

 

29.3.2018 Veľkonočné sviatky 

 

5.4.2018 a 12.4.2018  Mgr.O.Sprušanský, PhD. 

Stavba a význam kostnej drene v tvorbe krvných elementov, kmeňové a progenitorové bunky a 

ich potenciálny význam v terapii 

 

19.4.2018 a 26.4.2018  Mgr.L.Piváčková, PhD. 

Tukové tkanivo – štruktúra, podtypy, distribúcia, zásobná funkcia, metabolická aktivita, 

endokrinná funkcia - adipokíny, význam pri termoregulácii, kontrolné mechanizmy. 

 

3.5.2018 - 10.5.2018   PharmDr.T.Rajtík, PhD. 

 Zmeny v štruktúre steny maternice pôsobením hormónov počas gravidity, organizácia 

placentárnej jednotky a prechod látok cez placentu 

 

 

Dni pracovného pokoja:  

30.3. – 2.4.2018 (Veľkonočný piatok a  pondelok) 

1. a 8. 5. 2018 (Štátny sviatok, utorok ) 
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V Bratislave, 9.2.2018 

         

                                   

doc. MUDr .T .Stankovičová, CSc.              prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.             

           garantka predmetu                vedúci katedry 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
http://www.grada.cz/edicni-rady/psychologie/psyche/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Yvetta-Mellova/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Andrea-Calkovska/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Osveta/

