
SYLABY PREDNÁŠOK Z KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE  
A FARMAKOTERAPIE 2 

4. ročník - LS 2022/2022, magisterské štúdium 
 

 
Prednášky – utorok 11:10  – 12:50,  K102 

         
  

1. týždeň 
15. 2. 2022 
 

Úvod.  Identifikácia a riešenie farmakoterapeutických 
problémov, interakcie voľnopredajných liekov, základné 
pojmy - kompliancia, adherencia k terapii a konkordancia 
pacientov 

prof. PharmDr. J. Klimas, 
PhD, MPH 

2. týždeň 
22. 2. 2022 
 

Alergické reakcie a ich kožné manifestácie  prof. RNDr. M. Kuželová, 
CSc. 

3. týždeň  
1. 3. 2022 

Problematika používania dermatologík 
 

PharmDr. S. Kosírová, 
PhD. 
 

4. týždeň 
8. 3. 2022 

Medikačné chyby v klinickej praxi MUDr. PharmDr. Z. 
Javorová-Rihová                                                                                 
prof. RNDr. M. Kuželová, 
CSc. 

5. týždeň 
15. 3. 2022  
 

Nežiaduce účinky biologickej liečby doc. RNDr. I. Tumová, 
CSc. 

6. týždeň 
22. 3. 2022 
 

Prevencia a liečba vírusových infekcií Mgr. D. Vavrincová, PhD. 

7. týždeň 
29. 3. 2022  
 

Problematika liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu 
 „Life style drugs“,  falšované lieky 

Mgr. Lenka Bies 
Piváčková, PhD. 

8. týždeň 
5. 4. 2022 

Problematika farmakoterapie  žien 
 

prof. RNDr. M. Kuželová, 
CSc. 

9. týždeň 
12. 4. 2022   
 

Terapeutické monitorovanie hladín liečiv -  súčasť racionálnej 
farmakoterapie 

PharmDr. M. Göböová, 
PhD. 

10. týždeň 
19. 4. 2022 
 

Perorálna a parenterálna výživa prof. RNDr. M. Kuželová, 
CSc. 

                                                                               
  



SYLABY PREDNÁŠOK Z FARMAKOTERAPIE 
 

4. ročník - LS 2022/2022, magisterské štúdium 
 

 
Prednášky – streda 8:25  – 9:15, K102 

 
 

1. týždeň 
16. 2. 2022 
 

ATC skupiny a ich klasifikácia 
ATC skupina A (zažívací trakt a metabolizmus) 
Indikačné podskupiny liečiv v ATC skupine A 
Štandardné terapeutické postupy liečby spazmov svalstva 
vnútorných orgánov. Lieky žlčových ciest a pečene. 

PharmDr. T. Foltanová, 
PhD. 

2. týždeň 
23. 2. 2022 
 

ATC skupina D (dermatologiká) 
Indikačné podskupiny liečiv v ATC skupine D 
Štandardné terapeutické postupy v liečbe ochorení kože 

prof. PharmDr. J. Klimas, 
PhD, MPH 

3. týždeň  
2. 3. 2022 

ATC podskupina B02 (antihemoragiká) 
Farmakoterapia hemoroidálneho ochorenia 

doc. RNDr. I. Tumová, 
CSc. 

4. týždeň 
9. 3. 2022 

ATC skupina B (krv a krvotvorné orgány) 
Indikačné podskupiny liečiv v ATC skupine B 
Žilová insuficiencia a jej terapeutické možnosti 

doc. RNDr. I. Tumová, 
CSc. 

5. týždeň 
16. 3. 2022  
 

ATC skupina G (urogenitálny trakt a pohlavné orgány) 
Indikačné podskupiny v ATC skupine G 
Štandardné terapeutické postupy pri liečbe inkontinencie 
moču a pri benígnej hyperplázii prostaty (BHP) 

prof. PharmDr. J. Klimas, 
PhD, MPH 

6. týždeň 
23. 3. 2022 
 

ATC skupina J (antiinfektíva na celkové použitie) 
Indikačné podskupiny v ATC skupine J 
Štandardné terapeutické postupy v liečbe bakteriálnych 
infekcií 

prof. RNDr. M. Kuželová, 
CSc. 

7. týždeň 
30. 3. 2022  
 

ATC skupina M (muskuloskeletárny systém) 
Indikačné podskupiny v ATC skupine M 
Osteoporóza a súčasné terapeutické možnosti jej liečby 

doc. RNDr. I. Tumová, 
CSc. 

8. týždeň 
6. 4. 2022 

ATC skupina N (nervový systém) 
Indikačné podskupiny v ATC skupine N 
Depresie a súčasné možnosti ich liečby 

PharmDr. S. Kosírová, 
PhD. 

9. týždeň 
13. 4. 2022   
 

ATC skupina N (nervový systém) 
Liečba odvykania od fajčenia 

Mgr. P. Vavrinec, PhD. 

10. týždeň 
20. 4. 2022 
 

ATC skupina R (respiračný systém) 
Indikačné podskupiny v ATC skupine R. 
Rinologiká (nosové liečivá) a laryngologiká (krčné liečivá) 

PharmDr. T. Foltanová, 
PhD. 

 
 
  



SEMINÁRE Z KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE A FARMAKOTERAPIE II 
4. ročník - LS 2021/ 2022, magisterské štúdium 

 
 
Termíny jednotlivých seminárov 

• Pondelok 11:10 – 12:50 (K105A) 

• Pondelok 13:55 – 15:35 (K105A) 

• Pondelok 15:45 – 17:25 (K105A) 

• Utorok 13:55 – 15:35 (K105A) 

• Utorok 15:45 – 17:25 (K105A) 

• Streda 9:20 – 11:00 (K105A) 

• Streda 12:05 – 13:45 (K105A) 

• Streda 13:55 – 15:35 (K105A) 
 

 
1. týždeň 
(14. 2. – 18. 2. 2022) 

Organizácia seminárov 

Chrípka, nachladnutie − farmaceutická starostlivosť 
a farmakoterapeutické problémy 

Mgr. G. Dóka, PhD. 
Mgr. N. Hromníková 

2. týždeň 
(21. 2. – 25. 2. 2022) 

Liečba mykotických infekcií − farmaceutická 
starostlivosť a farmakoterapeutické problémy, kazuistiky 

PharmDr. Z. Kiliánová, 
PhD. 

3. týždeň  
(28. 2. – 4. 3. 2022) 

Kašeľ, dýchavica − farmaceutická starostlivosť 
a farmakoterapeutické problémy, kazuistiky 

Mgr. D. Vavrincová, PhD. 
 

4. týždeň 
(7. 3. – 11. 3. 2022) 

Hnačka, zápcha. Syndróm dráždivého hrubého čreva − 
farmaceutická starostlivosť a farmakoterapeutické 
problémy, kazuistiky 

PharmDr. E. Kráľová, 
PhD. 
 

5. týždeň 
(14. 3. – 18. 3. 2022) 

Horúčka − farmaceutická starostlivosť 
a farmakoterapeutické problémy, kazuistiky 
 

PharmDr. S. Kosírová, 
PhD. 
 

6. týždeň 
(21. 3. – 25. 3. 2022) 

Bolesť hlavy − farmaceutická starostlivosť 
a farmakoterapeutické problémy, kazuistiky  

PharmDr. T. Foltánová, 
PhD. 
PharmDr. Bc. Z. 
Romanová 

7. týždeň 
(28. 3. – 1. 4. 2022) 

Liečba vybraných problémov GIT − farmaceutická 
starostlivosť a farmakoterapeutické problémy, kazuistiky 
(afty, gingivitídy, poruchy trávenia/ dyspepsie v dôsledku 
nedostatku tráviacich enzýmov, hemoroidy) 

PharmDr. T. Foltánová, 
PhD. 
PharmDr. Bc. Z. 
Romanová 

8. týždeň 
(4. 4. – 8. 4. 2022) 

Krvácavé stavy a prevencia trombembolických udalostí 

− farmaceutická starostlivosť a farmakoterapeutické 
problémy, kazuistiky 

Mgr. G. Dóka, PhD. 

9. týždeň 
(11. 4. – 15. 4. 2022) 

Nespavosť a strach − farmaceutická starostlivosť 
a farmakoterapeutické problém, kazuistiky 

Mgr. P. Vavrinec, PhD. 

10. týždeň 
(18. 4. – 22. 4. 2022) 

Analýza racionálneho využívania liečiv vo 
farmakoterapii, farmakoterapeutické problémy, 
praktické príklady 

PharmDr. Z. Kiliánová, 
PhD. 
Mgr. G. Dóka, PhD. 



Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu Klinická farmakológia a farmakoterapia II. : 
 
 
Prednášky a semináre sa uskutočnia v rámci rozvrhu pre predmet Klinická farmakológia a farmakoterapia 
II. Výučba bude prebiehať prezenčne prípadne online v rozhraní MS Teams v závislosti od aktuálnej 
epidemiologickej situácie.  
 
 
1. Prednášky 

• Prednášky a semináre sa uskutočnia v rámci rozvrhu pre predmet Klinická farmakológia 
a farmakoterapia II prezenčne alebo online v rozhraní MS Teams v závislosti od aktuálnej 
epidemiologickej situácie.  

• Účasť na prednáškach je povinná. 

• Materiály z prednášok k štúdiu budú vyučujúci zverejňovať priebežne v aplikácii Moodle. 
 

 
2. Semináre 

• Pre úspešné absolvovanie predmetu Klinická farmakológia a farmakoterapia 2 sa vyžaduje 100% účasť 
na seminároch. Ospravedlnená neprítomnosť na seminári sa nahradzuje vypracovaním seminárnej 
práce, ktorú zadá príslušný vyučujúci a preskúšaním danej témy. Seminárnu prácu je študent povinný 
odovzdať do 7 dní od zadania, najneskôr do 22. 4. 2022. 
Poznámka: Študent je povinný absolvovať semináre v tom termíne, ktorý si zvolil na začiatku semestra. 
Kolíziu rozvrhu rieši výhradne študijné oddelenie.  

• Aktívna účasť na seminároch a pripravenosť na riešenie kazuistiky zverejnenej na web stránke 
predmetu k príslušnej téme. Je potrebné sa pripraviť na seminár preštudovaním príslušných 
kapitol k preberanej téme dostupných v odporučenej literatúre. Pripravenosť študenta môže byť 
kontrolovaná na začiatku seminára otázkami v teste alebo ústnym preskúšaním. V prípade, že pri 
overovaní pripravenosti študentov na tému seminára vyučujúci zistí, že študent nie je pripravený na 
seminár a nemá k dispozícii a primerane naštudované SPC preberaných liekov, je zodpovedný učiteľ 
oprávnený neuznať mu seminár a žiadať jeho nahradenie tak, ako je uvedené v bode 2. 

• Materiály z prednášok k štúdiu budú vyučujúci zverejňovať priebežne v aplikácii Moodle. 
 
 

3. Skúška 

• Zapisovanie študentov na skúšku je možné až po splnení všetkých požiadaviek a plnej účasti na 
seminároch. 

• Záverečná skúška bude prebiehať písomnou formou. 

• Keďže riešenie kazuistík je integrálnou súčasťou seminárov z Klinickej famrakológie a farmakoterapie 
2, nadobudnuté zručnosti študentov budú hodnotené aj v rámci záverečnej skúšky. Z tohto dôvodu je 
súčasťou skúšky vyriešenie jednej kazuistiky. 

• Minimálne skóre pre úspešné absolvovanie skúšky je 60,00 %. 

• Pred absolvovaním skúšky z predmetu Klinická farmakológia a farmakoterapia 2 odporúčame 
absolvovať skúšku z predmetov Farmakológia a toxikológia 2 a Klinická farmakológia a farmakoterapia 
1. 
 

  
 
 v Bratislave  7. 2. 2022                                               prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH   
                                                                                                       garant predmetu  
                                                                                           

 
 
 
 
 



Odporúčaná literatúra a databázy: 

• 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, 2020 
https://alis.uniba.sk:8443/lib/item?id=chamo:698942&fromLocationLink=false&theme=Katalog 

• prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD., 
PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD., PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD., 
PharmDr. Eva Kráľová, PhD., PharmDr. Elena Ondriašová, CSc.: Vybrané kapitoly zo všeobecnej a 
špeciálnej klinickej farmakológie a farmakoterapie pre farmaceutov, Univerzita Komenského v Bratislave, 
2021 http://stella.uniba.sk/texty/FAF_MKkol_klin_farm.pdf 

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

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

• Kuželová M., Kovácsová B., Švec P.: Farmakológia antiinfekčných liečiv. Osveta, 2010 

• 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/) 

 

Odporúčané témy na domácu prípravu k jednotlivým seminárom podľa harmonogramu 
seminárov: 
 

Týždeň Preberaná téma Odporúčané vedomosti z predmetov 
absolvovaných počas predchádzajúceho štúdia 

1. týždeň 
(14. 2. – 18. 2. 2022) 

Chrípka, nachladnutie - etiológia a patofyziológia infekcií horných 
dýchacích ciest  

- farmakológia antivirotík na liečbu chrípky, 
nosových dekongestív, liečiv v terapii  COVID-19 
autorizovaných EMA 
(viď https://www.ema.europa.eu/) 

2. týždeň 
(21. 2. – 25. 2. 2022) 

Liečba mykotických infekcií 
 

- mikrobiológia –  morfológia buniek húb a plesní 
- patológia – typy a symptómy mykotických infekcií 
- farmakológia antimykotík 

3. týždeň  
(28. 2. – 4. 3. 2022) 

Kašeľ, dýchavica - patofyziológia – príčiny kašľa, rozdelenie príčin 
podľa dĺžky trvania kašľa, príznaky ochorení 
sprevádzaných kašľom 

- farmakológia - antitusiká a expektoranciá, 
antiastmatiká a liečivá používane pri COPD a IPF 

4. týždeň 
(7. 3. – 11. 3. 2022) 

Hnačka, zápcha a syndróm 
dráždivého čreva 

- anatómia a fyziológia tenkého a hrubého čreva, 
vstrebávanie elektrolytov v GIT 

- patológia – etiopatológia hnačky a zápchy 
- farmakológia – antidiaroiká, laxatíva, spazmolytiká 

5. týždeň 
(14. 3. – 18. 3. 2022) 

Horúčka 
 

- patofyziológia horúčky 

- farmakológia - nesteroidové antiflogistiká 
a analgetiká-antipyretiká 

6. týždeň 
(21. 3. – 25. 3. 2022) 

Bolesť hlavy - anatómia a fyziológia mediátorov CNS 
- patológia bolestí hlavy 
- farmakológia antagonistov dopamínu a sérotonínu 

7. týždeň 
(28. 3. – 1. 4. 2022) 

Liečba vybraných 
problémov GIT 

- anatómia a fyziológia produkcie tráviacich štiav 
- patológia dyspepsie, pyrózy a ezofageálneho 

refluxu 
- farmakológia antacíd, H2 antihistaminík a 

inhibítorov protónovej pumpy 

https://alis.uniba.sk:8443/lib/item?id=chamo:698942&fromLocationLink=false&theme=Katalog
http://stella.uniba.sk/texty/FAF_MKkol_klin_farm.pdf
https://www.ema.europa.eu/


8. týždeň 
(4. 4. – 8. 4. 2022) 

Krvácavé stavy a prevencia 
trombembolických udalostí 

- fyziológia zrážania krvi - koagulácia, agregácia 
- patofyziológia porúch zrážania krvi, 

trombembolických stavov  
- farmakológia antihemoragík, antitrombotík 

9. týždeň 
(11. 4. – 15. 4. 2022) 

Nespavosť a strach - fyziologia spánku 
- patoógia - spánkove a úzkostné poruchy 
- farmakologia skupín liečiv využívaných v liečbe 

nespavosti a úzkostných porúch 

10. týždeň 
(18. 4. – 22. 4. 2022) 

Analýza racionálneho 
využívania liečiv vo 
farmakoterapii, 
farmakoterapeutické 
problémy, praktické príklady 

- príprava ako pri predchádzajúcich témach 

 


