
Sylaby seminárov z predmetu 
KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA A FARMAKOTERAPIA I 

4. ročník ZS 2021/ 2022 
 
Termíny jednotlivých seminárov – online výučba: 
 

• Pondelok 13:55 – 15:40 

• Pondelok 15:45 – 17:30 

• Utorok 15:10 – 16:55 

• Utorok 17:00 – 18:45 

• Streda 9:20 – 11:05 

• Streda 11:10 – 12:55 

• Štvrtok 13:00 – 14:45 

• Štvrtok 14:50 – 16:35 
 
1. týždeň  20. 9. – 24. 9. 2021 

Organizácia seminárov z predmetu klinická farmakológia a farmakoterapia I 
PharmDr. Z. Kiliánová, PhD. 

Význam základných farmakologických poznatkov pre farmakoterapeutické využitie 
liečiv  
 Mgr. P. Vavrinec, PhD. 
 

2. týždeň  27. 9. – 1. 10. 2021 
Oboznámenie sa a práca s dokumentmi z hľadiska racionálnej farmakoterapie – súhrn 
charakteristických vlastností liekov (SPC) a písomná informácia pre používateľov 
liekov (PIL) 

PharmDr. Z. Kiliánová, PhD. 
PharmDr. Z. Romanová 

 
3. týždeň  4. 10. – 8. 10. 2021 

Význam farmakokinetických parametrov liečiv pre klinickú prax 
PharmDr. S. Kosírová, PhD. 

 
4. týždeň 11. 10. – 15. 10. 2021  

Patologické stavy ovplyvňujúce účinnosť a bezpečnosť liečby 
PharmDr. E. Ondriašová, CSc. 

 
5. týždeň  18. 10. – 22. 10. 2021 

Ochorenia pečene a ich vplyv na účinok liečiv 
PharmDr. T. Foltánová, PhD. 

PharmDr. Ľ. Slobodová 
 
6. týždeň  25. 10. – 29. 10. 2021 

Receptúra z aspektu iracionálnej farmakoterapie       
PharmDr. E. Kráľová, PhD. 

 
7. týždeň  1. 11. – 5. 11. 2021 (sviatky a udelené voľná)  

Liekové a iné interakcie 
Praktické príklady liekových interakcií vo vzťahu k nežiaducim účinkom liekov 

PharmDr. E. Ondriašová, CSc. 
 



8. týždeň  8. 11. – 12. 11. 2021 
Bolesti brucha - základné vyšetrenie a prvá pomoc 
Bolesť na hrudi a bolesť chrbta - diferenciálna diagnóza a prvá pomoc 

Mgr. D. Vavrincová, PhD.  
 
9. týždeň  15. 11. – 19. 11. 2021 

Nauzea a zvracanie - prvá pomoc a terapia 
Závraty - charakteristika a príčiny 

Mgr. G. Dóka, PhD. 
Mgr. Natália Hromníková 

 
10. týždeň  22. 11. – 26. 11. 2021 

Lieky bez lekárskeho predpisu 
Dyspepsie v súvislosti s hyperaciditou (ezofagitída, gastroezofagiálny reflux, žalúdočné, 
dvanástníkové vredy, Helicobacter pylori, chronické užívanie nesteroidových antiflogistík), 
prvá pomoc, terapia  

PharmDr. T. Foltánová, PhD. 
PharmDr. Z. Blahová 

 
11. týždeň  29. 11. – 3. 12. 2021 

Lieky bez lekárskeho predpisu 
Úloha farmaceutov v prevencii kardiovaskulárnych a metabolických ochorení 
(obezita, dyslipidémie, cukrovka, metabolický syndróm a kardiovaskulárne ochorenia), 
výživové doplnky 

Mgr. D. Vavrincová, PhD. 
 

12. týždeň  6. 12. – 10. 12. 2021 
Lieky bez lekárskeho predpisu 
a) Niektoré príznaky ochorení CNS (psychogénne príznaky, demencia, úzkosť), prvá 

pomoc, terapia 
b) Najčastejšie poškodenia kože (suchá a mastná, drobné poranenia a odreniny), prvá 

pomoc, terapia  
PharmDr. S. Kosírová, PhD. 

 
13. týždeň  13. 12. – 17. 12. 2021  

Ukončenie semestra, vyhodnotenie výučby 
 
 
 
Zodpovedná za semináre: PharmDr. Z. Kiliánová, PhD. 
 
 
 
V Bratislave 10. 9. 2021                                           prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 
                                                                                           garant predmetu  



Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu Klinická farmakológia 
a farmakoterapia I. : 
 
Prednášky a semináre sa budú realizovať ONLINE, PRIAMOU ÚSTNOU FORMOU MEDZI 
VYUČUJÚCIMI A ŠTUDENTMI v aplikácii MS Teams.  
 
Odporúčané dokumenty k štúdiu budú vyučujúci zverejňovať priebežne v aplikácii 
MOODLE. 
 
Prednášky a semináre sa uskutočnia v rámci rozvrhu pre predmet Klinická farmakológia 
a farmakoterapia I. 
 
1) Povinná online účasť na prednáškach. 

 
2) Vyžaduje sa 100% online účasť na seminároch z predmetu Klinická farmakológia 

a farmakoterapia I. Ospravedlnená neprítomnosť na seminári sa nahradzuje 
vypracovaním seminárnej práce, ktorú zadá príslušný vyučujúci a preskúšaním danej 
témy. Študent je povinný kontaktovať príslušného učiteľa mailom najneskôr do 7 dní od 
vymeškania seminára a požiadať o zadanie témy seminárnej práce. Seminárnu prácu je 
študent povinný vypracovať do 7 dní od zadania, najneskôr do 10. 12. 2021. 
Poznámka: Študent je povinný absolvovať semináre v tom termíne, ktorý si zvolil na 
začiatku semestra. Kolíziu rozvrhu rieši výhradne študijné oddelenie. 
 

3) Aktívna účasť na seminároch a pripravenosť na príslušnú tému na základe odporúčaných 
tém z predchádzajúceho štúdia (viď záver tohto dokumentu). Pripravenosť študenta sa 
bude prejavovať ako aktivita v diskusii (odpoveď na kladené otázky) pri riešení 
preberaných farmakoterapeutických problémov. V prípade, že študent nie je pripravený 
na seminár, je zodpovedný učiteľ oprávnený neuznať mu seminár a žiadať jeho 
nahradenie tak, ako je uvedené v bode 2. 

 
4) Spracovanie zadanej úlohy k určenej téme. O vyhovujúcej prezentácii rozhoduje učiteľ, 

ktorý vedie danú tému, pričom ju ohodnotí počtom bodov 0 − 6. O téme, termíne 
odovzdania a podmienkach vypracovania a prezentácii seminárnej práce sa študent 
informuje mailom u príslušného učiteľa do 24. 9. 2021. 

 
5) Hodnotenie seminárnej práce a jej prezentácie bude súčasťou celkového hodnotenia 

predmetu. Maximálny počet bodov, ktorý je možné získať za seminárnu prácu, je 6 bodov. 
Pri maximálnom zisku bodov za test a seminárnu prácu bude tvoriť 12 %. Vyhodnotenie 
seminárnej práce bude zverejnené v priebehu 12. výučbového týždňa. 

 
6) Úspešné absolvovanie skúšobného testu minimálne na 60 %, ktorý bude obsahovať 

otázky z tém prednášok a seminárov. Skúška sa uskutoční vyplnením testových otázok 
v priebehu skúškového obdobia prezenčnou alebo dištančnou formou v závislosti od 
epidemiologickej situácie. Usmernenie k skúškam budeme aktualizovať pred začiatkom 
skúškového obdobia. 

 
 



Odporúčaná literatúra a databázy: 

• Kuželová, M., Švec, A., Švec, P.: Kapitoly zo všeobecnej klinickej farmakológie pre 
farmaceutov. Bratislava : Famaceutická fakulta UK, 2011 

• Kuželová, M., Švec, A., Švec, P.: Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie pre 
farmaceutov. Bratislava : Famaceutická fakulta UK, 2010 

• Kuželová M., Dóka G., Foltánová T., Jankyová S., Kiliánová Z., Kráľová E.,  Ondriašová E., 
Vavrincová D., Vavrinec P.: Vybrané kapitoly zo špeciálnej klinickej farmakológie 
a farmakoterapie pre farmaceutov, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021 (prístup 
cez http://stella.uniba.sk/texty/UK/FAF_MK_specialna_klinicka_farmakologia.pdf) 

• Kriška, M. a kol.: Memorix klinickej farmakológie. Bratislava : SAP, 2002. 879 s. 

• Kriška, M. a kol.: Riziko liekov v medicínskej praxi. Bratislava : SAP, 2000. 474 s 

• Nathan, A.: Managing Symptoms in the Pharmacy. Second Edition. London: 
Pharmaceutical Press, 2014 

• databáza LEXICOMP Online. Wolter Kluwer Clinical Drug Information, Inc. (prístup cez 
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-kniznica/externe-informacne-zdroje/) 

 
 
 
Zodpovedná za semináre: PharmDr. Z. Kiliánová, PhD. 
 
 
 
V Bratislave 10. 9. 2021                                      prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 
                                                                                                garant predmetu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stella.uniba.sk/texty/UK/FAF_MK_specialna_klinicka_farmakologia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-kniznica/externe-informacne-zdroje/


Odporúčané témy na domácu prípravu k jednotlivým seminárom  
podľa harmonogramu: 

 
1. týždeň: Význam základných farmakologických poznatkov pre farmakoterapeutické 

využitie liečiv: 

• anatómia a fyziológia parasympatiku 

• farmakológia – liečivá ovplyvňujúce parasympatikus – parasympatomimetiká a 
parasympatolytiká 

 
2. týždeň: Oboznámenie sa a práca s dokumentmi z hľadiska racionálnej farmakoterapie 

– súhrn charakteristických vlastností liekov (SPC) a písomná informácia pre 
používateľov liekov (PIL): 

• základná definícia dokumentov SPC a PIL a rozdiel medzi nimi 

• registrácia liekov 

• databáza registrovaných liekov ŠÚKL 
 
3. týždeň: Význam farmakokinetických parametrov liečiv pre klinickú prax: 

• farmakokinetika – procesy LADME a faktory, ktoré ich ovplyvňujú 

•   patológia – starnutie a orgánové zmeny vo vzťahu s procesom LADME   
 
4. týždeň: Patologické stavy ovplyvňujúce účinnosť a bezpečnosť liečby: 

• farmakokinetika – renálny a hepatálny klírens 

• testy na zistenie zníženej funkcie obličiek a pečene 
 
5. týždeň: Ochorenia pečene a ich vplyv na účinok liečiv: 

• anatómia, fyziológia a patológia pečene 

• histologické zmeny pri poškodení pečene 

• farmakokinetika – význam pečene pre farmakokinetiku 
 
 6. týždeň: Receptúra z aspektu iracionálnej farmakoterapie: 

•    skladba receptu a jeho jednotlivé časti 

•  generická preskripcia   
 

7. týždeň: Liekové a iné interakcie: 

• farmakokinetika – metabolizmus liečiv, reakcie prvej a druhej fázy 

• proteíny ovplyvňujúce farmakokinetiku liečiv – cytochróm P-450, P-glykoproteín 
 

8. týždeň:  
a) Bolesti brucha: 

• patológia – časté príčiny bolesti brucha s akcentom na rôzne orgánové sústavy, 
typické symptómy 

b) Bolesť na hrudi a bolesť chrbta: 

• patológia – časté príčiny bolesti na hrudi a bolesti chrbta s akcentom na rôzne 
orgánové sústavy, typické symptómy   

 
 



9. týždeň:  
a) Nauzea a vracanie: 

• fyziológia tráviaceho traktu, nervus vagus, enterická nervová sústava, 
gastrointestinálne účinky serotonínu, chemorecepčná spúšťacia zóna  

• patofyziológia vracania, dávivý reflex, chemoterapia 
b) Závraty:  

• patológia – kinetózy, vertigo, synkopa, ortostatická hypotenzia 

• farmakológia – antihistaminiká, anticholinergiká, liečivá ovplyvňujúce krvný tlak, 
liečivá pôsobiace sedatívne  

10. týždeň: Dyspepsie v súvislosti s hyperaciditou: 

• fyziológia a patológia produkcie žalúdočných štiav 

• farmakológia – antacidá, antagonisty H2 receptorov, inhibítory protónovej pumpy 
 
11. týždeň: Úloha farmaceutov v prevencii kardiovaskulárnych a metabolických 
ochorení: 

• obezita - spôsoby hodnotenia obezity, riziká, farmakológia anobezík 

• dyslipidémie - rozdelenie, riziká, farmakológia hypolipidemík 

• diabetes mellitus – patofyziológia, typy, riziká a komplikácie, farmakológia 
antidiabetík 

• najčastejšie KVS ochorenia (hypertenzia, srdcové zlyhávanie) – patofyziológia, 
príčiny, riziká, farmakológia antihypertenzív a liečiv využívaných v terapii srdcového 
zlyhávania 

 
12. týždeň:  

a) Niektoré príznaky ochorení CNS: 

• patológia: Alzheimerova choroba a jej etiológia, patogenéza a symptómy 

• farmakológia – inhibítory cholínesteráz 
b) Najčastejšie poškodenia kože: 

• fyziológia – štruktúra kože, vlastnosti, funkcia, pokožka a jej vrstvy 

• patológia – hojenie rán, ulcus cruris, typy kožných exantémov, dermatitídy, akné, 
urtikária 


