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1. týždeň 21.-25.9.2020 

 

1. PREDNÁŠKA  doc. Paul Hrabovská 

Prehľad funkcií a patofyziológia CNS.  

Funkčná anatómia CNS. Senzorický systém (videnie a vnímanie, prijímanie a spracovanie 

zvukovej informácie, čuch a chuť, somatosenzorický systém). Motorický systém. Integračné 

systémy (autonómny nervový systém, retikulárna formácia, hypotalamus, talamus, kognitívne 

vlastnosti, exekutívne funkcie).  

Neurologické ochorenia. Náhle poškodenie mozgových funkcií (trauma, zápal, krvácanie - 

náhla cievna mozgová príhoda, aneuryzma). Neurodegeneratívne ochorenia (Alzheimerova 

choroba, Parkinsonova choroba, Creutzfeldt-Jakobova choroba). Demyelinizačné ochorenia 

(skleróza multiplex). Poruchy excitácie a transmisie (epilepsia). Detská mozgová obrna.  

 

1. CVIČENIE  doc. Paul Hrabovská  

Opakovanie: Základná koncepcia ochorení. Etiológia, patogenéza, symptomatológia, 

komplikácie a prevencia vzniku chorôb. Kategorizácia chorôb. Medzinárodná klasifikácia 

chorôb (10. revízia)  

 

Teoretická časť: Klinický obraz vybraných ochorení CNS - motorické symptómy, 

kognitívne poruchy. 

 

Praktická časť:  

● Precvičovanie základnej terminológie (rizikové faktory, etiológia, patogenéza,  

symptómy, komplikácie) 

● Testovanie kognitívnych schopnosti – krátky test kognitívnych funkcií (MMSE), 

Montrealský skríning kognitívnych funkcií (MOCA), test hodín  

● Kazuistiky: poruchy pamäte - demencie (starecká vs. Alzheimerova choroba), 

meningitída vs. encefalitída 

 

Symptomatológia: hmlisté videnie, optická neuritída, diplopia, tremor, poruchy rovnováhy, 

parestézie, hyperestézie, hypestézie, retencia moču, inkontinencia, rigidita, bradykinéza, 

afázia, apraxia, agnózia, agitovanosť, poruchy pamäti, reči, anxieta, depresia, ataxia, 

kognitívne zmeny 

______________________________________________________________________ 

 



2. týždeň 22.9.-2.10.2020 

 

2. PREDNÁŠKA  doc. Paul Hrabovská 

Duševné poruchy a poruchy správania: psychotické ochorenia (schizofrénia, afektívne 

poruchy, post-traumatická stresová porucha), nepsychotické ochorenia (úzkostné stavy, 

poruchy správania a osobnosti, poruchy psychického vývinu). 

 

2. CVIČENIE  doc. Paul Hrabovská 

Opakovanie: Neuronálna signalizácia a neurotransmiterové systémy v CNS. Synapsa, 

neurotranmisia, neurotransmitery, neuromodulátory a receptory nervového systému. 

  

Teoretická časť: Vybrané komorbidity psychických ochorení - bolesti hlavy a poruchy 

spánku.  

Praktická časť:  

 Diagnostické testy pre pacientov s vybranými neuropsychiatrickými ochoreniami: 

Deväťbodový dotazník zdravia pre pacienta (PHQ 9), Hamiltonova psychiatrická 

stupnica posudzovania depresie. 

 Kazuistiky: poruchy spánku, vybrané psychiatrické ochorenia 

 

Symptomatológia: poruchy spánku, pamäte, zábudlivosť, strach, svetlocitlivosť, únava  

___________________________________________________________________________ 

 

3. týždeň 5.10.-9.10.2020 

 

3. PREDNÁŠKA  doc. Stankovičová 

Patofyziológia funkcie srdca. Ischemická choroba srdca, angina pectoris, infarkt myokardu. 

Srdcové zlyhávanie. Poruchy srdcového rytmu. Náhla smrť. Poškodenie chlopní  

 

3. CVIČENIE  doc. Stankovičová 

Opakovanie: Fyziológia krvného obehu, srdcový cyklus, rytmus – EKG. Krvné zásobovanie 

myokardu. Kontrola a regulácia srdcovej činnosti, Frankov-Starlingov zákon. 

 

Teoretická časť: Poruchy kontraktility – kardiomyopatie, myokarditída - reumatická horúčka. 

Transplantácia. 

 

Praktická časť: Analýza záznamu EKG - elektrická aktivita srdca a jej poruchy 

● Primárna a sekundárna prevencia ICHS (ovplyvniteľné a neovplyvniteľné rizikové 

faktory) 

● Kazuistiky: IM. Srdcové zlyhávanie. Atriálna fibrilácia 

 

Symptomatológia: bolesť na hrudi (stenokardia), únava, dyspnoe, kašeľ, potenie, anxieta 

edém kardiogénny šok 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



4. týždeň 12.10.-16.10.2020 

 

4. PREDNÁŠKA  doc. Stankovičová 

Systémová fyziológia a patolyziológia cirkulácie: ateroskleróza, hypertenzia, hypotenzia, 

kolaps, šok 

 

4. CVIČENIE  doc. Stankovičová 

Teoretická časť: Patofyziológia cirkulácie krvi v dolných končatinách. Poruchy cirkulácie 

v artériách (funkčne a organicky podmienené poruchy: Raynaudov fenomén, aneuryzma, 

vaskulitídy). Poruchy cirkulácie vo vénach dolných končatín (chronická venózna insuficiencia) 

 

Opakovanie: Fyziológia cirkulácie, krvný tlak, celková a lokálna kontrola objemu krvi, 

mikrocirkulácia a jej poruchy, edém, lymfa. Poruchy cirkulácie (trombóza, embólia, 

aneuryzma), náhla cievna mozgová príhoda.. 

 

Praktická časť:  

 Varixy hlboké a povrchové 

 iné lokalizácie varixov (GIT) 

 

Symptomatológia: klaudikácia, varixy, cyanóza, stáza, posturálne zmeny sfarbenia kože  

a trofické zmeny v tkanivách  

__________________________________________________________________________ 

 

5. týždeň 19.10.-23.10.2020 

 

5. PREDNÁŠKA  dr. Kráľová 

Systémová  fyziológia a choroby vylučovacieho systému. Poruchy krvného obehu obličiek 

(nefroskleróza, glomeruloskleróza), Renálna insuficiencia a zlyhanie obličiek. Nádory. 

Choroby vývodných močových ciest (zápaly, cystitída, urolitiáza,). Vrodené poruchy 

močových ciest. 

 

5. CVIČENIE  dr. Kráľová 

Teoretická časť: Patofyziológia zápalových ochorení (pyelonefritída, glomerulonefritída) 

Nefrózy (akútna a chronická). Nefrotický vs nefritický syndróm  

 

Opakovanie: Glomerulárne a tubulárne funkcie nefrónu (glomerulárna filtrácia, tubulárna 

reabsorpcia a sekrécia). Funkcia močových ciest zloženie a vlastnosti moča. 

Regulácia činnosti obličiek (RAAS)  

 

Praktická časť:  

● Hodnotenie obličkových parametrov pacientov 

● Poruchy tvorby a zloženia moču 

● Kazuistika: benígna hyperplázia prostaty, Nefrotický vs nefritický syndróm 

 

Symptomatológia: proteinúria, hematúria, uroliatiáza, nyktúria, mikcia, inkontinencia 

 

 



6. týždeň 26.10.-30.10.2020 

 

6. PREDNÁŠKA dr. Jankyová 

Systémová a patologická fyziológia dýchania  - Fyziológia a poruchy regulácie dýchania, 

ventilácie, perfúzie a difúzie. Obštrukčné vs. reštrikčné choroby pľúc. Respiračná insuficiencia 

akútna vs. Chronická.  

 

6. CVIČENIE dr. Jankyová 

1. TEST 

Teoretická časť: Patofyziológia zápalových ochorení horných dýchacích ciest – angína, čierny 

kašeľ. Astma vs chronická obštrukčná choroba pľúc. Emfyzém. Atelektáza. 

Covid-19 

 

Opakovanie: Syndróm dychovej tiesne, SARS, pneumónie, bronchopneumónie.  

 

Praktická časť:  

● Analýza patologicky zmenených spirometrických záznamov 

● Kazuistiky ochorenia HDC, angína, čierny kašeľ, astma, CHOCHP 

 

Symptomatológia: kašeľ produktívny suchý, spútum, dyspnoe, hypo/hyperventilácia, cyanóza, 

granulóm, kaverna, hemoptýza, absces 

 

 

7. týždeň 2.11.-6.11.2020 

 

7. PREDNÁŠKA  dr. Kiliánová 

Systémová fyziológia a patofyziológia GITu. Fyziológia gastrointestinálneho traktu, krvné 

zásobenie, pobrušnica. Refluxná choroba, vredová choroba, syndróm dráždivého čreva, náhle 

brušné príhody, ileus, hernia, kolorektálny karcinóm.  

 

7. CVIČENIE  dr. Kiliánová 

Teoretická časť: Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, vredová choroba žalúdka vs 

dvanástnika 

 

Praktická časť:  

● Vyšetrovacie techniky pre GIT (rtg, NMR, CT, ultrazvuk, gastrofibroskopia, 

kolonoskopia...), vyšetrenie žalúdočnej šťavy 

● Kazuistiky  

 

Symptomatológia: nechutenstvo, pyróza, dyspepsia, kŕče v bruchu, bolesť brucha, zvracanie, 

ruminácia, nevoľnosť, hnačka, obstipácia, plynatosť, škvŕkanie v bruchu, 

malabsorpcia, krvácanie (hemateméza, meléna), zmena telesnej hmotnosti, 

zmena farby kože, zmeny kožných adnexov, horúčka 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



8. týždeň 9.11.-13.11.2020 

 

8. PREDNÁŠKA  dr. Foltánová 

Patofyziológia chorôb pečene (zápalové, metabolické, cirhóza, nádory, zlyhanie), žlčového 

systému (zápaly) a exokrinného pankreasu (zápal, insuficiencia). Portálna hypertenzia. 

 

8. CVIČENIE  dr. Jankyová 

Teoretická časť: Poruchy vstrebávania živín (celiakia, laktózová intolerancia, histamínová 

intolerancia). Funkčné a metabolické poruchy pečene (žltačka, hepatitída, 

kamene). 

 

Praktická časť: Diéty – poradenstvo pre špeciálne diéty (hypertenzia, cukrovka, obezita, dna 

a ďalšie), úprava stravovania pacientov s rôznymi intoleranciami (napr. 

laktózová intolerancia, histamínová intolerancia).  

 

Symptomatológia: ikterus, ascites, steatóza, ezofageálne varixy, koagulopatia 

__________________________________________________________________________ 

 

9. týždeň 16.11.-20.11.2020 

 

9. PREDNÁŠKA  dr. Foltánová 

Patofyziológia kože a infekčných ochorení. Prenos, identifikácia pôvodcu. Bakteriálne, 

vírusové, mykotické a parazitárne ochorenia kože: pyodermie, furunkulitídy. Kožné zmeny 

v detstve, dospelosti, v starobe. Akné. 

 

9. CVIČENIE  dr. Foltánová 

Teoretická časť: Detské infekčné ochorenia osýpky, mumps, rubeola. Význam očkovania., 

Nozokomiálne infekcie. 

 

Praktická časť:  

 Kazuistiky: bradavice, herpes (simplex. zoster), kiahne, ekzém, afty 

 

Symptomatológia: hypergranulóza, akantóza, spongilóza, lichenifikácia, erózia, ulcus, 

makula, papula, pustula, bulla, vezikula, squama, komedóm, vitiligo 

_______________________________________________________________________ 

 

10. týždeň 23.11.-27.11.2020 

 

10. PREDNÁŠKA  dr. Rajtík  

Patofyziológia reprodukčného systému muža a ženy, hormonálna regulácia zmien v 

štruktúre steny maternice pôsobením hormónov. Poruchy pohlavných hormónov. Gravidita, 

krvný obeh organizácia feto-placentárnej jednotky a jej poruchy. Patologické stavy v 

tehotenstve - preeklampsia, eklampsia.  

 

10. CVIČENIE  dr. Rajtík 

Teoretická časť: Nádory, zápaly, syfilis, kvapavka 

 



Opakovanie: Vývojové poruchy, hypertrofia prostaty 

 

Praktická časť: 

● Manuál vyšetrovania prsníkov 

● Kazuistiky 

● Identifikácia histologických preparátov 

 

Symptomatológia: dysmenorea, endometrióza, poruchy placenty, erektilná dysfunkcia, 

neplodnosť 

_________________________________________________________________________ 

 

11. týždeň 30.11.-4.12.2020 

 

11. PREDNÁŠKA  dr. Kráľová 

Patofyziológia alergických a autoimunitých ochorení. Hypersenzitívna reakcia typ I-IV. 

Anafylaktický šok. Imunita – autoimúnne choroby - systémový lupus erythematosus, 

imunodeficiencia, AIDS. 

 

11. CVIČENIE  dr. Kráľová 

2. TEST 

Teoretická časť: Alergia. Atopická dermatitída. Psoriáza. Kožné prejavy venerických chorôb. 

 Reumatoidná artritída 

 

Praktická časť:  

 Epikutánne testy, diaminooxidáza, 

 Kazuistiky: Atopická dermatitída, plienková dermatitída,  

 

Symptomatológia: pruritus, suchá koža, hyperkeratóza, atopia, herpes, potenie, strie, 

vypadávanie vlasov 

 

12. týždeň 7.12.-11.12.2020 

 

12. PREDNÁŠKA  dr. Rajtík 

Nádorové ochorenia. Nomenklatúra, klasifikácia, rozdelenie pravé, nepravé, predisponujúce 

faktory, molekulárny koncept karcinogenézy, onkogény, angiogenéza, následky, metastázy, 

cysty 

 

12. CVIČENIE  dr. Rajtík 

Teoretická časť: Hormonálne poruchy v zmysle hyper alebo hypofunkcie (hypofýza, 

prištítne telieska, štítna žľaza, nadobličky - feochromocytóm).  

 

Opakovanie: Autoimunitné ochorenia. Diabetes mellitus I typu, Hashimotova struma 

 

Praktická časť:  

● Kazuistiky: hormonálne poruchy 



● Zhrnutie získaných poznatkov zo SAPF vo forme kazuistík 

  

Symptomatológia: exoftalmus, gynekomastia, galaktorhea, gigantizmus vs akromgalia, 

kretenizmus vs myxedém, priberanie, chudnutie,  

 

13. týždeň 14.12.-18.12.2020 

 

13. téma - samoštúdium 

Opakovanie: Ochorenia pohybového aparátu – kostí, kĺbov, svalstva 

 

Praktická časť: 

Zhrnutie výsledkov výučby, náhradné testy  
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2010 
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744 s.  
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Podklady prednášok a cvičení budú v online systéme Moodle 

e-verzie: 

https://ulozto.sk/file/OxUWGsAdxHIl/lekarska-fyziologia-javorka-2014-pdf 

https://ulozto.sk/file/QzHwQgQxF/anatomia-mellova-pdf 

https://ulozto.sk/file/oFjd44AR3w6n/zaklady-funkcni-anatomie-cloveka-zip 

https://ulozto.sk/file/ujb9sKrQT/patologicka-anatomia-pdf 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Yvetta-Mellova/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
http://www.grada.cz/edicni-rady/psychologie/psyche/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Andrea-Calkovska/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Osveta/
https://ulozto.sk/file/OxUWGsAdxHIl/lekarska-fyziologia-javorka-2014-pdf
https://ulozto.sk/file/QzHwQgQxF/anatomia-mellova-pdf
https://ulozto.sk/file/oFjd44AR3w6n/zaklady-funkcni-anatomie-cloveka-zip
https://ulozto.sk/file/ujb9sKrQT/patologicka-anatomia-pdf


https://ulozto.sk/file/5Ne2yAiKys59/macak-obecna-patologie-pdf 

https://ulozto.sk/file/E80fWBLqIInA/mohan-patologia-slovenske-vyd-pdf 

https://ulozto.sk/file/0eYv9OgAtd4s/necas-obecna-patologicka-fyziologie-pdf 

https://ulozto.sk/file/Ule37fte3ekJ/patologicka-fyziologie-org-systemu-i-1-cast-1-pdf 

https://ulozto.sk/file/zWPoeB4VEzMV/patolog-fyziologie-organ-systemu-ii-pdf 

https://ulozto.sk/file/5Ne2yAiKys59/macak-obecna-patologie-pdf
https://ulozto.sk/file/E80fWBLqIInA/mohan-patologia-slovenske-vyd-pdf
https://ulozto.sk/file/0eYv9OgAtd4s/necas-obecna-patologicka-fyziologie-pdf
https://ulozto.sk/file/Ule37fte3ekJ/patologicka-fyziologie-org-systemu-i-1-cast-1-pdf

