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Úvod  

 

Výročná správa Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2021 
bola vypracovaná a predložená na schválenie Akademickému senátu FaF UK. Hoci táto 
správa bola vypracovaná ako povinnosť vyplývajúca z už zrušeného § 27 ods. 1 písm. g) zákona 
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci 
ostatných legislatívnych zmien, z pohľadu vedenia fakulty je chápaná ako tradičný, významný 
a prospešný dokument o najdôležitejších aktivitách fakulty v oblasti vzdelávania, 
vedeckovýskumnej činnosti, medzinárodnej spolupráce, personálneho rozvoja, kvalifikačnej 
štruktúry a hospodárenia. Jej integrálnou súčasťou sú podrobné správy jednotlivých katedier 
a súčastí fakulty. Takto publikované informácie umožňujú transparentne informovať nielen 
o stave, ale aj o východiskách a vývojových trendoch v jednotlivých oblastiach činností a 
procesov na fakulte a poskytujú o nej relevantný faktografický obraz. 

Rok 2021 možno napriek pandémii koronavírusu a z nej vyplývajúcich obmedzení, 
považovať z celkového pohľadu na základné činnosti fakulty za úspešný. Avšak ako každý rok, 
ani tento hodnotený rok sa nezaobišiel bez istých problémov. Záujem študentov o štúdium 
na fakulte, napriek všetkému aktívnemu úsiliu zo strany fakulty získať čo najviac kvalitných 
uchádzačov o štúdium v slovenských programoch, naďalej klesá. Hlavnou príčinou je zrejme 
kombinácia nízkeho počtu absolventov stredných škôl, sústavne zvyšujúcej medzinárodnej 
konkurencie a komplikovanej situácii vysokého školstva na Slovensku. 

Napriek tomu verím, že situácia sa v budúcnosti bude zlepšovať a že vďaka pokračujúcej 
priaznivej situácii v oblasti zamestnanosti našich absolventov na trhu práce bude o štúdium 
na našej fakulte naďalej záujem. Ďalším riešeným problémom je potreba udržiavať a 
rozširovať záujem zahraničných študentov o štúdium v magisterskom programe vyučovanom 
v anglickom jazyku. Vedenie fakulty podniká rôzne kroky s cieľom zvýšenia propagácie štúdia 
na našej fakulte v zahraničí. Problémom naďalej ostáva aj nízky počet študijných programov 
v 3. stupni VŠ štúdia, ktorá vyplýva z aktuálneho zloženia personálnej matice zamestnancov 
a požadovanej kvalifikácie potrebného počtu garantov a spolugarantov študijných 
programov.  

Fakulta sa počas roka 2021 venovala príprave akreditácie vnútorného systému kvality 
a akreditácie študijných programov. Naďalej implementovala, udržiavala a zdokonaľovala 
interný systém kvality, vzdelávania, vedy a výskumu a riadenia UK, v súčinnosti s Radou pre 
kvalitu FaF UK - orgánom, ktorého hlavnou agendou a hlavným poslaním je rozvíjanie 
významu kvality a zabezpečovanie činností UK, jej fakúlt a súčastí. V dôsledku pandemickej 
situácie počas roku 2021 fakulta úspešne využívala hybridný koncept vo vzdelávaní 
povinných, povinne voliteľných aj výberových predmetov, ako aj on-line skúšanie študentov. 
Fakulta tiež uskutočnila štátne skúšky, obhajoby dizertačných prác, habilitačné a 
inauguračné konania on-line spôsobom pri dodržaní všetkých zákonných náležitostí. V 
oblasti vedy sa neustále snaží o získavanie domácich a zahraničných vedeckých grantov, 
podporuje publikačnú činnosť svojich zamestnancov, podporuje mladých vedcov v 
medzinárodnej spolupráci sa snaží rozvíjať medzinárodnú spoluprácu aj na úrovni fakulty a 
udržiava počty študentov prijímaných na doktorandské štúdium 3. stupňa VŠ štúdia.  

V uvedenom roku vedenie fakulty pokračovalo v rekonštrukcii priestorov a dopĺňaní 
prístrojového vybavenia pracovísk, z dôvodu zvýšenia kvality prostredia pre pedagogický aj 
výskumný proces na fakulte. Samozrejme za toto všetko treba poďakovať pracovníkom 
fakulty, bez ich zodpovednej každodennej práce, by sa tieto výsledky nemohli dosiahnuť. 
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Fakulta naďalej intenzívne využíva novú Ústrednú knižnicu pre koordinačné, výskumné, 
metodické, vzdelávacie, poradenské a štatistické činnosti knižničného systému. Ústredná 
knižnica poskytuje kvalitné knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky, 
kultúry a vzdelávania, za čo treba poďakovať pracovníkom knižnice. 

Vnútorný život fakulty je stále poznačený vysokou administratívnou záťažou a 
komplikovaným verejným obstarávaním. Dôvod týchto nepriaznivých faktorov je však 
situovaný mimo fakultu, preto fakulta nemá priamy dosah na riešenie uvedeného problému. 
Dnes je už zrejmé, že nové postupy je potrebné implementovať do našich vnútorných 
procesov. Fakulta sa aj naďalej napriek týmto ťažkostiam usiluje o zníženie zaťaženia VŠ 
pracovníkov fakulty administratívnymi prácami, dosiahnutím centrálneho spracovania 
podkladov pre ročné hodnotenie pedagogických a vedecko-výskumných výkonov katedier a 
každoročnej centrálnej prípravy údajov pre vyplnenie ďalších akreditačných procesov. 
Fakulta sa aj naďalej snaží udržiavať vnútorné procesy a organizačnú štruktúru tak, aby 
administratívne faktory nemali priveľký záťažový dopad na tvorivých zamestnancov.  

S odstupom času po uplynutí ďalšieho roka je možné konštatovať, že dosiahnuté zmeny 
a výsledky na fakulte v roku 2021 budú podkladom pre ďalšie zlepšovanie v súčasnosti 
poskytovaného vzdelávania študentov zvyšovaním kvalifikačnej štruktúry učiteľov dôležitej 
pre zabezpečenie kontinuálnej garancie študijných programov, habilitačných konaní a konaní 
na vymenovanie profesorov. Cieľom je zabezpečiť kvalitný výskum a kvalitné personálne 
obsadenie pozícií ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania.  

Slovom na záver možno zhodnotiť celkovú situáciu a ďalšie smerovanie fakulty tým, že 
fakulta má za sebou náročný rok, ktorý však poskytuje dobrý základ pre jej budúci rozvoj 
plánovaných priorít a som presvedčený, že aj rok 2022 bude pre fakultu ďalším úspešným 
rokom.  

 
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 

dekan 
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I. Výchovno-vzdelávacia činnosť  

1. Magisterský stupeň štúdia - akreditovaný päťročný magisterský študijný program 
farmácia v študijnom odbore farmácia, ktorý zodpovedá požiadavkám na koordináciu 
vzdelávania pre potreby vzájomného uznávania odbornej kvalifikácie v rámci štátov 
Európskej únie. 

 

Tab. 1:   Študenti magisterského štúdia – študujúci v slovenskom jazyku 

Rok štúdia 
Š t u d e n t i  študujúci  v slovenskom jazyku 

zapísaní k 31.10.2021 prerušení zanechaní vylúčení absolventi 

1. 188 5 14 6  

2. 160 2 4 2  

3. 187 2 0 8  

4. 157 0 2 0 1 

5. 171 0 0 0 158 

Spolu * 863 9 20 16 159 
 

*   13  študenti štúdium neukončili a pokračujú v 6. alebo 7. roku štúdia  

 

Tab. 2:  Študenti magisterského štúdia – študujúci v anglickom jazyku 

Rok štúdia 

Š t u d e n t i   študujúci v anglickom jazyku 

zapísaní k 31.10.2021 prerušení zanechaní vylúčení absolventi 

1. 15 1 1 4  

2. 18 2 3 1  

3. 25 1 2 3  

4. 8 0 1 0  

5. 10 0 0 0 9 

Spolu * 76 4 7 8 9 

 

*    1  študenti štúdium  neukončili a pokračujú  v 6. alebo 7. roku štúdia  

 

2. Bakalársky stupeň štúdia - akreditovaný trojročný bakalársky študijný program 
v študijnom odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky. 
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Tab. 3:   Študenti bakalárskeho štúdia 

Rok štúdia 

Š t u d e n t i    študujúci  v slovenskom jazyku 

zapísaní k 31.10.21 prerušení zanechaní vylúčení absolventi 

1. 3  1   

2. 8     

3. 9    9 

Spolu 20 0 1 0 9 

 

 

Zapísaní študenti spolu (1. - 7. rok štúdia):   
 

FA 863 + FA/A 76 + ZDP (Bc.) 20  =  959 študentov 
 
 

 
 
Obr. 1:   Uchádzači a absolventi FA 
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Obr. 2: Uchádzači a absolventi FAA 
 
 
 

 
 
 Obr. 3:  Uchádzači a absolventi ZDP 
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Tab. 4:   Prehľad o uchádzačoch a študentoch od ak. r. 2010/2011  do ak. r. 2020/2021  
 

Rok 
Š t u d e n t i 

prihlásení zúčastnení zapísaní absolventi 

Farmácia (FA) 

2010/2011 909 814 231 218 

2011/2012 1017 925 220 233 

2012/2013 854 749 217 200 

2013/2014 599 569 219 201 

2014/2015 589 560 192 171 

2015/2016 701 660 195 184 

2016/2017 577 556 206 192 

2017/2018 630 602 219 183 

2018/2019 518 507 206 146 

2019/2020 518 499 200 166 

2020/2021 482 451 234 159 

Farmácia vyučovaná v anglickom jazyku (FA/A) 

2010/2011 108 90 87 26 

2011/2012 84 71 71 71 

2012/2013 38 26 26 65 

2013/2014 36 27 25 70 

2014/2015 35 26 20 61 

2015/2016 47 41 25 69 

2016/2017 70 51 33 56 

2017/2018 71 59 41 18 

2018/2019 113 103 41 16 

2019/2020 116 103 44 12 

2020/2021 42 41 25 9 

Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (ZDP) 
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2010/2011 75 57 41 19 

2011/2012 67 54 41 27 

2012/2013 52 42 42 25 

2013/2014 64 61 37 19 

2014/2015 62 59 22 25 

2015/2016 36 30 16 27 

2016/2017 24 21 9 15 

2017/2018 24 21 9 15 

2018/2019 27 26 12 18 

2019/2020 27 27 8 5 

2020/2021 14 12 4 9 

 

Prijímacie konanie pre akademický rok 2020/2021 sa na Farmaceutickej fakulte 
uskutočnilo podľa zásad, ktoré schválil Akademický senát fakulty. Prijímacie konanie na FaF 
UK prebiehalo formou externej skúšky z testu z prírodných vied (biológia + chémia) a testu 
všeobecných študijných predpokladov, ktoré mohol uchádzač vykonať v určených termínoch 
v rozpätí december 2020 – máj 2021.  

Pre skúšku z testu všeobecných študijných predpokladov bolo v tomto časovom rozpätí 
vypísaných šesť termínov (12.12.2020, 06.02.2021, 06.03.2021, 28.03.2021, 17.04.2021, 
22.05.2021). 

Pre skúšku z prírodných vied (biológia a chémia) boli v tomto časovom rozpätí vypísané 
tri termíny (28.03.2021, 17.04.2021, 22.05.2021). 

Skúška sa konala formou písomných testov, uchádzač sa mohol zúčastniť ľubovoľného 
počtu pokusov, pričom fakulta brala do úvahy vždy najlepší výsledok uchádzača z daného 
typu testu. Externý dodávateľ služby bol vybraný na základe úspešnosti vo verejnom 
obstarávaní. 

Celkový výsledok prijímacieho konania bol prepočítaný nasledovným spôsobom: 
výsledok z testu Biológia x 0,4 (váha v celkovom hodnotení 40%) + výsledok z testu Chémia x 
0,4 (váha v celkovom hodnotení 40%) + výsledok z Testu všeobecných študijných 
predpokladov x 0,2 (váha v celkovom hodnotení 20%). 

V tabuľke 4 a následných grafoch je znázornený vývoj záujmu uchádzačov o štúdium na 
fakulte za ostatných 10 rokov. Fakulta propagovala možnosť vzdelávania elektronickými 
a tlačenými formami (Časopis „Lekárnické listy“; publikácia „Ako na vysokú školu“, portál 
MŠVVaS SR). 
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Tab. 5:   Krajina pôvodu študentov (Mgr.+Bc.) 

Štát Počet študentov 

Nemecká spolková republika 1 

Helénska republika/ Grécko 2 

Iránska islamská republika 70 

Maďarsko 3 

Rakúska republika 1 

Sýrska arabská republika 1 

Srbská republika 1 

Ukrajina 2 

Zahraniční študenti zapísaní spolu: 81 

 

 

PREDMETY A ICH KREDITOVÁ HODNOTA V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021 

 
Povinné, povinne voliteľné a výberové predmety päťročného magisterského študijného 

programu farmácia v študijnom odbore farmácia pre študentov zapísaných na štúdium od 01. 
09. 2020 sumarizuje Tab. 6. 
 
 
Tab. 6:   Predmety a ich kreditová hodnota v akademickom roku 2020/2021 (1. a 2.rok 
štúdia, spojeného 1. a 2. stupňa VŠ) 

1. rok štúdia – Povinné predmety 

Predmet Kredity 

Analytická chémia (1) 7 

Farmaceutická fyzika (1) 5 

Farmaceutická fyzika (2) 5 

Funkčná a patologická anatómia 6 

Latinská medicínska terminológia 3 

Mikrobiológia 5 

Organická chémia (1) 7 

Všeobecná a anorganická chémia 6 

Všeobecná biológia 5 
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2. rok štúdia – Povinné predmety 

Predmet Kredity 

Analytická chémia (2) 8 

Biochémia 8 

Biológia a fyziológia imunity 5 

Farmaceutická botanika 6 

Farmakológia (1) 6 

Organická chémia (2) 5 

Sociálna farmácia a farmakoekonomika 5 

Systémová a patologická fyziológia 5 

 

3. rok štúdia  - Povinné predmety 

Predmet Kredity 

Aplikovaná biochémia 4 

Farmaceutická chémia (1) 5 

Farmaceutická chémia (2) 8 

Farmakognózia (1) 6 

Farmakognózia (2) 8 

Farmakológia (2) 7 

Farmaceutická technológia (1) 9 
 

4. rok štúdia – Povinné predmety 

Predmet Kredity 

Analýza liečiv 7 

Farmaceutická technológia (2) 9 

Klinická farmácia a farmakoterapia 5 

Klinická farmakológia a farmakoterapia 4 

Lekárenstvo, legislatíva a etika 4 

Príprava diplomovej práce (1) 3 

Príprava diplomovej práce (2) 4 

Technológia biologických liečiv 4 

Toxikológia 3 

Verejné zdravie a farmaceutická starostlivosť 4 
 

5. rok štúdia – Povinné predmety 

Predmet Kredity 

Lekárenská prax (1) 20 

Lekárenská prax (2) 6 

Príprava diplomovej práce (3) 10 

Farmakognózia                                   ŠS 4 

Farmaceutická chémia                        ŠS 4 

Farmakológia                                      ŠS 4 
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Farmaceutická technológia                 ŠS 4 

Sociálna farmácia a  lekárenstvo         ŠS 4 

Obhajoba diplomovej práce               ŠS 4 
 

 
Povinne voliteľné predmety a výberové predmety 

Predmet Kredity 

Analýza látok v biologických systémoch 3 

Bezpečnosť liekov a výživových doplnkov na rastlinnom základe 3 

Biofyzika 3 

Bioorganická chémia 2 

Bioštatistika pre farmaceutov 3 

Dejiny farmácie 2 

Farmaceutická informatika 3 

Farmaceutická propedeutika 2 

Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv 3 

Farmakológia liečiv na zriedkavé choroby 2 

Hodnotenie zdravotníckych technológií 2 

Homeopatické lieky * 1 

Hygiena farmaceutických zariadení 3 

Inovatívne liekové formy a biologické lieky 3 

Inovatívne lieky vo farmakoterapií 2 

Imunodiagnostika 2 

Latinská farmaceutická terminológia 2 

Liečebná kozmetika 3 

Liečivé rastliny 2 

Matematika pre farmaceutov 3 

Medicínska propedeutika 2 

Metalofarmaká a nanočastice ako moderné liečivá vo farmácii 2 

Mimofakultné študijné aktivity * 1 

Molekulová biológia účinku liečiv 3 

Molekulárne základy vývoja liečiv 3 

Nemocničné lekárenstvo 2 

Nové smery v analytickej chémií 3 

Nové trendy v oblasti prírodných liečiv 3 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka  (1) 2 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka  (2) 2 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (3) * 1 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (4) * 1 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (5) * 1 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (1) 1 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (2) * 1 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (3) * 1 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (4) * 1 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (5) * 1 
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Patológia zriedkavých chorôb 2 

Pohyb a zdravie 1 

Pokročilé bunkovo-biologické metódy 3 

Prvá pomoc 2 

Správna výrobná prax v oblasti liečiv 3 

Rádiofarmaká 4 

Správna výrobná prax v oblasti liečiv 3 

Študentská vedecká činnosť * 1 

Študentská vedecká činnosť a prezentácia 2 

Technológia prírodných liečiv 3 

Telesná výchova (1) 1 

Telesná výchova (2) 1 

Telesná výchova (3) 1 

Telesná výchova (4) 1 

Telesná výchova (5) * 1 

Trendy v európskom farmaceutickom vzdelávaní 2 

Validácia v analytickej a farmaceutickej praxi 2 

Veterinárna farmakológia 2 

Vybrané kapitoly z anorganickej chémie  2 

Vybrané kapitoly z organickej chémie 2 

Výpočtová technika 2 

Výpočty v chemickej analýze * 1 

Výpočty z farmaceutickej fyziky (1) * 1 

Výpočty z farmaceutickej fyziky (2) * 1 

Xenobiochémia 3 

Základy dietológie a výživy 3 

Základy manažmentu vo farmácii 3 

Základy molekulového modelovania 2 

Základy práva pre farmaceutov 3 

Základy regulačnej farmácie 2 

Zdravotnícka psychológia 2 

Zdravotnícke pomôcky 2 
* výberový predmet 
Suma kreditov za povinné predmety: 251 
Suma kreditov za povinne voliteľné predmety: 131 
Suma kreditov za výberové predmety: 13 
Suma kreditov za štátne skúšky: 24 
Spolu minimálne: 300 kreditov 
 

Povinné, povinne voliteľné a výberové predmety päťročného magisterského študijného 
programu farmácia v študijnom odbore farmácia pre študentov zapísaných na štúdium do 31. 
08. 2020 sumarizuje Tab. 7. 
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Tab. 7:  Predmety a ich kreditová hodnota v akademickom roku 2020/2021 (3. – 5. rok 
štúdia, spojeného 1. a 2. stupňa VŠ) 

 

1. rok štúdia – Povinné predmety 
 

Predmet Kredity 

Anatómia a fyziológia 6 

Farmaceutická botanika 6 

Farmaceutická propedeutika 2 

Fyzika  5 

Fyzikálna chémia 7 

Matematika  4 

Organická chémia (1) 7 

Všeobecná a anorganická chémia 8 

Všeobecná biológia 4 

Základy latinského jazyka pre farmaceutov (1) 2 

Základy latinského jazyka pre farmaceutov (2) 2 
 

2. rok štúdia – Povinné predmety 
 

Predmet Kredity 

Analytická chémia (1) 7 

Analytická chémia (2) 8 

Biochémia 8 

Imunológia 4 

Mikrobiológia 4 

Organická chémia (2) 5 

Patológia 5 

 
3. rok štúdia  - Povinné predmety 

 

Predmet Kredity 

Farmaceutická chémia (1) 5 

Farmaceutická chémia (2) 7 

Farmakognózia (1) 6 

Farmakognózia (2) 8 

Farmakológia a toxikológia (1) 8 

Patobiochémia 4 

Rádiofarmaká 4 

Sociálna farmácia a farmakoekonomika 5 
 

4. rok štúdia – Povinné predmety 
 

Predmet Kredity 

Analýza liečiv 7 

Príprava diplomovej práce (1) 4 
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Farmaceutická technológia (1) 10 

Farmaceutická technológia (2) 10 

Farmakológia a toxikológia (2) 6 

Klinická farmakológia a farmakoterapia (1) 5 

Klinická farmakológia a farmakoterapia (2) 5 

Lekárenská prax (1) 4 

Lekárenstvo, legislatíva a etika 5 
 

5. rok štúdia – Povinné predmety 
 

Predmet Kredity 

Lekárenská prax (2) 20 

Príprava diplomovej práce (2) 16 

Farmakognózia                                   ŠS 4 

Farmaceutická chémia                        ŠS 4 

Farmakológia                                      ŠS 4 

Sociálna farmácia a  lekárenstvo         ŠS 4 

Farmaceutická technológia                 ŠS 4 

Obhajoba diplomovej práce               ŠS 4 
 

 

Povinne voliteľné predmety a výberové predmety 

Predmet Kredity 

Analýza látok v biologických systémoch 3 

Bezpečnosť liekov a výživových doplnkov na rastlinnom základe 3 

Biofyzika 3 

Bioorganická chémia 2 

Bioštatistika pre farmaceutov 3 

Dejiny farmácie 2 

Farmaceutická informatika 3 

Farmaceutická propedeutika 2 

Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv 3 

Farmakológia liečiv na zriedkavé choroby 2 

Hodnotenie zdravotníckych technológií 2 

Homeopatické lieky * 1 

Hygiena farmaceutických zariadení 3 

Inovatívne liekové formy a biologické lieky 3 

Inovatívne lieky vo farmakoterapií 2 

Imunodiagnostika 2 

Latinská farmaceutická terminológia 2 

Liečebná kozmetika 3 

Liečivé rastliny 2 

Matematika pre farmaceutov 3 

Medicínska propedeutika 2 

Metalofarmaká a nanočastice ako moderné liečivá vo farmácii 2 

Mimofakultné študijné aktivity * 1 
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Molekulová biológia účinku liečiv 3 

Molekulárne základy vývoja liečiv 3 

Nemocničné lekárenstvo 2 

Nové smery v analytickej chémií 3 

Nové trendy v oblasti prírodných liečiv 3 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka  (1) 2 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka  (2) 2 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (3) * 1 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (4) * 1 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (5) * 1 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (1) 1 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (2) * 1 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (3) * 1 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (4) * 1 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (5) * 1 

Patológia zriedkavých chorôb 2 

Pohyb a zdravie 1 

Pokročilé bunkovo-biologické metódy 3 

Prvá pomoc 2 

Správna výrobná prax v oblasti liečiv 3 

Rádiofarmaká 4 

Správna výrobná prax v oblasti liečiv 3 

Študentská vedecká činnosť * 1 

Študentská vedecká činnosť a prezentácia 2 

Technológia prírodných liečiv 3 

Telesná výchova (1) 1 

Telesná výchova (2) 1 

Telesná výchova (3) 1 

Telesná výchova (4) 1 

Telesná výchova (5) * 1 

Trendy v európskom farmaceutickom vzdelávaní 2 

Validácia v analytickej a farmaceutickej praxi 2 

Veterinárna farmakológia 2 

Vybrané kapitoly z anorganickej chémie  2 

Vybrané kapitoly z organickej chémie 2 

Výpočtová technika 2 

Výpočty v chemickej analýze * 1 

Výpočty z farmaceutickej fyziky (1) * 1 

Výpočty z farmaceutickej fyziky (2) * 1 

Xenobiochémia 3 

Základy dietológie a výživy 3 

Základy manažmentu vo farmácii 3 

Základy molekulového modelovania 2 

Základy práva pre farmaceutov 3 

Základy regulačnej farmácie 2 

Zdravotnícka psychológia 2 



  

16 

 

Zdravotnícke pomôcky 2 
* výberový predmet 
Suma kreditov za povinné predmety:  233 
Suma kreditov za povinne voliteľné predmety:  43 
Suma kreditov za štátne skúšky: 24 
Spolu minimálne: 300 kreditov 
 
 

POČET ŠTUDENTOV ZAPÍSANÝCH NA POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY V 

AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 - 2020/2021 

 

Tab. 8: Počet študentov zapísaných na povinne voliteľné predmety v ak. r. 2016/2017 - 
2020/2021 (1. - 4. rok štúdia, spojeného 1. a 2. stupňa VŠ) 

Predmety 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Analýza látok v biologických systémoch 10 15 25 25 24 

Aplikovaná štatistika pre farmaceutov  98 98 80 111 - 

Biofyzika 26 34 24 36 29 

Biofyzika napäťovo závislých membrán. 
kanálov 

7 0 0 0 - 

Bioorganická chémia 33 72 90 109 201 

Biotechnológia 29 17 43 43 - 

Dejiny farmácie  41 56 70 71 117 

Farmaceutická propedeutika 0 0 0 227 196 

Farmaceutická informatika 23 20 27 39 41 

Farmakokinetické modelovanie a vývoj 
liečiv 

3 5 14 8 8 

Funkčná morfológia tkanív  78 65 71 0 - 

Hodnotenie zdravotníckych technológií 1 5 3 12 3 

Homeopatické lieky  5 0 0 0 0 

Hygiena farmaceutických zariadení 155 148 143 153 131 

Imunodiagnostika  17 20 29 22 - 

Inovatívne lieky vo farmakoterapii - 9 35 35 43 

Latinská farmaceutická terminológia - - - 213 181 

Liečebná kozmetika  39 41 40 44 47 

Liečivé rastliny 43 56 64 87 50 

Matematika pre farmaceutov - - - 60 47 

Molekulárna biológia účinku liečiv 99 95 121 122 148 
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Molekulárne základy vývoja liečiv 31 10 16 24 25 

Nemocničné lekárenstvo 7 10 10 12 12 

Nové smery v analytickej chémii 33 22 40 36 56 

Odborná jazyková príprava z anglického 
jazyka (1)   

191 179 222 196 174 

Odborná jazyková príprava z anglického 
jazyka (2)  

99 137 172 185 177 

Odborná jazyková príprava z anglického 
jazyka (3)  

126 136 163 183 40 

Odborná jazyková príprava z anglického 
jazyka (4) 

124 85 106 72 37 

Odborná jazyková príprava z anglického 
jazyka (5) 

- 9 23 23 40 

Odborná jazyková príprava z nemeckého 
jazyka (1) 

28 6 12 13 6 

Odborná jazyková príprava z nemeckého 
jazyka (2) 

0 7 2 4 5 

Odborná jazyková príprava z nemeckého 
jazyka (3) 

4 6 2 3 4 

Odborná jazyková príprava z nemeckého 
jazyka (4) 

3 1 6 1 3 

Odborná jazyková príprava z nemeckého 
jazyka (5) 

- 4 0 1 0 

Patologická fyziológia 32 39 32 40 - 

Systémová a patologická fyziológia - - - - 193 

Podpora verejného zdravia 20 23 32 38 - 

Prírodné liečivá 35 21 22 30 - 

Prvá pomoc 170 160 188 210 197 

Slovenský jazyk pre zahraničných 
študentov (1) 

24 31 34 46 16 

Slovenský jazyk pre zahraničných 
študentov (2) 

24 29 34 40 16 

Slovenský jazyk pre zahraničných 
študentov (3) 

11 13 8 20 18 

Slovenský jazyk pre zahraničných 
študentov (4) 

9 13 6 24 13 

Správna výrobná prax v oblasti liečiv  24 25 24 23 59 

Technológia prírodných liečiv 0 0 0 0 12 

Telesná výchova (1) 189 179 222 205 145 
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Telesná výchova (2)  181 162 212 181 134 

Telesná výchova (3)  142 149 166 197 138 

Telesná výchova (4)  149 152 158 203 129 

Toxikológia xenobiotík 141 132 144 149 - 

Trendy v európskom farmaceutickom 
vzdelávaní 

3 3 0 0 1 

Veterinárna farmakológia 26 31 27 30 56 

Vybrané kapitoly z anorganickej chémie 155 147 179 187 204 

Vybrané kapitoly z organickej chémie 87 39 90 167 145 

Výpočtová technika  20 20 51 53 33 

Výpočty z farmaceutickej fyziky (1) - - - 112 72 

Výpočty z farmaceutickej fyziky (2) - - - 60 39 

Výpočty z fyzikálnej chémie  185 188 225 - - 

Výpočty z fyziky 188 189 227 - - 

Xenobiochémia 27 27 28 38 76 

Základy aplikovanej štatistiky 10 3 4 3 - 

Základy manažmentu vo farmácii 81 72 96 114 103 

Základy molekulového modelovania 117 122 121 124 138 

Základy práva pre farmaceutov 10 6 8 13 7 

Základy práva pre zdravotníckych 
pracovníkov 

0 0 0 0 - 

Základy regulácie liekov - - - 10 - 

Zdravotnícka psychológia - - - 27 30 

Zdravotnícke pomôcky - - - 33 40 

 
 
Tab. 9: Počet diplomantov na katedrách v akademickom roku 2020/2021 
  

 

Magisterský program FA 
(SP) 

 

Magisterský program 
FA/A (AP) 

 

Bakalársky 
program 
ZDP/ (Bc.)  

Katedra 4.r 5.r Spolu FA 4.r 5.r Spolu FA/A 3.r 

KFANF 14 14 28     

KCHTL 13 11 24 3  3  

KBMBL 15 20 35     

KFCH 15 14 29     
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KFT 23 43 66 2 6 8 7 

KORF 20 21 41 2  2  

KFB 22 17 39  1 1 1 

KFCHL 13 13 26    1 

KGF 24 9 33 1  1  

SPOLU: 159 162 321 8 7 15 9 

 

* Údaje nemusia byt totožné s počtom absolventov. Napr. študent obhájil diplomovú prácu, ale 
štátnice vykoná až v ďalšom akademickom roku, prípadne končí skôr (v 4. roku štúdia) a preto má v 
zápisnom liste zapísané obidve povinnosti k diplomovým prácam. 

KFANF – Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie 
KCHTL – Katedra chemickej teórie liečiv 
KBMBL – Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv 
KFCH – Katedra farmaceutickej chémie 
KFT – Katedra farmakológie a toxikológie 
KORF – Katedra organizácie a riadenie farmácie 
KFB – Katedra farmakognózie a botaniky 
KFCHL – Katedra fyzikálnej chémie liečiv 
KGF – Katedra galenickej farmácie 

 

 

PREHĽAD DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA K 31. 12. 2021 
 

Celkový počet doktorandov FaF UK k 31. 12. 2021:  61 (41 denných, 20 externých) 

 

Tab.10: Prehľad počtu študentov na jednotlivých katedrách fakulty, rozdelení podľa 
dennej alebo externej formy štúdia a podľa pôvodu 

Katedra  Doktorandi sloven. štát. občianstva Cudzinci-doktorandi 

  počet denní denní  externí externí  denní denní  externí externí  

  celkom 

 

po 
diz.sk. 

 

po 
diz.sk. 

 

po 
diz.sk. 

 

po 
diz.sk. 

KFANF 10 9 0 1 0 0 0 0 0 

KCHTL 5 5 3 0 0 0 0 0 0 

KBMBL 5 4 2 1 1 0 0 0 0 

KFCH 5 3 3 2 2 0 0 0 0 
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KFT 23 13 5 9 7 0 0 1 1 

KORF 5 3 1 2 0 0 0 0 0 

KFB 2 1 1 1 1 0 0 0 0 

KFCHL 5 1 0 2 2 2 0 0 0 

KGF 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

SPOLU: 61 39 15 19 13 2 0 1 1 

 

 

Tab.11: Počet PhD. študentov v závislosti od študijného odboru 

Študijný 
odbor  

Denné 
štúdium   Externé  štúdium  Spolu 

Ročník: I II III IV V I II III IV V VI VII Deň. + Ext. 

farmakológia 3 3 3 2 0 1 0 1 0 3 0 3 11+8=19 

farmaceutická 
chémia 

6 8 2 4 0 1 0 0 1 1 2 0 20+5=25 

farmakognózia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2+1=3 

klinická 
farmácia 

3 2 2 1 0 0 2 2 1 1 0 0 8+6=14 

Spolu celkom 12 14 8 7 0 2 2 3 2 5 3 3 41+20=61 

 

 

Tab. 12: Počet študentov prihlásených na prijímacie konanie v závislosti od študijného 
odboru 

Študijný odbor Počet Denné štúdium Externé štúdium 

 
 

téma prihlás. zúčast. prijatí neprij. nezapís. prihlás. zúčast. prijatí neprij. 

farmakológia 7 4 4 4 0 1 1 1 1 0 

farmaceutická 
chémia 

18 9 8 6 2 0 1 1 1 0 

farmakognózia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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klinická 
farmácia 

4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

Spolu celkom 30 16 15 13 2 1 2 2 2 0 

 

 

Tab.13: Počet úspešne ukončených doktorandov fakulty (obhajoba PhD. práce) 

Študijný odbor Denní Externí Denná/Exter. nadštandard 

farmakológia  9 1 3/1 

farmaceutická chémia  1 1  0/1 

farmakognózia  3 1  1/0 

klinická farmácia 0 1  0/1 

SPOLU: 13 4 4/3 

 

 

Tab.14: Počet neúspešne ukončených doktorandov fakulty (neúspešná obhajoba PhD. 
práce) 

Študijný odbor Denní Externí 

 

  

 

SPOLU: 0 0 

 

 

Tab.15: Počet doktorandov, ktorí sú k 31. 12. 2021 v prerušení doktorandského štúdia 

Štud. program Katedra Denní Exter. 

 klinická farmácia KFT     1 

farmakognózia KBMBL     1 

    KFB     1 

farmac. chémia    KFCH     1 

farmakológia KFT   1   

      Spolu:    1 4 
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Tab.16: Prehľad pohybu doktorandov v oboch formách doktorandského štúdia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tab.17: Počet školiteľov v jednotlivých študijných odboroch doktorandského štúdia 

Študijné odbory DŠ 
Počet 
spolu  

Počet 
aktívnych 

farmakológia 22 12 

farmaceutická chémia 22 13 

farmakognózia 11 3 

klinická farmácia  8 6 

SPOLU: 63 34 

 

 

ZAHRANIČNÁ MOBILITA ŠTUDENTOV SLOVENSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU – ERASMUS+ 

 

Počnúc rokom 2012 na fakulte funguje referát pre zahraničie a mobility (dnes Referát pre 
medzinárodné vzťahy a mobility), ktorého hlavným cieľom vždy bolo a je, ako vidno 
z priloženého Obr. 4, podporovať a neustále zvyšovať zahraničnú mobilitu študentov 
Farmaceutickej fakulty UK (ďalej iba FaF UK). Význam založenia referátu odzrkadľuje stále 
intenzívny záujem zahraničných študentov o štúdium na FaF UK, ale i rastúci záujem našich 
študentov predovšetkým o absolvovanie povinnej lekárenskej praxe v zahraničí v rámci 
Erasmus+ stáže počas štúdia, a to i napriek pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej 
situácii počas celého AR 2020/2021 a s ňou spojených reštrikcií, ktoré mohli ovplyvniť záujem 
študentov vycestovať do zahraničia. Pokročilá vakcinácia v druhej časti akademického roka 

Spôsob pohybu Denná forma Ext. forma/zamest. FaF 

novoprijatí 12 2/2 

zanechali 1 0 

vylúčení z doktorandského štúdia 0 0 

prestupy z dennej formy na externú formu DŠ 0 5/1 

nadštandardné štúdium 4 6/1 

počet doktorandov k 31. 12. 2021 41 20 
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však mala priaznivý dopad na rozhodovanie o účasti na zahraničnej mobilite. Situáciu v AR 
2020/2021 a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi odzrkadľuje obr. 4.  

Počet bilaterálnych zmlúv pre Erasmus+ sa oproti minulému roku nezmenil. Študenti 
mali možnosť vybrať si jednu z 31 univerzít, pedagógovia z 32 univerzít, a to v nasledujúcich 
krajinách: Belgicko (Leuven), Bulharsko (Plovdiv, Sofia), Česká republika (Brno), Fínsko 
(Kuopio), Francúzsko (Paris, Nancy), Chorvátsko (Zagreb), Maďarsko (Budapest, Pécs), 
Nemecko (Freiburg), Portugalsko (Caparica, Lisabon; Porto), Poľsko (Katowice, Katowice – 
Sosnowiec, Kraków, Poznań), Rumunsko (Tărgu Mureş), Slovinsko (Ljubljana), Španielsko 
(Barcelona, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Santiago de Compostela, Valencia), 
Taliansko (Bologna, Messina, Chieti – Pescara) a Turecko (Ankara). V AR 2020/2021 nebola 
uzatvorená bilaterálna zmluva so žiadnou novou univerzitou.  

V akademickom roku 2020/2021 prejavilo o mobilitu Erasmus+ záujem spolu 75 
študentov FaF, čo predstavuje nárast o viac ako o polovicu oproti predchádzajúcemu 
akademickému roku, a to i napriek stále pretrvávajúcej epidemiologickej situácii spôsobenej 
vírusom SARS-CoV-2. Zatiaľ čo na mobilitu – stáž – táto nemala výraznejší vplyv, ba práve 
naopak, práve o stáž počas štúdia prejavili študenti raz taký záujem ako v predchádzajúcom 
roku, pri štúdiu mohla byť aktuálna situácia jedným z dôvodov, prečo z piatich uchádzačov 
o tento typ mobility na Erasmus+ reálne vycestovali iba 2 študenti. O absolventskú stáž ako 
tretí typ Erasmus+ mobility prejavilo záujem 11 študentov, čo je približne o polovicu viac ako 
v akademickom roku 2019/2020. Zvýšený nárast uchádzačov o mobility ako taký však možno 
nepochybne spájať s pokročilou vakcináciou obyvateľstva proti vyššie uvedenému vírusu. 
Prihlášky boli podané zväčša študentmi magisterského štúdia, v troch prípadoch sa o stáž 
počas štúdia uchádzali traja doktorandi. Vo všetkých 75 prípadoch študenti navštevovali 
slovenský program.  

Na štúdium si prihlášku podali piati študenti. V troch prípadoch sa uchádzači prihlásili iba 
na jednu univerzitu (KU Leuven, Université Paris Descartes a Universidad de Castilla-La 
Mancha), jeden študent si v prihláške zvolil 2 univerzity (Universidad CEU San Pablo, Madrid 
a Universidad de Castilla-La Mancha), jeden až tri (University of Eastern Finland, Universitat 
de València a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brne). Na štúdium reálne vycestovali 
dvaja študenti, a to v zimnom semestri na Veterinární a farmaceutickú univerzitu v Brne 
a v letnom semestri na Université Paris Descartes. Uvedený stav mohol byť spôsobený jednak 
epidemiologickou situáciou, jednak nedostatočnou kompatibilitou študijného plánu 
zahraničnej univerzity so študijným plánom FaF pre daný akademický rok.  

Na stáž počas štúdia si študenti podali spolu 59 prihlášok, z nich až 56 bolo aj reálne 
využitých, a to v 55 prípadoch študentmi magisterského štúdia v slovenskom programe – 
farmácia, v jednom prípade študentom doktorandského štúdia. Žiaden študent 
nenavštevoval anglický program či už denného 5-ročného magisterského štúdia v študijnom 
programe – farmácia alebo 3-ročného doktorandského štúdia. Najpreferovanejšou krajinou 
pre stáž počas štúdia aj naďalej zostáva Česká republika, a to najmä z hľadiska príbuznosti 
jazyka a možnosti využívať materinský jazyk ako jazyk stáže ako i z hľadiska príbuznej 
legislatívy v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti. Druhou najobľúbenejšou 
destináciou je Malta s angličtinou ako jedným z úradných jazykov krajiny. Menej boli 
študentmi navštívené iné krajiny ako Maďarsko (2), Nemecko (2) či Belgicko (1). 
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Na absolventskú stáž si prihlášku podalo 11 študentov v 5. ročníku magisterského štúdia 
v slovenskom študijnom programe – farmácia. V prihláške si študent môže zvoliť viaceré 
krajiny, v ktorých by chcel svoju stáž absolvovať, pričom uchádzači si zvolili tieto potenciálne 
krajiny (v abecednom poradí): Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Írsko, Fínsko, 
Holandsko, Malta, Nemecko, Rakúsko, Španielsko či Veľká Británia. V prípade absolventskej 
stáže reálny počet študentov, ktorí na mobilitu nastúpili, nie je známy, nakoľko v ďalšom túto 
stáž administruje konzorcium WorkSpace Europe.  

Okrem možnosti štúdia ponúka program Erasmus+ študentom končiaceho 4. ročníka či 
študentom 5. ročníka aj príležitosť absolvovať či už celú alebo časť povinnej 5-mesačnej 
lekárenskej praxe v zahraničnej lekárni. Túto možnosť využili študenti v slovenskom 
programe denného 5-ročného magisterského štúdia v študijnom programe - farmácia až v 53 
prípadoch. Nezáujem študentov z anglického programu denného 5-ročného magisterského 
štúdia v študijnom programe - farmácia bol v predmetnom akademickom roku spôsobený 
predovšetkým absenciou študentov gréckej národnosti v anglickom študijnom programe, 
ktorých účasť na Erasmus+ stáži v minulosti výrazne zdvihla počet vyslaných študentov na 
mobilitu. Vtedy bol daný stav ovplyvnený vyšším počtom gréckych študentov v príslušnom 
ročníku, ktorí podliehali legislatívnym zmenám v uznávaní povinnej praxe študentov gréckej 
národnosti študujúcich na zahraničnej univerzite, uvedené do platnosti počnúc akademickým 
rokom 2016/2017. V súčasnosti je trend opačný. Záujem zo strany študentov slovenského 
programu – farmácia nielen o stáž počas štúdia, ale i o štúdium či absolventskú stáž takmer 
stopercentne prevyšuje, hoci i hypotetický záujem študentov anglického programu o jeden 
z vyššie uvedených typov Erasmus+ mobility. Neustále rastúci trend podávania prihlášok na 
stáž počas štúdia sa očakáva aj naďalej, a to najmä v dôsledku zmeny tohto procesu, keď si 
študenti môžu prihlášku podávať priebežne počas celého akademického roka, ale 
nezanedbateľnou je aj neustále sa zlepšujúca epidemiologická situácia nielen na Slovensku 
ale i v ostatnom európskom priestore. 

Žiaľ, nemožno prehliadnuť kontinuálny pokles študentov, ktorí sa prihlásia a aj reálne 
vycestujú do zahraničia za účelom štúdia. Dôvodom nie je nízky počet zazmluvnených 
univerzít, ale skôr nedostatočná či jednostranná jazyková vybavenosť študentov FaF UK, keď 
si uchádzači vyberajú takmer výlučne univerzity a farmaceutické fakulty ponúkajúce 
predmety v anglickom jazyku; výraznou mierou sa však na tomto stave podieľa aj často 
nedostatočná kompatibilita ponúkaných predmetov, čo následne súvisí s problémom 
uznávania predmetov po návrate z mobility. Problém s uznávaním predmetov bol už na 
začiatku fungovania programu do veľkej miery vyriešený zavedením Žiadosti o uznanie 
predmetov absolvovaných v zahraničí (vyučujúci sa dopredu vyjadrí do akej miery a za akých 
podmienok bude predmet po návrate z mobility uznaný na FaF UK), ktorej hlavným cieľom 
bolo dosiahnuť spokojnosť tak na strane študenta ako i na strane garanta predmetu. Avšak 
špecifickosť programu – farmácia – predsa len výrazne vplýva na počet študentov, ktorí 
prejavia záujem o štúdium v zahraničí. Vyššie uvedený problém s uznávaním predmetov by 
mohlo aspoň do istej miery vyriešiť nové metodické usmernenie k zápisu kreditov 
a predmetov z akademickej mobility platné od akademického roku 2020/2021, vychádzajúce 
z čl. 19 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Vnútorný predpis č. 
20/2019 ako i z čl. 19 Študijného poriadku Farmaceutickej fakulty UK, Vnútorný predpis č. 
1/2020, týkajúcich sa „Prenosu kreditov pri absolvovaní akademickej mobility“. Hlavným 
cieľom nového metodického prístupu je to, aby „skupina vzdelávacích výstupov dosiahnutých 
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v zahraničí nahradila skupinu vzdelávacích výstupov na vysielajúcej inštitúcii bez toho, aby 
bola nutná zhoda medzi istými modulmi alebo kurzami“.  

Zo zahraničia bolo v predmetnom akademickom roku prijatých 13 študentov. Aktuálnu 
epidemiologickú situáciu možno považovať za hlavný dôvod nižšieho záujmu o štúdium.  

 

 

Obr.4: Prehľad aktivít v rámci programu Erasmus+ v akademických rokoch 2003/2004 až 
2020/2021. 

 

RIGORÓZNE KONANIE V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021 

 

V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom bolo prijatých o 21 uchádzačov 

viac (40 v akademickom roku 2019/2020) a úspešne ukončených bolo o 24 uchádzačov viac 

ako v predchádzajúcom akademickom roku (32 v akademickom roku 2019/2020). 

Tab.18: Prehľad prijatých a ukončených uchádzačov na rigoróznom konaní 
v akademickom roku 2020/2021  

 Počet prijatých uchádzačov Počet úspešne ukončených  

2016/2017 111 111 

2017/2018 121 102 

2018/2019 90 115 
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2019/2020 40 32 

2020/2021 61 56 

 

  

Obr. 5:  Vývoj rigorózneho konania za posledných 5 rokov 

 

Tab.19: Prehľad prijatých a ukončených uchádzačov na rigoróznom konaní rozdelených 
podľa katedier v akademickom roku 2020/2021 

 

Počet aktívnych rigoróznych prác Počet úspešne ukončených 

KFANF 1 4 

KCHTL 3 7 

KBMBL 1 3 

KFCH 4 2 

KFT 12 14 

KORF 17 14 

KFB 14 6 

KFCHL 3 0 

KGF 3 6 

Spolu: 58 56 
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Čerpanie finančných prostriedkov určených na štipendiá sa riadi vyhláškou MŠVVaŠ SR 
č.102/2006 Zb. O priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl (platnosť od 
24.2.2006) v znení neskorších predpisov. 

 

Tab.20: Prehľad čerpania finančných prostriedkov na štipendiá od roku 2011 do roku 
2021. 

Rok Spolu suma 

2011 195 805 EUR 

2012 220 480 EUR 

2013 203 820 EUR 

2014 219 925 EUR 

2015 215 015 EUR 

2016 181 475 EUR 

2017 153 505 EUR 

2018 130 235 EUR 

2019 107 067 EUR 

2020 91 838 EUR 

2021 70 100 EUR 

 

Za kalendárny rok 2021 bolo k 31.12.2021 čerpanie finančných prostriedkov určených na 
štipendiá v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Zb. O priznávaní sociálneho štipendia 
študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov nasledovné: 

Tab. 21: Čerpanie finančných prostriedkov v kalendárnom roku 2021 bolo k 31. 12. 2021 

určených na štipendiá v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Zb. 

Mesiac Počet študentov Sociálne štipendium v € 

január 42 8 225 € 

február 40 7 680 € 

marec 41 8 200 € 

apríl 42 8 540 € 

máj 42 8 240 € 

jún 28 5 760 € 

júl 3 705 € 
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august 4 945 € 

september 18 3 550 € 

október 19 3 835 € 

november 26 7 020 € 

december 30 7 400 € 

Spolu 335 70 100 € 

 

Za kalendárny rok 2021 bolo k 31. 12. 2021 čerpanie finančných prostriedkov určených na 
štipendiá v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Zb. O priznávaní sociálneho štipendia 
študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov nasledovné: 

Tab. 22: Čerpanie finančných prostriedkov v kalendárnom roku 2021 bolo k 31. 12. 2021 

určených na štipendiá v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Zb. 

Mesiac Počet študentov Sociálne štipendium v € 

január 49 8 768 € 

február 47 8 448 € 

marec 49 9 258 € 

apríl 51 10 593 € 

máj 51 9 288 € 

jún 51 9 288 € 

júl 5 2 385 € 

august 5 1 210 € 

september 39 7 925 € 

október 42 8 225 € 

november 42 8 225 € 

december 42 8 225 € 

Spolu 473 91 838 € 

    

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ 
 

Motivačné prospechové štipendiá sa vyplácali v zimnom akademického roku 2020/2021 
v zmysle čl. 6 platného Štipendijného poriadku FaF UK. 

 

Tab. 23: Motivačné prospechové štipendiá sa vyplácali v zimnom semestri akademického 
roku 2020/2021 v zmysle čl. 6 platného Štipendijného poriadku FaF UK. 
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Semester 
Počet 

študentov 
Priznané štipendium 

vo výške 
Vážený študijný 

priemer (VŠP) 
Vyplatená suma  v € 

Zimný 
5 627,60 1 

47 638,- € 
89 500,- 1,01 – 1,40 

2020/2021 94   47 638 € 

 
Motivačné štipendium vo výške 627,60,- € bolo priznané študentom, ktorí dosiahli VŠP rovný 
1, vo výške 500,- € bolo priznané študentom, ktorí dosiahli VŠP väčší alebo rovný 1,01 a 
zároveň menší alebo rovný 1,40.  

Jednorazové mimoriadne štipendium sa vyplácali v akademického roku 2020/2021 v zmysle 
čl. 9 platného Štipendijného poriadku FaF UK. 

 

Tab. 24: Jednorazové mimoriadne štipendium sa vyplácali v akademického roku 
2020/2021 v zmysle čl. 9 platného Štipendijného poriadku FaF UK 

Mesiac 
Počet 

študentov 
Suma štipendií €  Dôvod 

november 2020 2 500,- Cena rektora Deň študentov 

máj 2021 

5 1 150,- Akademická pochvala rektora 

5 650,- Cena rektora za DP 

18 3 600,- Akademická pochvala dekana 

5 750,- Cena dekana za DP 

3 545,- Akademický senát 

1 150,- Reprezentácia v športe 

Spolu 39 7 345,-  

 

 

OCENENÍ ŠTUDENTI V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021   

 

Tab. 25: Akademickú pochvalu udelil rektor Univerzity Komenského v Bratislave 
absolventom, ktorí ukončili štúdium v odbore farmácia s vyznamenaním:  

  Meno Priezvisko Vážený študijný priemer Poznámka 

1 Patrik Kosť 1,04  
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2 Patrik Matija 1,07  

3 Linda Bartošová 1,08  

4 Ondrej Štefánik 1,09  

5 Aneta Čináková 1,1  
 

Tab. 26: Za vynikajúcu diplomovú prácu bola udelená Cena rektora študentom: 
 

  Meno Priezvisko Vážený študijný priemer Poznámka 

1 Patrik Matija 1,07  

2 Jana Zacharová 1,21  

3 Lucia Markusková 1,23  

4 Naďa Ilavská 1,26  

5 Katarína Košarišťanová 1,30  
 

Tab. 27: Akademickú pochvalu udelil dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave absolventom, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním: 

Študijný program: Farmácia vyučovaný v slovenskom jazyku 

  Meno Priezvisko Vážený študijný priemer Poznámka 

1 Jakub Vaľko 1,12  

2 Ivana Povrazníková 1,18  

3 Attila Papp 1,19  

4 Jana Zacharová 1,21  

5 Veronika Ďuriačová 1,23  

6 Katarína Majerková 1,23  

7 Lucia Markusková 1,23  

8 Katarína Lučanová 1,24  

9 Andrea Horniaková 1,25  

10 Naďa  Ilavská 1,26  

11 Branislav Korfanta 1,27  

12 Viktória Gáspárová 1,28  

13 Katarína Košarišťanová 1,3  

 
 
 
 
 

Tab. 28: Za vynikajúcu diplomovú prácu bola udelená Cena dekana: 

  Meno Priezvisko Vážený študijný priemer Poznámka 
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1 Katarína Majerková 1,23  

2 Rastislav Korfanta 1,31  

3 Tomáš Timko 1,32  

4 Hana  Dzurjaninová 1,33  

5 Petra Massarová 1,52  

 
K  17. novembru 2021 – Deň študentstva bola udelená Akademická pochvala rektora UK 

študentom: 

1. Laura Adamkovičová (5. rok magisterského štúdia)  
2. Michal Hanko (4. rok doktorandského štúdia) 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

V akademickom roku 2020/2021 nezasadala disciplinárna komisia. 

 

HODNOTENIE PEDAGOGICKÉHO PROCESU ŠTUDENTMI 

Hodnotenie kvality pedagogického procesu patrí v zmysle platného zákona o vysokých 
školách k základným právam študentov. Vedenie fakulty chápe hodnotenie vzdelávacieho 
procesu študentmi aj ako účinný nástroj na skvalitňovanie pedagogického procesu a snaží sa 
už niekoľko rokov vytvárať adekvátny priestor pre realizáciu tohto hodnotenia. 
V akademickom roku 2020/2021 fakulta pokračovala v hodnotení pedagogického procesu 
študentami formou on-line elektronickej ankety. Z dôvodu pandemickej situácie COVID-19 
a dištančného vyučovania bol počet vykonaných prieskumov limitovaný, Tabuľka 28.  

Tab. 29: Prehľad uskutočnených prieskumov hodnotenia pedagogického procesu medzi 

študentami: 

Oblasť prieskumu Termín Zverejnenie 
na webe 
FaF UK 

Výsledky prieskumu 

COVID-19 postoje k 
očkovaniu 

marec  nie Anonymizovaný dotazníkový prieskum medzi študentami 
o statuse o očkovaní proti ochoreniu Covid-19. Prieskum 
sa uskutočnil v septembri 2022, návratnosť dotazníkov 
bola 66 %. Väčšina respondentov v čase prieskumu 
uvádzala, že je kompletne zaočkovaná (83,6 %), resp. je v 
procese očkovania (4,3 %). Očkovanie plánovalo 3,3 % 
respondentov. 

LP - požiadavky na 
ubytovanie počas 1-
mesačnej praxe 

máj nie Dotazníkový prieskum medzi študentami štvrtého roku 
štúdia, ktorí by mali záujem o ubytovanie na školských 
internátoch počas mesiaca august 2021. Prieskum sa 
uskutočnil z dôvodu potreby ubytovania pre študentov, 
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ktorí plánovali vykonávať povinný predmet Lekárenská 
prax (LP) v Bratislave, ale ich trvalé bydlisko je mimo 
Bratislavy. LP začína mesiac pred začiatkom 
akademického roka. Prieskumu sa zúčastnilo 12,43 % 
študentov. 

Záujem uchádzačov 
o štúdium na 
univerzite 

október áno Anonymizovaný dotazníkový prieskum medzi 
uchádzačmi o štúdium na univerzite. Prieskumu sa 
zúčastnilo 248 respondentov zo všetkých regiónov 
Slovenska, pričom 95 % vyjadrilo záujem o univerzitné 
štúdium po skončení gymnázia alebo po skončení 
strednej školy 

Záujem o povinne 
voliteľné predmety 
(PVP) 

november nie Anonymizovaný dotazníkový prieskum medzi študentami 
slovenského programu o záujem o PVP. Prieskumu sa 
zúčastnilo 44 % respondentov. Najväčšiu skupinu 
študentov tvorili tí, ktorí mali zapísané 4 a menej PVP. 
Najčastejšou motiváciou pre výber predmetu bolo 
odporúčanie od iných študentov a vysoký počet kreditov . 

Záujem o povinne 
voliteľné predmety 
v anglickom 
programe (PVP-AP) 

november nie Anonymizovaný dotazníkový prieskum medzi študentami 
anglického programu o záujem o PVP. Prieskumu sa 
zúčastnilo 20,64 % respondentov. Najväčšiu skupinu 
študentov tvorili tí, ktorí mali zapísané 4 a menej PVP. 
Najčastejšou motiváciou pre výber predmetu bolo 
odporúčanie od iných študentov a informácie v 
informačnom liste. 

 

Anketa pre Farmaceutickú fakultu UK úspešne uplatňuje vysokú transparentnosť 
hodnotenia, pričom študenti majú prístup k samotným výsledkom elektronickej ankety a 
hodnoteniu pedagógov, ako aj obsahu jednotlivých predmetov.  

Anketa je anonymná, študent sa do nej prihlasuje pod svojím vstupným heslom prideleným 
do AIS2 za cieľom správneho vygenerovania len tých predmetov, ktoré študent v danom 
semestri absolvoval. K predmetom, ktoré študent v danom semestri neabsolvoval sa 
vyjadrovať nemôže. Študent môže neukončenú anketu uložiť a vrátiť sa k nej neskôr. Študent 
môže nechať nevyplnené údaje, ak nechce o niektorej skutočnosti hlasovať. Po ukončení 
hlasovania študent dotazník odošle, čím sa elektronicky zmaže akákoľvek spojitosť medzi 
hlasovaním a vstupným heslom. 

Pedagóg si môže pozrieť iba svoje vlastné hodnotenie, prístup k hodnoteniu ostatných 
pedagógov nemá. 

Zhodnotenie pedagogického procesu 

Negatíva 

● úroveň výstupov výskumnej činnosti študentov a absolventov doktorandského štúdia 
stále nie je na očakávanej úrovni, 

● ZDP - rozdiel medzi zapísanými (väčší počet študentov) a absolventmi (nižší počet 
študentov) od akademického roka 2014/15 stále pretrváva z dôvodu prerušenia štúdia 
študentom alebo z dôvodu uznania hodnotenia určitých predmetov z 
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predchádzajúceho štúdia a následného zaradenia do vyššieho ročníka, 
● pretrváva klesajúci počet zahraničných študentov magisterského štúdia v anglickom 

programe, 
● zaznamenali sme znížený záujem o doktorandské štúdium na fakulte. 

 
Pozitíva  

● pedagogická práca má štandardnú úroveň vo všetkých študijných programoch, napriek 
poklesu absolventov stredných škôl, naďalej pretrváva relatívne vysoký, i keď klesajúci, 
záujem zo strany domácich uchádzačov o štúdium na FaF UK, 

● v programe Erasmus+ narastá záujem z radov študentov, počty študentov, ktoré v a. r. 
2020/21 využili ponuku programu (mobilita Erasmus+ 75 študentov, stáž 5 študentov, 
absolventská stáž 11 študentov) bol stále ovplyvnený pandemickou situáciou a 
dištančným vyučovaním. Celkovo pozorujeme, nárast počtov vo všetkých formách 
študentskej mobility: prijatí na štúdium, vyslaní na štúdium, vyslaní na stáž počas 
štúdia, dodatočne vyslaní na stáž počas štúdia, a tiež v počte bilaterálnych dohôd. 
Dlhodobým cieľom UK je dosiahnuť, aby aspoň 50 % študentov denného štúdia zapojilo 
do program Erasmus+. 

 
Východiská pre plánovanie, organizáciu a orientáciu pedagogického procesu 

● naďalej zlepšovať administráciu mobility, zavádza sa elektronická prihláška, zvýšenie 
počtu bilaterálnych dohôd, zvýšenie propagácie programu ERASMUS+ medzi 
študentami a učiteľmi, 

● zvýšiť aktivity v oblasti propagácie možnosti štúdia v anglickom programe na našej 
fakulte a posilniť tak medzinárodnú dimenziu vzdelávania na FaF UK v Bratislave, 

● pokračovať v propagačných akciách fakulty medzi maturantmi, 
● naďalej podporovať zvyšovanie počtu študentov v doktorandskom štúdiu a kvalitu ich 

výkonov,  
● pokračovať v zlepšovaní kvality servisných činností pre študentov a uchádzačov,  
● pokračovať v zdokonaľovaní centrálneho procesu spracovávania podkladov hodnotenia 

pedagógov a kvality výučby študentmi a zabezpečiť implementáciu relevantných 
výsledkov do praxe.  
 

 
 

II. Vedecko – výskumná činnosť  

 

VEDECKÁ RADA FAF UK 

V roku 2021 zasadala Vedecká rada FaF UK (ďalej len VR) trikrát kombinovanou formou 
prezenčne/on-line (on-line sa zasadnutia zúčastnili externí členovia VR FaF UK) a raz formou 
per rollam na základe rozhodnutia predsedu vedeckej rady a podľa Rokovacieho poriadku 
Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 3, bod 9. 
Dôvodom tejto kombinovanej formy zasadnutia bola pretrvávajúca epidemiologická situácia 
v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. K hlavným koncepčným materiálom 
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prerokovaným na zasadnutí VR patrilo hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti fakulty, 
analyzovanie výsledkov prijímacieho konania a perspektívneho záujmu uchádzačov o 
štúdium a výsledkov hodnotenia vzdelávania absolventmi a študentmi. VR schválila niekoľko 
návrhov erudovaných odborníkov s bohatou vedeckovýskumnou činnosťou za členov komisií 
pre štátne skúšky v študijných programoch FaF UK. VR prerokovala a schválila Výročnú 
správu o činnosti fakulty v roku 2020. Významnou súčasťou práce VR bolo schválenie 
kvalifikačných postupov, resp. odporúčanie pre VR FaF UK na schválenie kvalifikačných 
postupov v rámci habilitačného a vymenúvacieho konania. V roku 2021 sa uskutočnilo 
vymenovanie PharmDr. Mareka Maťuša, PhD. odborného asistenta Katedry farmakológie a 
toxikológie FaF UK v Bratislave za docenta v odbore farmakológia a PharmDr. Silvie Bittner 
Fialovej, PhD. odbornej asistentky Katedry farmakognózie a botaniky FaF UK v Bratislave za 
docentku v odbore farmakognózia. Situácia personálneho obsadenia sa tak z hľadiska 
kvalifikácie na fakulte oproti hodnoteniu v roku 2020 opäť o málo zlepšila. Zastúpenie 
asistentov s/bez akademického titulu PhD. je dôsledkom prijatia externých študentov 
doktorandského štúdia do pracovnoprávneho vzťahu vysokoškolský učiteľ (Tab. 28).  

 

Tab. 30: Kvalifikačná štruktúra VŠ pracovníkov fakulty k 31. 12. 2021 

Profesori    Docenti    

 Z toho    Z toho   

spolu prof. DrSc. CSc./PhD. spolu doc. DrSc. CSc./PhD. 

7  0 7 26  1 24 

 

Odborní asistenti   Asistenti 

spolu s DrSc. s CSc./PhD. bez CSc./PhD. 

79 1 78 7 

 

 

VEDECKÉ PROJEKTY A GRANTY 

V roku 2021 získali pracovníci FaF UK najviac grantov v agentúre VEGA, pričom sa dá 
konštatovať, že napriek sprísneniu kritérií na hodnotenie podávaných projektov v 
jednotlivých komisiách VEGA došlo k pomerne stabilnej situácii v rámci ich počtu, v porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi. Poklesol počet riešených grantových projektov APVV, s miernym 
poklesom sa zmenil počet získaných grantov mladých v rámci programu na podporu mladých 
výskumníkov. Mladší pracovníci sú úspešní riešitelia grantov pre mladých pracovníkov UK, 
resp. fakulty, pričom ich počet bol porovnateľný s minulým rokom. Zapájanie sa do 
európskych projektov však stále nie je dostatočné. Jestvujúce projekty sú viazané len na 
niekoľkých jednotlivcov, ktorí sa zapojili do ich riešenia.  
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Údaje o počte, štruktúre výskumných projektov uvádza nasledujúca tabuľka (Tab. 31). 
Pre zachytenie trendov v jednotlivých činnostiach FaF UK sú uvedené údaje za roky 2013 až 
2021. Celkový objem finančných prostriedkov (bez G UK a G FaF) prepočítaný na jedného 
pracovníka bol v roku 2021 odhadnutý na 9750,- Eur/VŠ pracovník, čo predstavuje istý nárast 
financovania projektov. 

 

Tab. 31: Počty riešených projektov podľa ich typov v rokoch 2013 – 2021  

 
1  Hlavný riešiteľ je zamestnancom FaF UK, 2 Hlavný riešiteľ nie je zamestnancom FaF UK  

 

PREHĽAD VEDECKÝCH PROJEKTOV A GRANTOV RIEŠENÝCH V ROKU 2021 

 

PROJEKTY VEGA S GRANTOVOU PREFERENCIOU V KATEGÓRII A1 

 
 
 
1. Číslo projektu: VEGA 1/0284/20 
Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná 
analýza, biologické účinky a štúdium synergie.  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VEGA 15 20 21 18 17 18 18 18 22 

APVV 1 9 9 8 4 5 10 10 15 7 

APVV 2 2 1 0 2 5 1 1 2 7 

EÚ 8 5 5 3 2 4 3 2 2 

ESF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EFSD 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ŠP VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MVTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G UK 23 27 21 19 14 12 14 11 15 

G FaF 33 40 40 36 33 24 28 24 26 

KEGA 2 2 2 1 3 4 2 3 4 

MŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Štrukt. 
fondy 

6 8 10 4 0 0 0 0 0 
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Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD. 

2. Číslo projektu: VEGA 1/0016/20 
Prepojenie niektorých foriem bunkovej smrti nekrotického fenotypu: signalizácia 
a multicieľový nástroj pre zmiernenie poškodenia srdca v dôsledku ischémie?  
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 

3. Číslo projektu: VEGA 1/0561/18 
Modulácia hojenia rán rastlinnými extraktmi u zdravých a diabetických potkanov so 
zameraním na repík lekársky. 
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Gál, PhD. 

4.  Číslo projektu: VEGA 1/0195/20 
Úloha hepatocitového rastového faktora pri vzniku a progresii diabetickej kardiomyopatie. 
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 

5.  Číslo projektu: VEGA 1/0004/18 
Prevencia rozvoja kardiorenálneho syndrómu v experimentálnom modeli diabetes mellitus 
moduláciou SGL T2 transportéra a PPAR gama receptora. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Eva Kráľová, PhD.  

6.  Číslo projektu: VEGA 1/0203/19 
Cielená downregulácia expresie endotelínu-1 v pľúcnej artériovej hypertenzii. 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. 

7.  Číslo projektu: VEGA 1/0054/19 
Chemická modifikácia prírodných polyfenolových a triterpénových zlúčenín ako nástroj 
cieleného transportu do mitochondrií. 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. 

8.  Číslo projektu: VEGA 1/0483/20 
Nové prístupy v predúprave biologických vzoriek na analýzu intaktných proteínov ako 
biomarkerov ochorení. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

9.  Číslo projektu: VEGA 1/0463/18 
Nové prístupy v analytickom hodnotení liečiv, ich biodegradačných produktov 
a metabolických markerov v biologických matriciach vo vzťahu k optimalizácii liečby 
nešpecifických zápalových ochorení čreva. 
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. 

10.  Číslo projektu: VEGA 1/0359/18 
Možnosti ovplyvnenia niektorých významných faktorov v  etiopatogenéze diabetu 2. typu 
rastlinnými extraktmi.  
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 

11.  Číslo projektu: VEGA 1/0394/18 
Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho metabolizmu. 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. 

12.  Číslo projektu: VEGA 1/0223/20 
Lipidová dvojvrstva v modeloch pľúcneho surfaktantu interakcie a cielený prenos liečiv. 
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. 

13.  Číslo projektu: VEGA 1/0145/20 
Nové antineoplastiká na báze metalokomplexov a s účinkom cieleným na mitochondrie. 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 
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14.  Číslo projektu: VEGA 1/0027/20 
Interferencia s metabolizmom indolamín 2,3 dioxygenázy ako nová terapeutická stratégia 
fibrotických ochorení. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Diana Vavrincová, PhD. 

15.  Číslo projektu: VEGA 1/0815/21 
Participácia cholínergického systému v patológiách spojených s metabolickým syndrómom. 
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD. 

16.  Číslo projektu: VEGA 1/0775/21 
Kardioprotektívny potenciál TRP kanálov: úloha v remodelácii, zápale a vápnikovej 
dysregulácii. 
Zodpovedný riešiteľ:  PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD. 

17.  Číslo projektu: VEGA 1/0686/21 
Nanočastice striebra pripravené „zelenou“ biologickou cestou. Analýza štruktúry, 
antimikróbna a antineoplastická aktivita. 
Zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. 

18.  Číslo projektu: VEGA 1/0429/21  
Štúdium mechanizmov modulácie zápalu a lipidového metabolizmu laktobacilmi v modeli 
nealkoholovej tukovej choroby pečene. 
Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Ľudmila Pašková, PhD. 

 

 

PROJEKTY RIEŠENÉ V GESCII SO SAV 

 
1.  Číslo projektu: VEGA 2/0115/19,  
Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde; 
Účinok rôznych rastlinných extraktor z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris 
a extra panenského olivového oleja. 
Zodpovedný riešiteľ za SAV: PharmDr. Silvester Poništ, PhD. 

Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. 

2.  Číslo projektu: VEGA 2/0124/19  
Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas 
gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. 
Zodpovedný riešiteľ za SAV: RNDr. Michal Dubovický, CSc. 

Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc. 

3. Číslo projektu: VEGA 1/0024/21  
Názov projektu: Možnosti farmakoepidemiologickej analýzy adherencie k preventívnej 
farmakoterapii u starších pacientov s periférnym artériovým ochorením dolných končatín 
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD. (LF UK) 

Riešiteľ na FaF UK: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD. (KORF) 

4. Číslo projektu: 2/0091/21  
Názov projektu: Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými 
derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií. 
Zodpovedný riešiteľ na SAV: Mgr. Anton Mišák, PhD. 

Riešiteľ na FaF UK: PharmDr. Elena Ondriašová, CSc. 
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PROJEKTY KEGA 

 
1. Číslo projektu: KEGA 064UK-4/2018   
Inovácia náplne praktických cvičení z predmetov Imunológia a Mikrobiológia a vypracovanie 
učebných textov  
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD. 

2. Číslo projektu: KEGA 089UK-4/2021 
 Farmakológia zriedkavých chorôb – podpora zručností farmaceuta. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD. 

3.  Číslo projektu: KEGA 027UK-4/2020 
Tvorba komplexného učebného materiálu v module “Analytical chemistry – instrumental 
methods“ magisterského štúdia v anglickom jazyku.  
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.  

4.  Číslo projektu: KEGA 043UK-4/2020 
 Zdravý životný štýl v koncepcii pregraduálneho vzdelávania farmaceutov. 
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Martina Tibenská, PhD. 

 

PROJEKTY APVV 

 
1. Číslo projektu: APVV-17-0373 
Nové malé molekuly a bioaktívne nanočastice pre terapiu zápalových a degeneratívnych 
ochorení kostí a kĺbov. 
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. 
2.  Číslo projektu: APVV-20- 0119 
Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium 
spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. 
Zodpovedný riešiteľ na SAV: MUDr. Tatiana Ravingerová, DrSc., FAICS 
Zodpovedný riešiteľ na FaF: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 
3.  Číslo projektu: APVV-17-0239 
Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz chrípkového 
vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok. 
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. 
4.  Číslo projektu: PP-COVID-20-0010 
Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových špecifických 
inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2. 
Zodpovedný riešiteľ na UCM v Trnave: prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. 
Zodpovedný riešiteľ na FaF: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. 
5.  Číslo projektu: APVV-19-0458 
Konvergencia serotonínu a rastových faktorov súvisiacich s pľúcnou hypertenziou v 
modulácii pravokomorovej funkcie a zlyhania. 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. 
6.  Číslo projektu: APVV-16-0207 
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Genistein a estrogénová signalizácia: sľubná molekula zlepšujúca hojenie rán u 
postmenopauzálnych žien? 
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.  
7.  Číslo projektu: APVV-19-0154 
Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne 
mechanizmy ich pôsobenia. 
Zodpovedný riešiteľ za SAV: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: PharmDr. Elena Ondriašová, PhD. 
8.  Číslo projektu: APVV SK-FR-19-0005 
Neuronálny cholínergický systém. 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD. 
9.  Číslo projektu: APVV-18-0425 
Vstup a konkurencia na regulovaných trhoch: fungovanie slovenského lekárenského trhu 
Zodpovedný riešiteľ na EU v Bratislave: doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. 
Zodpovedný riešiteľ na FaF UK: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MSc. 
10.  Číslo projektu: APVV-17-0250 
Pľúcny surfaktant ako modulátor odpovede organizmu na expozíciu endotoxínu: efekty a 
mechanizmy. 
Zodpovedný riešiteľ na JLF UK: prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 
Zodpovedný riešiteľ na FaF UK prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. 
11.  Číslo projektu: APVV SK-PT-18-0032 
Fosfolipidové membrány – miesto účinku antimikróbnych látok. 
Zodpovedný riešiteľ na Faculty of Sciences University of Porto: doc. Margarida Bastos, PhD. 
Zodpovedný riešiteľ na FaF UK: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. 
12.  Číslo projektu: APVV-20-0017 
Vývoj aktívneho krytia rán na báze antibakteriálneho hydrogélu bsahujúceho rastlinný 
extrakt stimulujúci hojenie 
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
13.  Číslo projektu: APVV-19-0056 
Názov projektu: Parazitologicky významné amfizoické meňavky a nové stratégie ich 
eliminácie 
Zodpovedný riešiteľ na PriF UK: RNDr. Martin Mrva, PhD. 
Zodpovedný riešiteľ na FaF UK: PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD 
14.  Číslo projektu: APVV-20-0242 
Názov projektu: Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako 
konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v 
ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu 
terapeutických prístupov. 
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 
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PROJEKTY RIEŠENÉ V RÁMCI MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE, MVTS, 6. A 7. 

RÁMCOVÉHO PROGRAMU EÚ, PROGRAMOV NATO, COST A POD. 

 
1. Typ projektu: Grant vládneho splnomocnenca, Úrad vlády pre spoluprácu s SÚJV 
Dubna, Ruská federácia  
Číslo projektu: č. 04-9-1077-2015/20 
Názov projektu: Research of biological action of heavy charged particles with different 
energy - biological responses to low dose radiation 
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD., prof. E.A. Krasavin, DrSc.  

2. Typ projektu: European intergovernmental framework for cooperation in science and 
technology 
Číslo projektu: CA COST Action CA16225 
Názov projektu: Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies 
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 

3. Číslo projektu: 724130 
Názov projektu: Projekt EUnetHTA JA3  
European Network for Healt Technology Assessment (EUnetHTA) – Joint Action 3 
Zodpovedný riešiteľ: vedúci projektu za Farmaceutickú fakultu UK: doc. PharmDr. Tomáš 
Tesař, PhD., MBA, MSc (HTA) 

4. Číslo témy: 04-4-1142-2021/2025 
Názov témy: Investigations of functional materials and nanosystems using neutron 
scattering 
Zodpovedný riešiteľ za SÚJV Dubna: Dr. Alexander Kuklin, PhD. 
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: Mgr. Norbert Kučerka, DrSc. 

5. Číslo témy: 04-4-1133-2018/2020 
Názov témy: Modern Trends and Developments in Raman Microspectroscopy and 
Photoluminiscence for Condensed Matter Studies 
Zodpovedný riešiteľ za SÚJV Dubna: Dr. Gregory Arzumanyan, PhD. 

Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: Mgr. Norbert Kučerka, DrSc. 

 

INÉ ZAHRANIČNÉ GRANTY A GRANTY NA PODPORU MOBILITY 

1. Typ projektu: Erasmu s+ 
Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA203-078218 
Názov témy: OEMONOM – Open Access Educational Materials On Naturally Occurring 
Molecules – sources, biological activity and use. 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. (FaF UK HK) 

Koordinátor za FaF UK: prof. Ing. Milan Nagy, CSc. 

2. Typ projektu: Grant NKFI (National Research Development and Innovation Office) 
Číslo projektu: NKFI K 132044 
Názov projektu: Active compounds and bioactivity of nectar and honey in invasive 
medicinal plants 
Zodpovedný riešiteľ: Assoc. Prof. Ágnes Farkas, PhD., University of Pécs 

Zodpovedná riešiteľka za FaF UK: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. 
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UNIVERZITNÉ PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2021 

1. Pokročilé analytické metódy v monitorovaní potenciálnych onkomarkerov a štúdium 
molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petra Chaľová 

2. Vývoj UHPLC-MS/MS metódy s on-line prípravou vzorky pre stanovenie 
klenbuterolu v ľudskom moči za účelom dopingovej kontroly 
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Kristián Slíž 

3. Štúdium epigenetických modifikácii ovplyvňujúcich tvorbu sekundárnych 
metabolitov v maku siatom v podmienkach abiotického stresu  
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ema Balažová 

4. Príprava a stanovenie biologickej aktivity in vitro hybridných zlúčenín obsahujúcich 
N-(substituovaný)fenylpiperazín-1-ylový a (substituovaný)fenyl-karbamoyloxylový 
štruktúrny motív 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Mária Pecháčová 

5. Štúdium metabolitov trimetazidínu po podaní jednorazovej perorálnej dávky 
pomocou LC-MS/MS 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kamila Chomaničová 

6. Optimalizácia farmakoterapie pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou na 
podklade diagnostiky genetických polymorfizmov liečivá metabolizujúcich enzýmov – 
CYP2C19*17 a CYPD6*4  
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Natália Hromníková  

7. Úloha mitochondrií v exekúcii nekroptózy v modeli ischemicko-reperfúzneho 
poškodenia srdca 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Izabela Jarabicová 

8. Možnosti včasnej diagnostiky diabetickej neuropatie 
zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Pagáčová  

9. Analýza plazmatických koncentrácií neprylizínu u pacientov s PAH a inými srdcovými 
ochoreniami. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kristína Labjaková 

10. Vplyv trimetazidínu na vznik bunkovej senescencie a jeho účinok na kľúčové signálne 
dráhy senescencie 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Uhrinová Marína 

 

FAKULTNÉ PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2021 

1. Vývoj ITP-CZE metódy v spojení s MS detekciou pre stanovenie serotonínu vo 
vzorkách moču. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Michaela Matušková 

2. Vývoj metódy pre stanovenie liečiva triptorelínu metódou kapilárnej elektroforézy v 
spojení s hmotnostnou spektrometriou. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Dr. Ivana Čižmárová 

3. Vplyv mechanizmu zásobami regulovaného vstupu vápnika vo fibroblastoch na 
remodeláciu myokardu. 
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Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Róbert Čendula 

4. Vplyv bakteriálnych kmeňov laktobacilov L. reuteri E, L. plantarum KG4 a L. reuteri 
ATCC 55730 na zápalové parametre a lipidový metabolizmus v HepG2. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mária Nováková 

5. Príprava a charakterizácia fosfániových solí odvodených od izoperotetínu A. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Mário Markuliak 

6. Ovplyvnenie génovej expresie štrukturálnych a funkčných komponentov  HDL v 
zápalovom modeli potkaních hepatocytov pomocou extraktu  zeleného čaju. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veronika Vyletelová 

7. Súvis upregulácie hepatocytového rastového faktora v komorách  srdca so 
závažnosťou ochorenia v kontexte experimentálnej pľúcnej  artériovej hypertenzie. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Eva Veľasová 

8. Aktivácia apoptózy v potkaňom modeli doxorubicínom-indukovanej 
kardiomyopatie: úloha TRPV4 kanálov. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Peter Galis 

9. Vzťah medzi salivárnou alfa amylázou a  kognitívnymi funkciami   v modeli 
psychosociálneho stresu. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Henrieta Oravcová 

10. Syntéza, charakterizácia a štúdium biologických aktivít komplexov  kovov a 
Schiffových báz. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bianka Oboňová 

11. Štúdium vplyvu antivirotík na modelové lipidové membrány. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adriána Čelková 

12. Laktobacily ako potenciálna profylaxia, resp. terapia intestinálnej  mukozitídy 
indukovanej 5-fluorouracilom v in vitro modeli Caco-2  buniek. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Barbora Hlubinová 

13. Kovové komplexy sulfónamidov odvodených od s-triazínu a aminokyselín ako 
inhibítory karboanhydrázy. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Samuel Varényi, PhD. 

14. Štúdium liberácie ibuprofénu z polosyntetických gélov s využitím enhancerov. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jarmila Ferková 

15. Dosah životných udalostí na psychické zdravie žien, ktoré podstupujú  lekárom 
indikované predčasné ukončenie tehotenstva. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Zuzana Chudá 

16. Mikropropagácia rôznych druhov rodu Mentha a vplyv regulátorov rastu a elicitorov 
na biosyntézu fenolových kyselín. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Mergová 

17. The interaction of antimicrobial peptide LL-37 with model systems of  pulmonary 
surfactant / Interakcia antimikróbneho peptidu LL-37 s modelovými systémami pľúcneho 
surfaktantu 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ali Asi Shirazi 

18. Model systems of pulmonary surfactant for drug delivery. Modelové systémy 
pľúcneho surfaktantu ako nosiče liečiv. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Atoosa Keshavarzi 
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19. Syntéza a hodnotenie vybraných parametrov enantiomérov kyseliny  
arylkarbámovej obsahujúcej N-arylpiperazínový fragment. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Jana Čurillová, PhD. 

20. Kompliancia k tiopurínovej liečbe u pacientov s nešpecifickými zápalovými 
ochoreniami čriev – vývoj a aplikácia skríningovej LC-MS metódy. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Daniel Pecher, PhD. 

21. Syntéza nových derivátov fluorovaných kurkuminoidov, štúdium  metodiky prípravy 
a hodnotenie ich biologických a fyzikálno- chemických vlastností. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janka Leskovská 

22. Aminogénny potenciál izolátov rodu Lactobacillus. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Gabriela Greifová, PhD. 

 

INÉ PROJEKTY FAF UK 

 
1. Typ projektu: SLeK 
Číslo projektu: 21/2020/SLeK-01 
Názov projektu: Možnosti lekárnika pri zlepšovaní starostlivosti o pacienta s diabetes 
mellitus. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.  

2. Typ projektu: SLeK 
Číslo projektu: SLeK/10/2021 
Názov projektu: Edukácia pacientov trpiacich astmou a chronickou obštrukčnou chorobou 
pľúc vo verejnej lekárni 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.  

3. Číslo projektu: nemá 
Názov projektu: Potenciálne nevhodné liečivá u starších dospelých (partner projektu: 
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.). 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. (Slovenská lekárnická komora, 
Farmaceutická fakulta UK) 

4. Číslo projektu: D-16-103/0001-00 
Názov projektu: Advanced Training in Pharmaceutical Care (ATIP) edukačný projekt, FaF 
UK, WÖRWAG Pharma Slovensko s. r. o. a Slovenský spolok študentov farmácie 
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PharmDr. Mináriková, PhD., MSc. 

5. Číslo projektu: Etická komisia FaF UK, 02/2020, dňa 2.10.2020 
Názov projektu: Behaviorálne inovácie v prevencii chronických chorôb ako súčasť 
všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PharmDr. Mináriková, PhD., MSc. Mgr. Iveta Rajničová-Nagyová, 
PhD. 

6. Názov projektu: ESAC-Net 
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MSc (HTA) 

7. Názov projektu: CEEPHE Data Research Group  
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MSc (HTA) 

8. Číslo projektu: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04930302 
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Názov projektu: National Institute of Cardiovascular Diseases, Slovakia Protocol Record 
PHAR008NUSCH, Optimizing the Pharmacotherapy of Vascular Surgery Patients at 
Hospital Admission, at Discharge and at Post-discharge Check-up: Quasi-experimental 
Clinical Uncontrolled Trial (PHAROS). 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Slávka Porubcová (garant projektu za NÚSCH, a. s.) a doc. 
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA (garant projektu za  FaF UK). 

9. Číslo projektu: (nemá) 
Názov projektu: Hodnotenie úspešnosti a bezpečnosti zákroku uzáveru uška ľavej predsiene 
na podporu národného pacientskeho registra / Evaluation of the success and safety of left 
atrial appendage occlusion to support the National patient registry. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Zuzana Koblišková, PhD. (KORF FaF UK) 

10. Názov projektu: CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá 
CIII-RS-1113-01-1718 - Central European Knowledge Alliance for Teaching, Learning & 
Research in Pharmaceutical Technology (CEKA PharmTech).  
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. (KCHTL FaF UK) 
 
 

NAJVÝZNAMNEJŠIE VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ  PRI  RIEŠENÍ PROJEKTOV 

 

Dekanát FaF UK 
 
Projekt: APVV-17-0373 
Názov projektu: Nové malé molekuly a bioaktívne nanočastice pre terapiu zápalových 
a degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov. 
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. 
Doba riešenia projektu: 01. 08. 2018 – 30. 06. 2022 
Celkové finančné prostriedky pridelené na celú dĺžku trvania projektu:    250 000,- Eur 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021 (FaF UK): Kapitálové výdavky                     0,- Eur 

             Bežné výdavky               22.680,- Eur 
Projekt aplikovaného výskumu pod vedením zodpovedného riešiteľa prof. Ing. F. Devínskeho, 
DrSc. plynule nadväzuje na významné výsledky získané pri riešení projektu základného 
výskumu APVV-0516-12, ktorý bol  ukončený k 30. októbru 2017 s hodnotením „Vynikajúca 
úroveň“ (zodpovedný riešiteľ prof. Ing. F. Devínsky, DrSc.). V projekte sa vychádza 
predovšetkým zo získaných výsledkov v oblasti výskumu molekúl schopných stabilizovať Ag a Au 
nanočastice. Keďže medzi antimikrobiálne najúčinnejšie malé molekuly patria membránovo 
aktívne gemini tenzidy rôzneho typu predstihujúce v účinku štandardne používané biocídá, 
ich spojením s nanočasticami striebra ako aj zlata sa pripravili nové bioaktívne zlúčeniny s 
protizápalovými a antimikróbnymi účinkami. Pre účely tohto aplikovaného výskumu sa 
spektrum skúmaných zlúčenín rozšírilo aj o problematiku rôznych (hetero)aromatických 
systémov spojených s amidovým/karbamátovým medziproduktom. Niektoré z týchto nových 
zlúčenín, najmä so zabudovaným fosforom v štruktúre, majú vysoký potenciál pri využití 
v medicíne, osobitne pri liečbe pohybového aparátu. Spôsob účinku týchto látok pri liečbe 
osteoporózy, zlomenín kostí, ale aj rakoviny kostí zostáva vysvetliť. Testovaním účinku na 
biologický materiál sa v projekte zaoberá jeho medicínska časť, ktorú uskutočňujú pracovníci z 
LF UK. Hlavným cieľom projektu je odovzdať výrobcom na realizáciu výsledky tohto výskumu 



  

45 

 

pre praktické využitie.  
 
 
 

Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie 

 
Typ projektu: VEGA  
Číslo projektu: 1/0463/18 
Názov:  Nové prístupy v analytickom hodnotení liečiv, ich biodegradačných produktov a 
metabolických markerov v biologických matriciach vo vzťahu k optimalizácii liečby 
nešpecifických zápalových ochorení čreva 
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. 
Doba riešenia projektu: 2018- 2021 
celková ročná hodinová kapacita projektu: pedagogickí pracovníci 6050  
                                                                          výskumní pracovníci  1900                                 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021: 

bežné výdavky 13 972,00 € 
Anotácia: 
V tomto roku bola v rámci vývoja chromatografických metód testovaná vhodnosť viacerých 
novo-zakúpených stacionárnych fáz pre hodnotenie tiopurínových nukleotidov. Ako sľubná 
sa javí polymérna stacionárna fáza s amino substituentom, ktorá pracuje na princípe HILIC. 
Naďalej sa vyvíja aj LC-MS metóda pre hodnotenie kompliance pacientov k tiopurínovej 
liečbe pomocou stanovenia hladín tiopurínových liečiv resp. ich základných metabolitov. 
Tento rok sa takisto podarilo optimalizovať detekciu štandardu monoklonálnej protilátky 
(mAb) ako aj špecifických peptidov po natrávení protilátky, čo je považované za štandardnú 
metódu na kvantifikáciu mAb z klinických vzoriek pomocou LC-MS. V rámci 
elektromigračných separačných metód boli vypracované a publikované metodiky 1D 
kapilárnej elektroforézy ako aj jej pokročilých modifikácií (2D systémy kombinujúce ITP-ITP 
alebo ITP-CZE mechanizmy) v spojení s rozličnými typmi detekcie (napr. UV-VIS, MS) pre 
stanovenie serotonínu v biologických vzorkách moču zdravých jedincov a jedincov trpiacich 
Crohnovou chorobou, ako aj pre stanovenie aminokyselín s rozvetveným reťazcom vo 
vzorkách plazmy zdravých dobrovoľníkov. Súčasne boli vyvíjané jednoduché CZE metódy 
umožňujúce cielené profilovanie vyselektovaných látok typu katecholamínov a vitamínov zo 
skupiny B, ktoré majú perspektívu byť používané v rutinnej kontrole farmaceutických 
prípravkov alebo v klinickej laboratórnej praxi. V rámci elektrochemických metód boli 
syntetizované, optimalizované a následne analyticky hodnotené 6-tioguanínové deriváty, 
ako potenciálne modifikátory elektródového povrchu pre potreby klinickej analýzy vzoriek 
od pacientov trpiacich nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev s terapiou na báze 
azatioprinu.  
 
Typ projektu: VEGA  
Číslo projektu: 1/0483/20 
Názov:  Nové prístupy v predúprave biologických vzoriek na analýzu intaktných proteínov 
ako biomarkerov ochorení 
Zodpovedný riešiteľ:  PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 
Doba riešenia projektu: 2020- 2023 
celková ročná hodinová kapacita projektu: 2050  
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Pridelené finančné prostriedky v r. 2021: 
bežné výdavky 14 221,00 € 
Anotácia: 
Počas druhého roku riešenia projektu sa pokračovalo v optimalizácii metódy na báze 
kapilárnej elektroforézy v on-line kombinácii s  hmotnostnou spektrometriou pre analýzu 
modelovej zmesi intaktných proteínov, vrátane rastových faktorov ako potenciálnych 
biomarkerov rôznych ochorení. Boli optimalizované základné nastavenia hmotnostného 
spektrometra (napätie na fragmentore a kolízna energia) ako základné parametre, ktorých 
správne nastavenie je nevyhnutné pre optimálnu ionizáciu a fragmentáciu intaktných 
proteínov s cieľom dosiahnutia čo najvyššej citlivosti stanovenia. Z hľadiska elektroforetickej 
separácie boli odskúšané nepokryté kremenné kapiláry a rôzne základné elektrolyty na báze 
kyseliny mravčej a kyseliny octovej s rôznymi prídavkami organických rozpúšťadiel, ktoré 
predchádzajú adsorpcii intaktných proteínov na steny kapiláry. Na partnerskej inštitúcii bola 
vyvinutá metóda na báze kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie 
s predúpravou biologických vzoriek pomocou jednoduchej extrakcie na tuhej fáze (SPE) na 
mikroelučných platniach. Práca bola zameraná na optimalizáciu jednotlivých krokov SPE 
procesu s cieľom dosiahnutia vhodných podmienok pre simultánne prečistenie a elúciu 
viacerých intaktných proteínov s rôznymi molekulovými hmotnosťami a izoelektrickými 
bodmi z  biologických tekutín (plazma, sérum, moč) s čo najvyššou výťažnosťou. 
Najkritickejšie kroky počas optimalizácie boli úprava vzorky pred samotnou extrakciou, 
dávkovanie vzorky na stacionárnu fázu ako aj samotný výber stacionárnej fázy. Výsledky boli 
prezentované vo forme prednášky na prestížnej konferencii ASMS konanej vo Philadelphii, 
a pripravuje sa publikácia v karentovanom zahraničnom časopise.   
 
Typ projektu: KEGA  
Číslo projektu: KEGA 027UK-4/2020 
Názov:  Tvorba komplexného učebného materiálu v module "Analytical chemistry – 
Instrumental methods“ magisterského štúdia farmácie v anglickom jazyku 
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. 
Doba riešenia projektu: 2020- 2022 
celková ročná hodinová kapacita projektu: 2550 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021: 

bežné výdavky 6252,00 € 
Anotácia: 
V rámci druhého roku riešenia projektu sa pokračovalo s tvorbou výučbových materiálov pre 
magisterské štúdium farmácie v anglickom jazyku v rámci základného edukačného modulu 
analytickej chémie. Bol rozvíjaný v minulom roku navrhnutý inovatívny koncept, ktorým sa 
tento výučbový materiál bude riadiť. Rozpracované boli texty jednotlivých kapitol 
výučbového textu, ktoré sú priebežne dopĺňané o najnovšie vedecké poznatky z jednotlivých 
inštrumentálnych metód a ich inovatívne aplikácie. Cieľ prípravy 2/3 učebných textov bol 
naplnený. Riešiteľský kolektív sa v tomto roku venoval aj spracovaniu experimentálnych 
výsledkov vlastnej vedeckej práce v oblasti inovácií a farmaceutických aplikácií 
inštrumentálnych metód, čoho dôkazom je 6 publikácií v karentovaných/impaktovaných 
zahraničných časopisoch a 1 publikácia v domácom impaktovanom vedeckom periodiku. 
Ďalším naplánovaným cieľom, ktorý bol v tomto roku splnený bola príprava metodických 
listov analytických postupov spolu s validáciou metód a konkrétnymi aplikačnými príkladmi. 
V rámci riešenia tohto cieľa boli pripravené 4 metodické listy ilustrujúce uplatnenie rozličných 
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analytických postupov vo farmaceutickej analýze. Pokročilé analytické metódy boli 
aplikované na stanovenie liečiv a ich metabolitov a markerov v biologických matriciach a 
hodnotenie identity a čistoty novo syntetizovaných látok ako potenciálnych liečiv. 
 
Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: UK/235/2021 
Názov projektu: Pokročilé analytické metódy v monitorovaní potenciálnych onkomarkerov 
a štúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petra Chaľová 
Doba riešenia:  9.04.2021 – 13.12.2021 
Pridelené finančné prostriedky:  1000 € 
Anotácia:  
Podstatou predkladaného vedeckého projektu bolo monitorovanie potenciálnych 
onkomarkerov s využitím pokročilých analytických metód. Samotný projekt bol realizovaný 
v spolupráci s Virologickým ústavom Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, 
pričom priamo nadväzoval na aktuálnu problematiku odhaľovania molekulárneho 
mechanizmu spontánnej regresie nádorov, ktorej sa daná inštitúcia v súčasnosti venuje. 
Projekt bol primárne koncipovaný do oblasti metabolomiky. Podarilo sa nám úspešne splniť 
časť projektu, ktorá sa venovala optimalizácii úpravy vzoriek a selekcii vzoriek pomocou 
bunkových línií. Používali sme ľudské bunkové línie PC3 buniek (rakoviny prostaty), na 
ktorých sme odhalili účinnosť protilátok voči karbonickej anhydráze I (antiCAI). 
Experimentálne boli overené nielen polyklonálne protilátky ale aj monoklonálne, ktorých 
koncentráciu sme zvyšovali k žiadúcemu účinku, teda k inhibícii rastu. Tieto výsledky boli 
prezentované na študentskej vedeckej konferencii Farmaceutickej fakulty Univerzity 
Komenského, na ktorej sa umiestnili na 1. mieste v danej kategórii. Výsledky boli 
prezentované aj na zahraničnej vedeckej konferencii ,,International Symposium on 
Pharmaceutical Sciences´´, Ankara, Turecko. Týmito výsledkami sme potvrdili nevyhnutnosť 
skúmania problematiky spontánnej regresie nádorov a zároveň podporili myšlienku 
metabolomického výskumu využitím vysokoúčinných analytických metód. 
 
Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: UK/253/2021 
Názov projektu: Vývoj UHPLC-MS/MS metódy s on-line prípravou vzorky pre stanovenie 

klenbuterolu v ľudskom moči za účelom dopingovej kontroly 
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Kristián Slíž 
Doba riešenia projektu: 9.04.2021 – 13.12.2021 
Finančné prostriedky:   1000,- € 
Anotácia: 
Klenbuterol je na Zozname zakázaných látok a metód 2021 (Zoznam každoročne aktualizuje 
a publikuje Svetová antidopingová agentúra) zaradený do kategórie S1.2 Iné anabolické 
látky, ktorých prítomnosť vo vzorkách moču športovcov počas súťažnej či mimosúťažnej 
dopingovej kontroly predstavuje nepriaznivý analytický nález (tzv. AAF z angl. adverse 
analytical finding) a porušenie antidopingového pravidla (tzn. 4-ročný zákaz športovej 
činnosti). Cieľom vedeckého projektu bol vývoj spoľahlivej a efektívnej UHPLC-MS/MS 
metódy, ktorá by mala reálne predpoklady pre jej implementáciu do rutinnej praxe WADA 
akreditovaných laboratórií. Aplikačný potenciál optimalizovanej UHPLC-MS/MS metódy je 
hodnotený prostredníctvom monitorovania klenbuterolu v modelových vzorkách moču 
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(ľudský moč s prídavkom interného štandardu klenbuterolu), na ktorých bude vyvinutá 
UHPLC-MS/MS metóda validovaná v súlade s platnými smernicami (i.) EMA, resp. (ii.) FDA 
na validáciu bioanalytických metód či (iii.) ICH Q2 (R1) na hodnotenie kvality liečiv a liekov. 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu:  FaF UK/3/2021 
Názov projektu: Vývoj metódy pre stanovenie liečiva triptorelínu metódou kapilárnej 

elektroforézy v spojení s hmotnostnou spektrometriou 
Zodpovedná riešiteľka: PharmDr. Ivana Čižmárová 
Doba riešenia projektu: 8.6.2021-10.12.2021 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021:   1200,- Euro 
Anotácia: 
V rámci projektu bola vyvinutá a zvalidovaná metóda na báze kapilárnej elektroforézy 
s viacnásobným dávkovaním a online prekoncentráciou dávkovaním elektrickým poľom 
v spojení s detekciou hmotnostnou spektrometriou (MSI/FESI-CE-MS) na kvantifikáciu 
peptidového liečiva triptorelínu vo farmaceutických a biologických matriciach. Táto metóda 
bola úspešne aplikovaná na kontrolu kvality komerčného lieku Diphereline® 0.1mg a taktiež 
na stopovú analýzu triptorelínu v modelovej plazme s prídavkami štandardu liečiva. Použitím 
online prekoncentračnej metódy – elektrokinetického dávkovania vzorky (field-enhanced 
sample injection, FESI) sme dosiahli 50 násobné zlepšenie medze dôkazu (LOD) v porovnaní 
s konvenčným prístupom, ktorý je v CE reprezentovaný hydrodynamickým dávkovaním. 
Aplikáciou multisegmentného, viacnásobného dávkovania sme oproti konvenčnému 
postupu dávkovania dosiahli trojnásobné zrýchlenie analýz vďaka možnosti analýzy troch 
vzoriek v jednej analýze. Bola dosiahnutá medza dôkazu 5ng.mL-1 vo vodnej matrici a 25 
ng.mL-1 v plazme. V porovnaní s dostupnou literatúrou to predstavuje 450-750 násobné 
zlepšenie parametra LOD vo vodnej matrici a jedinú známu hodnotu LOD v plazme pre 
metódu CE-MS. Meraniu vzorky plazmy predchádzala iba nenáročná predúprava matrice 
precipitáciou proteínov, čo je v analytických metódach vítaný postup, pretože sa zamedzuje 
vzniku väčších chýb pri manipulácii so vzorkou. Komplexnou validáciou metódy sme dokázali, 
že vyvinutá metóda je vhodná na použitie v rámci kontroly kvality farmaceutických vzoriek 
obsahujúcich triptorelín.  
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/2/2021 
Názov projektu: Vývoj ITP-CZE metódy v spojení s MS detekciou pre stanovenie serotonínu 

vo vzorkách moču 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Michaela Matušková 
Doba riešenia projektu:  8. 6. 2021 – 10. 12. 2021 
Pridelené finančné prostriedky:   1 200 € 
Anotácia:  
Cieľom projektu bolo stanoviť serotonín vo vzorkách moču. Na tento účel bola vyvinutá nová 
ITP-CZE metóda, prebiehajúca v hydrodynamicky uzatvorenom systéme, s následnou MS 
detekciou. Pri ITP-CZE optimalizácii bol ako vodiaci elektrolyt zvolený systém 10 mM NH4Ac 
a 20 mM HAc (pH 4,5), ako zakončujúci elektrolyt 10 mM HAc (pH 3,3) a ako základný 
elektrolyt 20 mM HAc (pH 3,1). V procese validácie boli hodnotené nasledovné parametre: 
selektivita, linearita (R2 > 0,99), dolná medza stanovenia (LLOQ = 57 pg/ml) a medza dôkazu 
(LOD = 34 pg/ml). Ďalej bola hodnotená presnosť, výťažnosť a stabilita, ktoré boli v súlade 
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s požadovanými kritériami smernice FDA. Metóda bola aplikovaná na vzorky moču pacientov 
s Crohnovou chorobou, liečených azatioprinom. Koncentrácie serotonínu v pacientskych 
vzorkách boli v rozmedzí 6,8-12,9 ng/mmol kreatinínu. Koncentrácia serotonínu vo vzorke 
moču zdravého dobrovoľníka bola na úrovni 18,0 ng/mmol kreatinínu. Metóda umožňuje 
stanoviť serotonín na veľmi nízkych koncentračných úrovniach (pg/mL) v krátkom čase (do 12 
minút) bez náročných predúpravných krokov. 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/22/2021 
Názov projektu: Kovové komplexy sulfónamidov odvodených od s-triazínu a aminokyselín 

ako inhibítory karboanhydrázy 
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Samuel Varényi, PhD. 
Doba riešenia projektu: 8.6.2021 – 10.12.2021 
Pridelené finančné prostriedky:   1 200 € 
Anotácia:  
Bol pripravený derivát IDA – 2-({4-[bis(karboxymetyl)amíno]-6-[(4-sulfamoylfenyl)amíno]-
1,3,5-triazín-2-yl}(karboxymetyl)amíno)octová kyselina a niektoré jej komplexy 
s prechodnými kovmi. Ďalej sa izolovali dva deriváty s glutámovou kyselinou. Kovové 
komplexy budú následne charakterizované.  
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/31/2021 
Názov projektu: Kompliancia k tiopurínovej liečbe u pacientov s nešpecifickými zápalovými 

ochoreniami čriev - vývoj a aplikácia skríningovej LC-MS metódy 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Daniel Pecher, PhD. 
Doba riešenia projektu: 8.6.2021 – 10.12.2021 
Pridelené finančné prostriedky:   1200 € 
Anotácia:  
V rámci uvedeného projektu bola vyvíjaná a optimalizovaná LC-MS metóda pre simultánne 
stanovenie tiopurínových liečiv (TP) a niektorých ich metabolitov, konkrétne azatioprínu, 
kyseliny tiomočovej, 6-merkaptopurínu, metylmerkatopurínu, 6-tioguanínu 
a metyltioguanínu. V rámci optimalizácie bolo otestovaných 6 stacionárnych fáz, kde na 
základe dosiahnutých kapacitných faktorov, plôch píkov a tvarov píkov bola vybraná 
najvhodnejšia kolóna - Accucore aQ. Nasledovala optimalizácia mobilnej fázy. V tomto kroku 
sa testovali rôzne aditíva do vodnej časti mobilnej fázy. Hodnotilo sa aj použitie metanolu a 
acetonitrilu ako organickej súčasti mobilnej fázy. Najlepšia kombinácia mobilných fáz bola 
zvolená na základe chromatografického správania analytov a odozvy detektora - 2.5 mmol/l 
uhličitan amónny:metanol. Vyvinutá metóda je vhodná na súčasné stanovenie všetkých 6 
analytov. Po úspešnej validácii na rôznych typoch matríc sa môže použiť na kontrolu 
compliancie pacientov podstupujúcich liečbu TP, na terapeutické monitorovanie liečiv alebo 
na farmakokinetické štúdie všetkých uvažovaných analytov. 
 
 

Katedra chemickej teórie liečiv 
 
Typ projektu: VEGA  
Číslo projektu: 1/0145/20 
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Názov projektu: Nové antineoplastiká na báze metalokomplexov a s účinkom cieleným na 
mitochodrie 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Valentová Jindra, PhD. 
Doba riešenia projektu: 2020-2023 
Celková ročná hodinová kapacita projektu: 5000h   
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021: – kapitálové:             0,- €  

             – bežné: 13621,- €  
Stručná anotácia výsledkov: 
V rámci projektu sa pripravujú a charakterizujú nové syntetické analógy prírodných zlúčenín  
s antineoplastickým účinkom. Prírodné zlúčeniny na báze kurkuminoidov  majú nízku 
biologickú dostupnosť, preto ich syntetická modifikácia je za účelom zvýšiť ich biologickú 
dostupnosť . Súčasne sú pripravené zlúčeniny sú použité ako ligandy pre prípravu nových 
antineoplastík na báze metalokomplexov. Boli pripravené nové deriváty a Knoevenagelových 
kondenzátov kurkuminoidov a ich paládnatých a ruténiových komplexov a tiež 
metalofarmaká zo skúpíny Schiffových zásad. Súčasťou projektu je aj objasnenie 
mechanizmu cytotoxického a antiproliferatívneho pôsobenia pripravených zlúčenín. Zaviedli 
sa metódy na štúdium mechanizmu interakcie s DNA v nádorových bunkách.   
 
Typ projektu: VEGA  
Číslo projektu: VEGA 1/0054/19  
Názov projektu: Chemická modifikácia prírodných polyfenolových a triterpénových zlúčenín 
ako nástroj cieleného transportu do mitochondrií 
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. 
Doba riešenia projektu (od – do) 2019 - 2022 
Celková ročná hodinová kapacita projektu: 2700 h pedagogickí pracovníci/ výskumní 
pracovníci 1100/1600 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021:  bežné výdavky 5460 eur 
Stručná anotácia výsledkov: V rámci projektu VEGA boli pripravené vzorky bis(bibenzylov) 
určené na testovanie antiprotozoálnej aktivity na Acanthamoeba lugdunensis a 
Acanthamoeba quina. Vzhľadom k tomu, že vzorky sú nerozpustné vo vode, bis(bibenzyly) 
boli solubilizované pomocou lipozómov pozostávajúcich z vaječného lecitínu. Lipozómy boli 
pripravené extrúziou cez membránu. Takýmto spôsobom boli pripravené unilamelárne 
lipozómy s veľkosťou 100 um, v ktorých dvojvrstvách boli solubilizované bis(bibenzyly). Ďalej 
bola študovaná antiradikálová aktivita bis(bibenzylov) metódou DPPH. Najlepšiu 
antiradikálovú aktivitu vykazoval marchantín A. Chemická modifikácia bis(bibenzylov) bola 
realizovaná niekoľkostupňovou syntézou. Hydroxylové skupiny boli esterifikované ω-
brómkarboxylovými kyselinami a vzniknuté „ω-brómestery“ boli kvarternizované 
aromatickými fosfínmi. Druhou skupinou študovaných polyfenolových zlúčenín boli depsidy 
a depsidóny vyskytujúce sa v lišajníku Cladonia symphycarpa. Ide o druh, ktorý je značne 
variabilný, obsahujúci atranorín, kyseliny: psoromovú, norstiktovú, konnorstiktovú, 
fumárprotocetrarovú. 
Štúdium triterpénových zlúčenín bolo zamerarané na triterpénové saponíny rastlín Primula 
elatior, Primula veris, Hedera helix a Saponaria officinalis. Z prvosienky jarnej boli izolované 
primulasaponín 1, primulasaponín 2 priverosaponin B 22-acetát a polyfenol primeverín. 
Štúdium triterpénových saponínov mydlice lekárskej ukázalo, že druh rastúci na území 
Slovenska obsahuje doposiaľ v literatúre neopísané analógy saponariozidu A a B, ktoré majú 
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jeden zvyšok xylózy zamenený za zvyšok hexózy. Chemická modifikácia saponínov sa 
zamerala na prípravu esterov odvodených od primulasaponínu 1 a hederakozidu C. 
 
 
Typ projektu: VEGA  
Číslo projektu: VEGA 1/0686/21 
Názov projektu: Nanočastice striebra pripravené „zelenou“ biologickou cestou. Analýza 
štruktúry, antimikróbna a antineoplastická aktivita. 
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. M. Pisárčik, CSc. 
Doba riešenia projektu: 2021 - 2023 
Celková ročná hodinová kapacita projektu: 2850 h 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021 :   10107 EUR (bežné výdavky) 
Stručná anotácia výsledkov: Výskumné aktivity v prvom roku riešenia projektu sa orientovali 
na prípravu a stabilizáciu nanočastíc na báze striebra, výskum ich fyzikálnych vlastností 
a niektorých biologických aktivít, ktoré sú zaujímavé vzhľadom na využitie v biomedicínskych 
aplikáciách [1].  Boli pripravené strieborné nanočastice stabilizované heterocyklickými 
katiónovými tenzidmi obsahujúcimi atóm fosforu, ktoré samostatne vykazujú významnú 
antimikróbnu a antiprotozoálnu aktivitu. Ukazuje sa, že strieborné nanočastice stabilizované 
uvedenými tenzidmi majú významnú úroveň cytotoxicity voči línii buniek rakoviny pečene. 
Predmetom výskumu bola príprava nanočastíc, testovanie ich stability, stanovenie veľkosti 
a náboja, ako aj ich antimikróbnej účinnosti a cytotoxicity [2].  

1. Josef Jampílek, Martin, Pisárčik: Impact of Nanoparticles on Bacteria and Mycobacteria. 
Book of Abstracts: The 6th World Congress on Recent Advances in Nanotechnology 
(RAN'21) – The 6th International Conference on Nanomedicine, Drug Delivery, and Tissue 
Engineering (NDDTE'21), Virtual Congress, June 14-16, 2021, Paper No. NDDTE 201, 
DOI: 10.11159/nddte21.lx.201.  

2. Martin Pisárčik, Miloš Lukáč, Josef Jampílek, František Bilka, Andrea Bilková, Ľudmila 
Pašková, Ferdinand Devínsky, Renáta Horáková, Matej Brezina, Tomáš Opravil: Silver 
nanoparticles stabilised with phosphorus-containing heterocyclic surfactants. 
Synthesis, physico-chemical properties and biological activity determination. 
Nanomaterials 2021 Jul 22;11(8):1883. 

 
Typ projektu: CEEPUS  
Číslo projektu: CIII-RS-1113-01-1718 
Názov projektu: Stredoueurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá - Central 
European Knowledge Alliance for Teaching, Learning & Research in Pharmaceutical 
Technology (CEKA PharmTech). 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 
Doba riešenia projektu: od 2017 
Stručná anotácia výsledkov: Program CEKA PharmTech spája desať európskych 
farmaceutických fakúlt, ktoré poskytujú vysokoškolské a postgraduálne vzdelanie vo 
farmaceutickej technológii a podieľajú sa na výskumných projektoch v tejto oblasti 
farmaceutických vied. Cieľom projektu je vytvorenej siete medzi univerzitami, a tým zlepšiť 
kvalitu výučby a výskumu v odbore farmaceutická technológia prostredníctvom zvýšenej 
mobility študentov a učiteľov a súčasne zvýšiť dostupnosť výskumných zariadení a zdieľaných 
vzdelávacích zdrojov. Projekt tiež jednoznačne prispieva k internacionalizácii 
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vysokoškolského vzdelávania, ktorá je súčasťou strategických akčných plánov zúčastnených 
univerzít. 
 

Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/32/2021 
názov projektu: Syntéza nových derivátov fluorovaných kurkuminoidov, štúdium metodiky, 
prípravy a hodnotenie ich biologických a fyzikálno-chemických vlastností. 
zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Janka Leskovská 
doba riešenia projektu: 08. 06. 2021 – 31. 01. 2021                               
pridelené finančné prostriedky v r. 2021:   1200,-€                
Anotácia výsledkov: Kurkumín je už od nepamäti súčasťou Ayruvédskej medicíny a vykazuje 
vysoký potenciál pri liečbe rakoviny. Protinádorová aktivita je najviac študovanou 
biologickou aktivitou kurkumínu, keďže pôsobí ako účinná antikarcinogénna zlúčenina. 
Mnohé štúdie dokázali jeho výnimočné vlastnosti in vitro a bolo vykonané nespočetné 
množstvo klinických štúdií. Napriek fascinujúcim vlastnostiam tejto prírodnej látky brzdí 
účinnosť kurkumínu nízka biologická dostupnosť. Táto biologická dostupnosť sa úspešne darí 
zvyšovať prípravou nových štruktúrnych modifikácií kurkuminoidov, nesúcich priaznivejšie 
farmakokinetické a v niektorých prípadoch aj farmakologické vlastnosti v ľudskom tele, 
akými sú napríklad aj deriváty s rôzne substituovanými aldehydmi. Komplexáciou týcho 
aldehydov s prechodnými kovmi ako sú ruténium, paládium, vanádium alebo meď vznikajú 
dostupné alternatívy s modifikovanými vlastnosťami. V predkladanom projekte sme sa 
zaoberali prípravou rôzne substituovaných fluorovaných, hydroxyfluorovaných a metoxy 
derivátov kurkumínu a ich následnou komplexáciou s dvoma intermediátmi komplexov 
ruténia a dvoma intermediátmi komplexov paládia. Syntetizované zlúčeniny boli 
charakterizované spektrálnymi metódami a sú pripravené na dohodnuté biologické 
stanovenia v spolupráci so zahraničným pracoviskom, kde bude prebiehať v najbližšej dobe 
štúdium cytotoxicity týchto nových komplexov. 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/9/2021 
názov projektu: Príprava a charakterizácia fosfániových solí odvodených od izoperotetínu A 
zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Mário Markuliak 
doba riešenia projektu: 30.4.2021-12.12.2021                               
pridelené finančné prostriedky v r. 2021:   1100,-€                                                          
Anotácia výsledkov: Bis(bibenzylové) zlúčeniny vykazujú antioxidačnú, antimikróbnu, 
antimykotickú a cytotoxickú aktivitu. Izoperotetín A je acyklický polyfenolový bis(bibenzyl) 
spojený bifenylovou väzbou. Bol izolovaný z pečeňovky Radula perrottetii pochádzajúcej z 
Japonska. V rámci projektu sa totálnou syntézou získala zlúčenina izoperotetínu A vo väčšom 
množstve, vhodnom na testovania a ďalšie chemické modifikácie s cieľom zvýšenia 
biologickej aktivity. Boli pripravené trifenylfosfániové soli s rozdielnou dĺžkou alkylového 
reťazca naviazaného esterovou väzbou na izoperotetín A. 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/16/2021 
Názov projektu: Syntéza, charakterizácia a štúdium biologických aktivít komplexov kovov a 
Schiffových báz 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bianka Oboňová 
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Doba riešenia projektu: 8.5.2021 – 10.12.2021 
Pridelené finančné prostriedky:   1 200 € 
Anotácia výsledkov: V rámci riešenia projektu boli pripravené 4 typy Schiffových báz reakciou 
cyklohexán-1,2-diamínu a fluorovaných benzaldehydov v stechiometrickom pomere 1:2. 
Pripravené izolované bázy boli charakterizované elementárnou analýzou a spektrálnymi 
metódami 1H NMR, 13C NMR, IČ. Kryštálové štruktúry boli merané na Fakulte chemickej a 
potravinárskej technológie STU v Bratislave. Následne bola imínová skupina v pripravených 
zlúčeninách redukovaná na amínovú pomocou redukčného činidla NaBH4. Výsledné 
produkty boli získané vo forme solí zrážaním redukovaných báz olejovitej konzistencie s HCl. 
Totožnosť pripravených látok bola potvrdená elementárnou analýzou a spektrálnymi 
metódami 1H NMR, 13C NMR, IČ. Na prípravu komplexných zlúčenín sme vyberali také kovy, 
ktoré sú známe vlastnou biologickou aktivitou. Z redukovaných Schiffových báz sme 
pripravili nové komplexné zlúčeniny s atómami medi a zinku. Chemická štruktúra bola 
potvrdená elementárnou analýzou a naplánované sú ďalšie spektrálne analytické merania. 
Pripravené ligandy aj komplexy budú hodnotené in vitro z hľadiska antimikróbnej, 
antiradikálovej a cytotoxickej aktivity, rovnako bude meraná aj interakcia s DNA. 
 
 

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv 
 
Typ projektu: VEGA  
Číslo projektu: VEGA 1/0394/18  
Názov projektu: Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte 
sekundárneho metabolizmu  
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. 
Doba riešenia projektu: 1.1.2018 - 31.12.2021 
Celková ročná hodinová kapacita: 5500 h na rok 2021 
Pridelené finančné prostriedky:   bežné výdavky 10 181 € na rok 2021 
Projekt je zameraný na štúdium fosfatidylinozitol-4-fosfát-5-kinázy (PI4P-5K, EC 2.7.1.67) 
a transkripčných faktorov WRKY/MYB v kontexte signálnych systémov a sekundárneho 
metabolizmu rastlín. Ako experimentálny model sa použije mak siaty (Papaver 
somniferum L.). Vplyv fosfolipidovej signalizácie na produkciu a akumuláciu sekundárnych 
metabolitov rastlín nebol doteraz dôkladne preskúmaný. Na mieste je teda otázka: Môže mať 
fosfatidylinozitolový systém vplyv na biosyntézu benzylizochinolínových alkaloidov? A aké 
funkcie majú pri týchto procesoch transkripčné faktory? Cieľom projektu je identifikácia 
kompletnej cDNA sekvencie kódujúcej makovú PI4P-5K, sledovanie transkripčného levelu 
WRKY/MYB, stanovenie profilu alkaloidov (morfín, kodeín, tebaín, papaverín) a génových 
transkriptov pre enzýmy biosyntézy alkaloidov (TYDC, CNMT, 6-OMT, 4-OMT, SalAT, 
COR). 
 
Typ projektu: VEGA  
Číslo projektu: VEGA 1/0429/21 
Názov projektu: Štúdium mechanizmov modulácie zápalu a lipidového metabolizmu 
laktobacilmi v modeli nealkoholovej tukovej choroby pečene  
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľudmila Pašková, PhD. 
Doba riešenia projektu:  1.1.2021 - 31.12.2024 
Celková ročná hodinová kapacita:  5250 h na rok 2021 
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Pridelené finančné prostriedky:   bežné výdavky 7679 € na rok 2021 
Projekt je zameraný na štúdium mechanizmov účinku 4 kmeňov laktobacilov (i) na zápalový 
proces a lipidový metabolizmus v modeli pečene (HepG2) a (ii) na porušenú črevnú bariéru 
(Caco-2) v in vitro podmienkach. V prvej etape sa zameriame na štúdium TLR4 signálnej 
dráhy a jej „downstream“ molekúl, na aktiváciu tvorby protizápalových cytokínov a na 
stimuláciu expresie negatívnych regulátorov TLR4 signálnej dráhy v pečeni. Budeme sledovať 
vplyv laktobacilov na reguláciu lipidového metabolizmu (influx, efflux, syntéza a degradácia 
cholesterolu, triacylgycerolov, mastných kyselín). V druhej etape optimalizujeme zápalový 
kokultivačný model enterocytov (Caco-2) s hepatocytmi (HepG2). Na molekulárnej úrovni 
budeme analyzovať schopnosť laktobacilov obnoviť porušenú permeabilitu monovrstvy 
Caco-2 a ovplyvniť zápalový proces a lipidový metabolizmus v modeli medziorgánovej 
komunikácie v čase. Našimi poznatkami by sme chceli prispieť k objasneniu mechanizmov 
vzniku NAFLD a možnostiam jej ovplyvnenia probiotikami. 
 
Typ projektu: KEGA  
Číslo projektu: KEGA 064UK-4/2018 
Názov projektu: Inovácia náplne praktických cvičení z predmetov Imunológia 
a Mikrobiológia a vypracovanie učebných textov  
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD. 
Doba riešenia projektu:  1.1.2018 - 31.3.2021 
Celková ročná hodinová kapacita:  3400 h  
Pridelené finančné prostriedky:   bežné výdavky 3 638 Eur  
Cieľom projektu bolo vypracovať aktualizované vysokoškolské učebné texty pre praktické 
cvičenia z povinných predmetov Imunológia a Mikrobiológia pre študentov študijného 
programu Farmácia, ktoré zohľadnia novodobé poznatky a zmeny vo výučbe spomínaných 
predmetov s ohľadom na farmaceutický, resp. medicínsky aspekt. Súčasťou projektu bol aj 
výber a zavedenie moderných metodík, vhodných pre realizáciu v podmienkach 
vysokoškolských laboratórií. Aktualizácia a príprava učebných textov sa netýkala len ich 
obsahu, ale aj formy. Konkrétnym výstupom sú dva nové učebné texty: Imunologické 
metódy: princípy a návody na praktické cvičenia autorov Kiňová Sepová H., Bilková A., Hrčka 
Dubničková M., Dudík B. (FaF UK, Bratislava 2021) a Praktické cvičenia z mikrobiológie pre 
farmaceutov autorov Drobná E., Hrčka Dubničková M., Greifová G. (FaF UK, Bratislava 2021), 
ktoré sú prístupné všetkým študentom Farmaceutickej fakulty UK v on line forme. Okrem 
návodov oboje skriptá obsahujú aj teoretické úvody k jednotlivým úlohám. Nájdu uplatnenie 
v praktickej časti výučby daných predmetov, ale majú ambíciu byť aj materiálom vhodným 
pre samoštúdium a prípravu na skúšky z týchto predmetov.  

 

Typ projektu:  Grant vládneho splnomocnenca, Úrad vlády pre spoluprácu s SÚJV Dubna,    
                          Ruská federácia  
Číslo projektu: č. 04-9-1077-2015/23 
Názov projektu: Research of Biological Action of heavy Charged Particles with Different 
Energy - Biological responses to low dose radiation 
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD., prof. E.A. Krasavin, DrSc.  
Doba  riešenia projektu:  1.1.2021-31.12.2021 
Pridelené finančné prostriedky:    3500 USD 
V spolupráci s Rádiobiologickým laboratóriom SÚJV Dubna sa pokračovalo v riešení témy 
Research of Biological Action of heavy Charged Particles with Different Energy č. 04-9-1077-
2015/20 (podtéma Biological responses to low dose radiation). Ďalej sa sledoval vplyv gama 
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žiarenia na apoptózu a nekrózu imunokompetentných buniek po pôsobení uvedených lipidov 
A.  V uvedených bunkách sa pokračovalo v sledovaní poškodenia DNA po pôsobení gama 
žiarenia a regenerácii buniek difosforyl- a monofosforyllipidu A in vivo. Akalickou verziou 
gélovej elektroforézy - kometového testu (Comet assay) sa in vitro zistila detekcia jedno- a 
dvojreťazcových zlomov DNA na úrovni leukocytov. Z predchádzajúcich výsledkov in vitro 
vyplynulo, že najväčší počet zlomov v DNA bol pozorovaný pri vzorkách samotného 
ožiarenia, ktorý koreloval s bunkami regenerovanými difosforyllipidom A a znížený počet 
zlomov bol pozorovaný vo vzorkách leukocytov po pôsobení monofosforyllipidu A. 
Pokračovať v experimentoch na  ochranu nervových buniek hippokampusu po pôsobení 
gama žiarenia (60Co) sa plánuje aj ďalej, výsledky sa vzájomne porovnajú a bude popísaná 
hypotéza ochrannej schopnosti MLA na jednotlivé typy buniek z hľadiska štatisticky 
významného výsledku daného zámeru. Celý zámer je uskutočnený zo zámeru ochrany buniek 
imunitného systému a hippokampusu z limbického systému mozgu človeka, ktorý hrá 
dôležitú úlohu pri konsolidácii informácií z krátkodobej pamäti do dlhodobej pamäti a hlavne 
priestorovej orientácie v podmienkach ionizačného žiarenia.   
 
Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: UK/242/2021 
Názov projektu: Štúdium epigenetických modifikácii ovplyvňujúcich tvorbu sekundárnych 
metabolitov v maku siatom v podmienkach abiotického stresu  
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ema Balažová 
Doba riešenie projektu: máj 2021 – marec 2022 
Celková ročná hodinová kapacita:  2000 hodín 
Pridelené finančné prostriedky:   bežné výdavky 1000,- EUR 
Hlavným cieľom projektu je zistiť, ako epigenetické modifikácie ovplyvňujú expresiu génov 
kódujúcich enzýmy podieľajúce sa na produkcii benzylizochinolínových alkaloidov (BIA) v 
maku siatom vystavenom stresovým podmienkam. Projekt je zameraný na analýzu DNA 
metylácie génov fosfolipidovej signalizácie, ktoré boli na našom pracovisku v predošlých 
rokoch charakterizované, a ktorých vplyv na produkciu BIA je nevyvrátiteľný. Taktiež sa 
využije zistenie, že mechanický stres zvyšuje produkciu alkaloidov v listoch maku siateho. 
Samotný experiment sa realizuje na rastlinách maku siateho, pestovaných v kontrolovaných 
podmienkach po navodení abiotického (osmotického) stresu. Ako naznačujú predošlé štúdie, 
vonkajší stres ovplyvňuje metylačný profil DNA, čoho výsledkom bude hypometylácia. V 
rastlinách maku siateho sa bude hodnotiť zmena metylácie génov kódujúcich enzýmy, ktoré 
sú zapojené do fosfolipidovej signalizácie a biosyntézy BIA v porovnaní s kontrolnými 
rastlinami. Zároveň sa bude hodnotiť vplyv abiotického stresu aj z hľadiska zmien tvorby BIA. 
Na základe týchto výsledkov bude možné zistiť, ako stresom zmenený metylačný profil 
génov ovplyvňuje úroveň tvorby alkaloidov ako morfín, kodeín, a ich prekurzorov. Na 
realizáciu projektu sa využijú rôzne metódy pre najpresnejšiu analýzu zmien DNA metylácie.  
V nadväznosti na tento projekt sa bude pracovať na príprave ko-kultivačného modelu Caco-
2/HT-29 buniek, ktorý predstavuje ešte reálnejšie prostredie približujúce sa ľudskému 
črevnému epitelu. Následne sa v tomto modeli navodí zápal a budú sa sledovať účinky 
probiotických kandidátov. 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/33/2021 
Názov projektu: Aminogénny potenciál izolátov rodu Lactobacillus 
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Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Gabriela Greifová, PhD. 
Doba riešenie projektu: 8.1. – 10.12.2021 
Celková ročná hodinová kapacita:  2000 hodín 
Pridelené finančné prostriedky:   bežné výdavky 1100,- EUR 
Laktobacily tvoriace komenzálnu mikroflóru gastrointestinálneho a urogenitálneho traktu, 
rovnako ako tie prijaté potravou sú známymi producentami biogénnych amínov v ľudskom 
organizme. Biogénne amíny predstavujú heterogénnu skupinu bázických dusíkatých zlúčenín 
s nízkou molekulovou hmotnosťou. Baktériám slúžia najmä ako prostriedok na úpravu 
mikroenviromentálneho pH, ktoré sa prirodzene znižuje počas ich fermentačných procesov. 
Profil a naprodukovaná koncentrácia biogénnych amínov sa však v rámci jedného druhu a 
kmeňa líši. Dekarboxylačná aktivita laktobacilov je kódovaná v klastroch zložených 
z viacerých génov participujúcich na tomto procese. Aktivita proteínov, ktoré kódujú je 
pritom ovplyvňovaná veľkým množstvom environmentálnych faktorov, vrátane pH 
prostredia, množstva dostupných voľných aminokyselín ako aj koncentrácie solí, najmä NaCl.  
Cieľom predloženého projektu je izolovať aminogénne kmene rodu Lactobacillus 
z biologických materiálov a popísať ich produkčný profil biogénnych amínov s prihliadnutím 
na meniace sa kultivačné podmienky. Pozorovanie zmien na molekulárnej úrovni nám 
pomôže pochopiť, kedy a akým spôsobom sa jednotlivé gény dekarboxylázových klastrov 
zapájajú do produkcie amínov a ako ich ovplyvňuje zmena pH, koncentrácie solí a voľných 
aminokyselín. Vzhľadom na popísaný imunomodulačný potenciál a výrazný vplyv 
biogénnych amínov na bunky gastrointestinálneho traktu človeka, najmä však histamínu 
a tyramínu produkovaných kmeňmi rodu Lactobacillus, nám selekcia aminogénnych 
laktobacilov a ich charakteristika z pohľadu produkcie biogénnych amínov, pomôže 
v budúcich štúdiách zameraných na vplyv laktobacilov a ich metabolitov na 
imunokompetentné bunky a na bunky črevného traktu. 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/21/2021 
Názov projektu: Laktobacily ako potenciálna profylaxia, resp. terapia intestinálnej 
mukozitídy indukovanej 5-fluorouracilom v in vitro modeli Caco-2 buniek 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Barbora Hlubinová 
Doba riešenie projektu: máj – december 2021 
Celková ročná hodinová kapacita:  2000 hodín 
Pridelené finančné prostriedky:   bežné výdavky 1200,- EUR 
Rakovina je multifaktorálne ochorenie so závažným priebehom a s vysokou úmrtnosťou. 
Napriek tomu je pri včasnom zachytení liečiteľná. V súčasnosti sa v terapii onkologických 
pacientov využíva najmä klasická chemoterapia, a ak to povaha nádoru umožňuje, kombinuje 
sa s rádioterapiou, chirurgickým zákrokom, prípadne transplantáciou kostnej drene. Kvôli 
nešpecifickému mechanizmu účinku je klasická chemoterapia sprevádzaná množstvom 
nežiaducich vedľajších účinkov. Do popredia sa postupne dostáva aj inovatívna terapia, a to 
v podobe imunoterapie či génovej terapie, pričom najväčším limitujúcim faktorom sú 
finančné náklady.  
Na terapiu kolorektálneho karcinómu sa najčastejšie používa antineoplastikum 5-fluorouracil 
(5-FU). Až u približne 80% pacientov podstupujúcich terapiu 5-FU sa vyvíja intestinálna 
mukozitída. Tá sa vyznačuje prítomnosťou zápalu, narušením štruktúry a funkcie črevného 
epitelu, znížením sekrécie mucínu, zvýšenou črevnou permeabilitou, bunkovou smrťou, 
zvýšenou produkciou prozápalových cytokínov a  zmenou zloženia črevnej mikrobioty. 
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Intestinálna mukozitída je sprevádzaná viacerými symptómami ako sú hnačka, krvácanie 
a podvýživa, ktoré môže vyústiť do život ohrozujúcich stavov. Tento nežiaduci účinok terapie 
5-FU je častým dôvodom zníženia dávky liečiva, prerušenia liečby a v konečnom dôsledku aj 
dôvodom zlyhania terapie. Preto je nevyhnutné hľadať alternatívy na prevenciu, resp. 
potlačenie tohto nežiaduceho účinku. 
Spomedzi študovaných alternatív je nádejné použitie probiotík ako potenciálnej profylaxie, 
resp. terapie intestinálnej mukozitídy. Najviac sa študujú rody Lactobacillus 
a Bifidobacterium. Predpokladané mechanizmy účinku sú kmeňovo špecifické a zahŕňajú 
napr. reguláciu črevnej dysbiózy, udržiavanie bariérovej funkcie črevného epitelu, indukciu 
produkcie mucínu, inhibíciu indukcie prozápalových cytokínov a indukciu expresie 
protizápalových cytokínov. 
Riešený projekt sa spočiatku zaoberal hľadaním optimálnej koncentrácie 5-FU na vyvolanie 
intestinálnej mukozitídy v modeli Caco-2 buniek prostredníctvom sledovania cytotoxického 
účinku tohoto liečiva na spomínanú bunkovú líniu kolorimetrickým MTT testom. Nasledovalo 
skúmanie vplyvu baktérie Lactobacillus reuteri E na životaschopnosť Caco-2 buniek, ktoré 
boli predliečené 5-FU, kolorimetrickým MTT testom. Ďalej budeme sledovať zmeny na úrovni 
expresie génov pre pro- (IL-1β, IL-6, IL-8,TNF-α) a protizápalové cytokíny (IL-10), proteíny 
dôležité z hľadiska udržania bariérovej funkcie črevného epitelu (klaudíny, okludíny, zonula 
occludens 1 a 2) a pre glykoproteíny mucínu (MUC1, MUC5AC). 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/8/2021 
Názov projektu: Vplyv bakteriálnych kmeňov laktobacilov L.reuteri E, L. plantarum KG4 a L. 
reuteri ATCC 55730 na zápalové parametre a lipidový metabolizmus v HepG2 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mária Nováková 
Doba riešenie projektu: 2.5 – 9.12.2021 
Celková ročná hodinová kapacita:  2000 hodín  
Pridelené finančné prostriedky:   bežné výdavky 1200,- EUR 
Napriek tomu, že mnohé probiotické kmene klinicky vykazujú zdravotné benefity, 
mechanizmus účinku väčšiny z nich nie je dodnes na molekulárnej úrovni dostatočne 
objasnený. Jeho preskúmanie môže viesť k zacieleniu farmakoterapie na nové, efektívnejšie 
možnosti regulácie zápalu a lipidového metabolizmu. Na katedre bunkovej a molekulárnej 
biológie liečiv  Faf UK v BA bolo izolovaných niekoľko kmeňov laktobacilov. Počas základnej 
charakterizácie (odolnosť voči žlči, rezistencia na antibiotiká), preukázali L. reuteri E aj L. 
plantarum KG4 najväčšiu predispozíciu pre potenciálne probiotické použitie. 
V aktuálnej publikačnej činnosti sa do pozornosti dostáva regulácia imunitnej odpovede 
sprostredkovaná solubilnými Toll like 2 receptormi (sTLR2) a TLR10. Imunitná odpoveď 
organizmu sa pod vplyvom uvedených receptorov v strete s patogénom kapacitne rozširuje, 
zároveň je však pozitívne regulovaná smerom k predchádzaniu nadmernej zápalovej 
odpovede.V rámci experimentov je využívaná hepatocelulárna línia HepG2, ktorá slúži pre 
modelovanie nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD), v ktorej sú lipidový 
metabolizmus s kaskádou zápalu úzko prepojené. NAFLD bola v HepG2 úspešne navodená 
patologicky zvýšenou hladinou kyseliny olejovej, naviazanej na bovinný sérum albumín. 
Úvodné experimenty naznačujú, že v kontexte NAFLD preukázali oba kmene laktobacilov 
pozitívnu reguláciu expresie vybraných génov zápalu a lipidového metabolizmu. Tieto 
výsledky boli prezentované na 49 medzinárodnej konferencii syntézy a analýzy liečiv v Hradci 
Králové. Experimenty chceme zopakovať s nadmerným príjmom mastných kyselín, ktoré 

https://www.faf.cuni.cz/getattachment/Special/SAL2021/Program/SAD2021_Book-of-Abstracts_v1-2.pdf.aspx?lang=en-GB
https://www.faf.cuni.cz/getattachment/Special/SAL2021/Program/SAD2021_Book-of-Abstracts_v1-2.pdf.aspx?lang=en-GB
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dokážu indukovať v bunkách rozsiahlejší zápal (kyselina palmitová), ako zápal ktorý 
sprostredkovala kyselina olejová. Taktiež chceme imunomoduláciu sprostredkovanú 
uvedenými kmeňmi sledovať na monocytárnej bunkovej línii THP-1 a  primárnych ľudských 
imunitných bunkách. 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/10/2021 
Názov projektu: Ovplyvnenie génovej expresie štrukturálnych a funkčných komponentov 
HDL v zápalovom modeli potkaních hepatocytov pomocou extraktu zeleného čaju 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veronika Vyletelová 
Doba riešenie projektu: máj – december 2021 
Celková ročná hodinová kapacita: 2000 hodín  
Pridelené finančné prostriedky:   bežné výdavky 1200,- EUR 
Pri mnohých chronických zápalových ochoreniach (CHZO) ako napríklad reumatoidná 
artritída, sú za bazálnych podmienok ateroprotektívne, protizápalovo a antioxidačne 
pôsobiace HDL častice konvertované na prozápalovú formu so zníženým obsahom 
apolipoproteínu A (apoAI), antioxidačných zložiek (napr. paraoxonáza-1 (PON1), kataláza 
(CAT), glutatión-selenoperoxidáza (Gspx3)) a enzýmov zapojených v metabolizme HDL, 
(napr. lecitíncholesterolacyltransferáza (LCAT)) , a naopak zvýšeným obsahom zložiek 
akútnej fázy zápalu (sérový amyloid A (SAA), haptoglobín, ceruloplasmín, zložky 
komplementu...). V takejto podobe sa môžu podľa niektorých autorov HDL častice 
zúčastňovať vrodenej imunitnej odpovede. Avšak dlhodobá remodelácia HDL častíc a 
potlačenie ich protektívnych účinkov vedie u pacientov s CHZO k akcelerácii rozvoja 
kardiovaskulárnych ochorení. Ako jeden z možných mechanizmov tejto konverzie sa 
označuje transformácia účinkom transkripčného faktora homológ pečeňového receptora-1 
(LRH-1), ale do úvahy prichádzajú aj iné transkripčné faktory (receptory aktivované 
proliferátormi peroxizómov α/γ (PPARα/γ)). Našim cieľom bolo prostredníctvom sledovania 
pečeňovej expresie génov pre proteínové komponenty HDL overiť, či sú kvalitatívne zmeny v 
experimentálnom modeli adjuvantnej artritídy (vyvolanej u potkanov intradermálnou 
injekciou Mycobacterium butyricum) podobné výsledkom z klinických štúdií pacientov s 
CHZO. Druhou úlohou bolo zistiť potenciál zeleného čaju na zlepšenie funkčnosti týchto HDL 
častíc. Z hepatocytov týchto potkanov sme izolovali RNA a sledovali sme vplyv podávania 
extraktu zeleného čaju na expresiu génov pre štrukturálne a funkčné proteíny HDL. 
 
 

Katedra farmaceutickej chémie 
 
Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: UK/77/2021 
Názov projektu: Príprava a stanovenie biologickej aktivity in vitro hybridných zlúčenín 
obsahujúcich N-(substituovaný)fenylpiperazín-1-ylový a (substituovaný)fenyl-
karbamoyloxylový štruktúrny motív 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Mária Pecháčová 
Primárnym cieľom tohto projektu bola príprava 1-(4-chlórfenyl)karbamoyloxy-2-
hydroxypropyl-3-(substituovaný fenyl)piperazín-1-ium-chloridov (6a-c), potenciálnych 
antimikrobík. Chemická štruktúra a čistota medziproduktov a finálnych produktov bola 
overená spektrálne (1H-NMR, 13C-NMR), HPLC-MS-analýzou a TLC. V procese stanovenia 



  

59 

 

biologickej aktivity pripravených derivátov bola v spolupráci s Ústavom mikrobiológie 
Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a katedrou mikrobiológie a virológie 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave analyzovaná ich cytotoxicita na 
Vero-E6-bunkovej línii, ako aj účinnosť voči bakteriálnym kmeňom (Staphylococcus aureus 
ATCC 29213, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella pneumoniae CCM 4985, karbapenemáza-rezistená 
Escherichia coli ZPM 221, karbapenemáza-rezistená Klebsiella pneumoniae ZPM 208) a vírusu 
(Herpes simplex II; HSV-2). 
S podporou grantu UK/77/2021 bolo pripravených sedem originálnych substancií, a to štyri 
medziprodukty a tri finálne produkty, ktorým bola stanovená cytotoxicita, antivírusová 
a antibakteriálna aktivita. 
 
Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu:  UK/94/2021 
Názov projektu:  Štúdium metabolitov trimetazidínu po podaní jednorazovej perorálnej 
dávky pomocou LC-MS/MS 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kamila Chomaničová 
Cieľom projektu bolo analyzovať vzorky moču jedného zdravého dobrovoľníka, odobraté 
v štyroch časových intervaloch po jednorazovej perorálnej dávke 20 mg trimetazidínu (TMZ) 
pomocou kvapalinovej chromatografie v spojení s tandemovou hmotnostnou 
spektrometriou (LC-MS/MS). Našou snahou bolo detegovať vo vzorkách samotné liečivo 
i jeho metabolity, a tiež stanoviť koncentráciu TMZ v jednotlivých časových intervaloch 
v moči po podaní liečiva. 
Na základe získaných hmotnostných spektier bolo vo vzorkách moču okrem TMZ, ktorý sa 
v prevažnej miere vylučuje v nezmenenej forme, identitikovaných aj jeho 5 metabolitov. 
Napriek tomu, že sme vo vzorkách moču neidentifikovali všetky doteraz už publikované 
metabolity, jeden z  detegovaných metabolitov, konkrétne desmetyl-trimetazidín-N-oxid-O-
glukuronid doposiaľ žiadna dostupná literatúra neuvádza. Pomocou vonkajšieho štandardu 
TMZ sme zároveň stanovili jeho koncentráciu vo vzorkách a zostrojili eliminačnú krivku, 
pričom sa potvrdilo, že maximálne koncentrácie v moči nadobúda v intervale 4-8 h po podaní 
dávky, čo potvrdzujú aj údaje z vedeckej literatúry (cca 6 h). 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/30/2021 
Názov projektu: Syntéza a hodnotenie vybraných parametrov enantiomérov kyseliny 
arylkarbámovej obsahujúcej N-arylpiperazínový fragment 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Jana Čurillová, PhD.  
Výskum derivátov kyseliny alkoxyfenylkarbámovej potvrdil ich antimikróbnu účinnosť voči 
vybranému spektru bakteriálnych kmeňov, napr. Staphylococcus aureus, Enterococcus 
faecalis, meticilín-rezistentným izolátom S. aureus.  
Pripravené deriváty, ktoré obsahujú jedno centrum chirality, boli hodnotené ako racemáty. 
Trendom v súčasnosti je príprava opticky čistých enantiomérov, pri ktorých je možné 
sledovať rozdiely (v niektorých prípadoch výrazné) v účinnosti či toxicite. Cieľom 
predkladaného projektu je syntéza opticky čistých enantiomérov derivátov kyseliny 
arylkarbámovej v troch krokoch a následne hodnotenie vybraných deskriptorov v porovnaní 
so zodpovedajúcimi racemátmi. 
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Katedra farmakológie a toxikológie 

 
Typ projektu: VEGA 
Číslo projektu: VEGA 1/0016/20 
Názov projektu: Prepojenie niektorých foriem bunkovej smrti nekrotického fenotypu: 
signalizácia a multicieľový nástroj pre zmiernenie poškodenia srdca v dôsledku ischémie? 
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 
Doba riešenia projektu: 2020 – 2024 
Celková ročná hodinová kapacita:  750 h 
Pridelené finančné prostriedky:   bežné výdavky:   14 288,0 € 
 
Stručná anotácia výsledkov: 
Kanonická signalizácia nekroptózy zahrňujúca RIP3-MLKL interakciu je všeobecne 
akceptovaná. Avšak nedávne štúdie naznačili, že okrem tejto signalizácie môže mať úlohu pri 
exekúcii nekroptózy aj proteín kináza CaMKII, a fosfatáza PGAM5, ktoré vedú primárne 
k mitochondriálnej dysfunkcii v dôsledku otvorenia mPTP a fragmentácii mitochondrií. Ako 
uprstream týchto dvoch proteínov bola navrhnutá proteín kináza RIIP3. V našich 
experimentoch sme chceli zistiť, či farmakologická inhibícia RIP3 je schopná zmierniť 
nekroptózu v dôsledku ovplyvnenia uvedeného napučiavania a fragmentácie mitochondrií. 
Srdcia potkanov vystavené globálnej ischémii a krátkej reperfúzii vykazovali známky 
poškodenia (zhoršená funkcia sŕdc, uvoľnenie LDH), avšak tieto zmeny neboli sprevádzané 
so zmenami v kanonickej signalizácii nekroptózy. Naproti tomu RIP3 inhibícia redukovala 
poškodenie plazmatickej membrány a napučiavanie mitochondrií bez ovplyvnenia 
kanonickej ako aj nekanonickej dráhy nekroptózy. Dá sa teda konštatovať, že krátkodobé 
reperfúzne poškodenie je nedostatočné na exekúciu nekroptózy, avšak RIP3 inhibícia pôsobí 
pravdepodobne vďaka multicieľovému zásahu na iné dráhy regulovanej, nekróze-podobnej 
bunkovej smrti.  
 
Typ projektu : VEGA 
číslo projektu: 1/0004/18 
Názov projektu: Prevencia rozvoja kardiorenálneho syndrómu v experimentálnom modeli 
diabetes mellitus moduláciou SGLT2 transportéra a PPAR gama receptora.  
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Eva Kráľová, PhD.  
Doba riešenia projektu: 2018 – 2021 
Celková ročná hodinová kapacita:  900 h  
Pridelené finančné prostriedky v 2021:  bežné výdavky 12443  €  
Stručná anotácia výsledkov: 
Rozvoj diabetickej nefropatie je asociovaný s hyperglykémiou, zápalom, hemodynamickými 
faktormi a  pôsobením oxidačného stresu. Zisťovali sme preto, či dapagliflozín (Dapa), 
pioglitazón (Pio) a ich kombinácia dokážu ovplyvniť funkciu obličiek, expresiu komponentov 
NO signálnej kaskády a oxidačného stresu v obličkách u potkanov s experimentálne 
vyvolaným diabetom mellitus. 
Z analýzy 24hodinového zberu moču sme zistili u diabetických zvierat zvýšené množstvo 
proteínov a znížený klírens kreatinínu, čo poukazuje na zníženú funkciu a poškodenie 
obličiek. Monoterapia a kombinovaná terapia tieto parametre zlepšovali. Metódou Western 
blot sme v diabetickej obličke na proteínovej úrovni zistili štatisticky zníženú expresiu 
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antioxidačného enzýmu mangán superoxid dizmutázy- Mn-SOD. Podávanie Dapa, Pio a ich 
kombinácie zvýšilo jej expresiu oproti diabetickým zvieratám bez liečby. Proteínová expresia 
prooxidačného enzýmu gp91phox bola u DM zvýšená, pričom Dapa, Pio a DapaPio ju 
znižovali, najvýraznejšie monoterapia Pio a kombinácia liečiv. V obličke diabetických  zvierat  
sa expresia eNOS  štatisticky znížila oproti hodnotám obličky z kontrolných zvierat. Len Dapa 
ju významne zvyšoval. Aktivátorom eNOS je heat shock protein 90 (Hsp90). U DM potkanov 
bola expresia Hsp90 v obličkách zvýšená oproti kontrolám, pretože hyperglykemické 
podmienky predstavujú pre organizmus stres a teda dochádza k zvýšeniu expresie Hsp. Jeho 
expresiu znižovali len monoterapia s Pio a kombinácia liečiv.  Inhibítorom e NOS je kaveolín 
1, ktorého expresia bola u DM zvýšená. Všetky tri liečené skupiny túto expresiu štatisticky 
významne znižovali.  
 
Typ projektu : VEGA 
číslo projektu: 1/0195/20 
Názov projektu: Úloha hepatocytového rastového faktora pri vzniku a progresii diabetickej 
kardiomyopatie 
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH 
Doba riešenia projektu: 2020 – 2023 
Celková ročná hodinová kapacita:  10100 h  
Pridelené finančné prostriedky v 2021:   bežné výdavky: 15 191 ,-  €  
Stručná anotácia výsledkov: 
Diabetická kardiomyopatia je významnou a rozšírenou komplikáciou diabetu mellitus (DM). 
Meta-analýzy prekvapujúco ukazujú, že redukcia glykémie per se nie je dostatočná na 
celkové zníženie srdcového zlyhávania pri DM. Pochopenie kauzálnych mechanizmov 
spôsobujúcich poškodenie srdca v DM teda zostáva veľkou výzvou. Zároveň má hľadanie 
nových terapeutických stratégií preto veľký význam pre zefektívnenie farmakoterapie a 
zlepšenie prognózy diabetických pacientov. Existujú dôkazy, že hepatocytový rastový faktor 
(HGF) a jeho signalizácia prostredníctvom c-Met receptora sa významne podieľa na modulácii 
progresívneho poškodenia koncových orgánov. V našej predchádzajúcej práci sme opísali 
vplyv systému HGF/c-Met na rozvoji diabetickej nefropatie. V tomto projekte 
predpokladáme, že systém HGF/c-Met hrá dôležitú úlohu aj v modulácii progresie 
diabetického srdca. Predpokladáme, že zmeny v osi HGF/c-Met sú prítomné už v skorých 
štádiách diabetickej kardiomyopatie a jej modulácia môže zmierniť progresiu ochorenia. 
 
Typ projektu: VEGA 
Číslo projektu: VEGA  1/0815/21 
Názov projektu: Participácia cholínergického systému v patológiách spojených s 
metabolickým syndrómom 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD. 
Doba riešenia projektu (od – do): 2021 - 2023  
Celková ročná hodinová kapacita projektu:  10000 hodín 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021:  bežné výdavky 17 353 Eur                                             
Stručná anotácia výsledkov:  
Metabolický syndróm (MS) predstavuje nahromadenie a združenie závažných faktorov, čo 
vedie k potenciácii rizika kardiovaskulárnych ochorení (sprevádzané zvýšenou morbiditou a 
mortalitou) a vzniku diabetes mellitus typu 2. Existujú indície o vzťahu medzi aktivitou 
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cholínesteráz (ChE) a väčšinou patológií vymedzujúcich MS, avšak neexistuje komplexná 
štúdia, ktorá by tento vzťah vyhodnotila. V riešenom projekte sa venujeme bližšiemu 
popísaniu vzťahu ChE a vybraných symptómov MS u hospitalizovaných pacientov a v 
animálnych modeloch geneticky-podmieneného alebo environmentálne-podmieneného 
MS a následne overiť dopad inhibície ChE na vývoj MS. V rámci patológií MS sa sústredíme 
predovšetkým na obezitu, parametre lipidového a glukózového profilu, aterosklerózu a 
fyziologické parametre kardiovaskulárneho systému. 
 
Typ projektu: VEGA 
Číslo projektu: 1/0203/19 
Názov projektu: Cielená downregulácia expresie endotelínu-1 v pľúcnej artériovej 
hypertenzii 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Peter Křenek, PhD. 
Celková ročná hodinová kapacita: 7500h  
Doba riešenia projektu: 2019 – 2022 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021:  bežné výdavky – 17.515,- € 
Stručná anotácia výsledkov: 
Prinášame nové poznatky o farmakologickej modulácii expresie endotelínu-1 (ET-1) v pľúcnej 
artériovej hypertenzii (PAH). Silný vazokonstrikčný a mitogénny peptid ET-1 zohráva kľúčovú 
úlohu pri patogenéze tohto fatálneho ochorenia. Súčasné postupy sa zameriavajú na 
zablokovanie účinkov ET-1 alebo dilatáciu pľúcnych artérií pôsobením na ich hladký sval. 
Zatiaľ opomínaná modulácia expresie ET-1 by sa mohla stať atraktívnym cieľom 
farmakoterapie. V monokrotalínovom modeli PAH zistíme vplyv malých molekúl, u ktorých 
sme zistili in vitro významnú inhibíciu expresie ET-1 na kultúrach hladkosvalových buniek, na 
morbititu, mortalitu, hemodynamiku a expresiu ET 1. Na kultúrach vaskulárnych 
endotelových a hladkosvalových buniek budeme skúmať stabilné antisense oligonukleotidy 
namierené proti ET-1 mRNA a účinkujúce na posttranskripčnej úrovni, s cieľom nájsť 
optimálne štruktúry využiteľné v in vivo experimente a zabezpečiť degradáciu ET-1 mRNA 
bez ohľadu na stimul, ktorý zvýšil transkripciu ET-1 génu. 
 
Typ projektu : VEGA 
číslo projektu: 1/0027/20 
Názov projektu:  Interferencia s metabolizmom indolamín 2,3-dioxygenázy ako nová 
terapeutická stratégia fibrotických ochorení 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Diana Vavrincová, PhD. 
Doba riešenia projektu: 2020 – 2022 
Celková ročná hodinová kapacita:  4000 h  
Pridelené finančné prostriedky v 2021:  bežné výdavky: 18 142,0 €  
Stručná anotácia výsledkov: 
Takmer polovica úmrtí v industrializovanom svete je výsledkom komplikácií súvisiacich s 
fibroproliferatívnymi ochoreniami. Fibróza postihuje každý orgán, a i keď niektoré znaky 
fibrózy sa líšia v závislosti od postihnutého tkaniva, základné črty všetkých fibrotických 
ochorení sú rovnaké. Napriek enormnému impaktu fibrózy na ľudské zdravie doteraz 
nejestvuje efektívna terapia a/alebo terapeutický prístup, zasahujúcu do mechanizmu 
fibrózy. V poslednej dobe sa ukazuje, že enzým indolamín 2,3 dioxygenáza (IDO) hrá úlohu 
práve pri fibróze, čo je i v súlade s našimi preliminárnymi dátami. IDO je vhodným 
kandidátom terapie fibrózy, pretože by mohla ovplyvňovať fibrózu komplexne, na rôznych 
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úrovniach jej mechanizmu, i v rôznych orgánoch/tkanivách. V našom projekte sme v minulom 
roku sledovali vplyv IDO inhibície a IDO stimulácie v in vitro štúdiách na bunkových kultúrach, 
tento rok sme sledovali vplyv IDO inhibície pomocou jeho inhibítora 1-metyltryptofánu (1MT) 
na fibrotické procesy a epiteliálno-mezenchymálny prechod (EMT) v modeli renálneho 
ischemicko-reperfúzneho poškodenia in vitro. Zistili sme, že 1MT významne zasahuje do 
týchto kaskád na viacerých úrovniach, čo koreluje aj s jeho priaznivými účinkami na funkčné 
parametre obličky. Zaujímavé však je, že tento efekt nie je ultimátne závislý od inhibície IDO. 
Naše zistenia sme publikovali v prestížnom časopise s IF 4,5. 
 
Typ projektu: VEGA 
Číslo projektu: 2/0091/21 
Názov projektu: Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými 
derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií. 
Zodpovedný riešiteľ na SAV: Mgr. Anton Mišák, PhD. 
Riešiteľ na FaF UK: PharmDr. Elena Ondriašová, CSc. 
Doba riešenia projektu: 2021 – 2024 
Celková ročná hodinová kapacita projektu: FaF UK – 2000 h 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021:   bežné výdavky: 4072,- € 
Stručná anotácia výsledkov: 
V súčasnosti sa predpokladá presah signálnych dráh sprostredkovaných plynnými signálnymi 
molekulami H2S a NO, ktorý môže mať úlohu v regulácii srdcovocievneho systému. Ďalej sa 
ukazuje, že interakcia H2S so selénovými derivátmi vedie k tvorbe nových reaktívnych 
produktov, ktoré vykazujú širokú biologickú aktivitu. Cieľom projektu je rozšíriť doteraz 
získané výsledky v tejto oblasti o výskum hemodynamických účinkov produktov interakcie 
H2S s NO donormi a selénovými derivátmi. Prvým cieľom je zistiť vplyv reakčných produktov 
H2S s NO donorom S-nitrózoglutatiónom (GSNO) na 35 hemodynamických parametrov 
odvodených z arteriálnych pulzových vĺn zaznamenávaných u normotenzných a spontánne 
hypertenzných potkanov. 
 
Typ projektu: VEGA 
Číslo projektu: VEGA 1/0775/21 
Názov projektu: Kardioprotektívny potenciál TRP kanálov: úloha v remodelácii, zápale a 
vápnikovej dysregulácii 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD. 
Doba riešenia projektu: 2021 – 2024 
Pridelené finančné prostriedky v 2021:  13 966,- € 
Stručná anotácia výsledkov:  
V rámci experimentov boli spracované výsledky týkajúce sa kardioprotektívneho pôsobenia 
intermitentnej hypoxie (10% O2, 10 dní, 5hod. denne) na antracyklínmi-indukované srdcové 
zlyhávanie (doxorubicín, kumulatívna dávka 16mg/kg) u potkanov Wistar. Výsledky boli 
spracované a vyhodnotené na úrovni biometrických parametrov srdca (prežívanie, 
biometrika), funkčných parametrov srdca (echokardiografické hodnotenie funkcií pred a po 
aplikácii intermitentnej hypoxie) a imunoblotové analýzy vybraných proteínov vápnikového 
handlingu (TRPV1, TRPV4, CaMKII, PLN, SERCA2a). V rámci štúdie bol pozorovaný 
kardioprotektívny potenciál aplikácie intermitentnej hypoxie na zlepšenie vápnikového 
obratu, čo sa prejavilo aj na funkčných parametroch srdca ako napríklad na zlepšení 
srdcového výdaja/indexu. Uvedené výsledky boli prezentované na zahraničnom vedeckom 
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podujatí KEK 2021 v Českej Republike a aktuálne sú pripravované do manuskriptu pre 
publikovanie v impaktovanom časopise. 
 
Typ a číslo projektu: VEGA 2/0124/19 
Názov projektu: Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej 
liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva 
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubovický Michal, CSc. 
Riešiteľ na FaF UK: doc. MUDr. Stankovičová Tatiana, CSc. 
Doba riešenia projektu:  2019 – 2022 
Pridelené finančné prostriedky v 2021:  8646,- € 
Stručná anotácia výsledkov: 
Schválený projekt je riešený v spolupráci s CEM SAV, ÚEFT  a bol vypracovaný v nadväznosti 
na grantové projekt VEGA 2/1068/15. Depresívna porucha je najrozšírenejšie psychiatrické 
ochorenie, ktoré postihuje približne 20 % žien počas tehotenstva a dojčenia a spája sa s 
výrazným negatívnym efektom na kardiovaskulárny systém. Cieľom súčasnej etapy projektu 
hodnotenie vplyv chronického mierneho stresu (CMS) na percepciu chuti, biometrické 
parametre a zmeny kardiovaskulárneho systému in vivo na potkanie samice kmeňa Wistar. 
Na charakterizáciu modelu depresie sme použili test núteného plávania a test vyvýšeného 
bludiska v tvare plus. Analýza krvného tlaku ukázala trend zvýšenia systolického, 
diastolického, pulzného, aj stredného arteriálneho tlaku v kontrolnej aj stresovanej skupine 
zvierat. Pri analýze EKG sme zistili skrátenie PQ intervalu, predĺženie QRS komplexu a 
výrazné skrátenie QT a QTc intervalu po CMS. U stresovaných zvierat tiež došlo k 
signifikantnému zvýšeniu amplitúdy R-kmitu. V behaviorálnych testoch, ani v chuťových 
preferenčných testoch nedochádzalo k výrazným rozdielom medzi kontrolnými a 
stresovanými zvieratami. Môže to poukazovať na fakt, že jednotlivé stresory protokolu CMS 
nemali dostatočnú intenzitu aby vyvolali signifikantný stav podobný depresii u potkanov, 
avšak zmeny kardiovaskulárneho systému pozorované boli. 
 
Typ projektu: European intergovernmental framework for cooperation in science and 
technology. 
Číslo projektu: CA COST Action CA16225 
Názov projektu: Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies 
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 
Doba riešenia projektu:  2017-2021 
V dôsledku pretrvávajúcej pandemickej situácie COVID-19 sa plánované konferencie COST 
uskutočňovali predovšetkým vo forme online. Aj z tohto dôvodu neboli zrealizované žiadne 
pracovné cesty podporujúce výmenný program, ani program podporujúci vykonanie 
experimentov, zaučenie metodík a pod.. 

 
Typ projektu:  APVV 
Číslo projektu: APVV-20-0242 
Názov projektu: Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako 
konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v 
ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu 
terapeutických prístupov. 
Zodpovedný riešiteľ za MŠ SR: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 
Doba riešenia projektu:  2020-2025 
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Celková ročná hodinová kapacita 700 h 
Pridelené finančné prostriedky:   bežné výdavky 29 657 € 
Úloha RIP3 v regulácii bunkového osudu sa zdá byť zložitejšia než sa pôvodne zdalo. Je 
známe, že sa podieľa na nekroptotickom odumieraní buniek. Okrem toho sú indície, že táto 
proteín kináza je zapojená aj do pyroptózy. Uvedené vlastnosti robia RIP3 kinázu 
pozoruhodným cieľom farmakologického ovplyvnenia s cieľom zmiernenia straty buniek 
srdca a redukcie zápalu. Je zrejmé, že jednotlivé pôsobenia RIP3 sú závislé od prítomných 
patologických podmienok. V rámci prvej fázy experimentov sa zameriavame u potkanov bez 
prítomných metabolických porúch na rozdiferencovanie úlohy RIP3 v srdciach  vystavených 
samotnej ischémii, a ischémii s následnou reperfúziou. Následne sa bude študovať táto úloha 
RIP3 v srdciach potkanov s indukovaným prediabetom a plne rozvinutým diabetom. Pilotné 
výsledky naznačujú, že samotná ischémia nespôsobuje aktiváciu RIP3 s následným 
vykonaním nekroptózy, a že dlhšia fáza reperfúzie je nutná na aktiváciu kanonickej dráhy 
nekroptózy. Ďalšie molekulárne dráhy budú vykonané za účelom detailnejšieho objasnenia 
signalizácie nekroptózy závislej od RIP3 a jej prepojenia s pyroptózou. 
 
Typ projektu:  APVV 
Číslo projektu: APVV-20-0119 
Názov projektu: Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického 
myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. 
Vedúci projektu: MUDr. Tatiana Ravingerová, DrSc., FAICS (ÚPS SAV) 
Zodpovedný riešiteľ za MŠ SR:  prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 
Pridelené finančné prostriedky:   bežné výdavky – 6083,0€ 
Celková ročná hodinová kapacita:  150 h 
Nefarmakologická modulácia ischémie a reperfúzie prostredníctvom „conditioning-u“ je 
známa už niekoľko desiatok rokov. Jedná sa o pre-, post-, a remote formy, ktoré vedú 
rozdielnym spôsobom ku kardioprotekcii. Spoločným znakom sa zdá byť adaptácia na 
ischémiu, resp. hypoxiu, ktorá môže spôsobiť zmeny v expresii s hypoxiou-asociovaných 
génov, transkripčných faktorov s následným vplyvom na expresiu proteínov regulujúcich 
energetické vlastnosti buniek, vápnikové cyklovanie a tým aj proces kontrakcie a relaxácie. 
Navrhli sme, že ischemický pre-conditioning môže aktivovať proteín kinázu CaMKII, a HIF1 
s následnou zvýšenou expresiou VEGF, čo môže, aspoň čiastočne, byť zodpovedné za 
zlepšenie perfúzie sŕdc adaptovaných na ischémiu.  
 
Typ projektu: APVV  
Číslo projektu: APVV SK-FR-19-0005 
Názov projektu: Neneuronálny cholínergický systém 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD. 
Doba riešenia projektu: 2020 – 2022 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021:   bežné výdavky – 2.650,- € 
Stručná anotácia výsledkov: 
Literatúra uvádza, že neuronálny aj neneuronálny cholinergický systém môže zohrávať 
kardioprotektívnu úlohu, pričom zmenená protektívna cholínergická stimulácia je spájaná s 
kardiovaskulárnymi patológiami. V riešený projekt je zameraný na popísanie anatomickej 
organizácie a funkcie neneuronálneho cholinergického systému srdca a ciev. 
Hlavným cieľom projektovej úlohy je nadviazať na dlhoročnú spoluprácu medzi laboratóriom 
doc. Anny Hrabovskej, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a 
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laboratóriom Dr. Erica Krejci, CNRS, Université Paris Descartes v Paríži. V rámci doterajšej 
spolupráce sme pripravili niekoľko úspešných vedecko-výskumných projektov, ktoré viedli k 
viacerým hodnotným publikačným výstupom, a štyrom úspešne obhájeným dizertačným 
prácam, dvom z nich pod našim dvojitým vedením. V súčasnosti pripravujeme viaceré 
spoločné publikácie z oblasti neneuroálneho cholínergického systému, ktoré plánujeme 
zaslať do zahraničných karentovaných a impaktovaných časopisov.  
 
Typ projektu: APVV  
Číslo projektu: APVV-19-0458 
Názov projektu: Konvergencia sérotonínu a rastových faktorov súvisiacich s pľúcnou 
hypertenziou v modulácii pravokomorovej funkcie a zlyhania 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. 
Doba riešenia projektu: 2020-2024 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021:  bežné výdavky: 48.186,- € 
Stručná anotácia výsledkov: 
Napriek pokroku vo formakoterapii, redukcia funkčných obmedzená myokardu a prežívanie 
pacientov s PAH sú stále veľmi neuspokojivé. Je to zrejme preto, že sa jedná o veľmi 
komplexné ochorenie a v jeho patofyziológii sa zúčastňuje mnoho faktorov. Je mnoho 
dôkazov podporujúcich serotonínovú (5-HT) hypotézu PAH a tiež, že 5-HT je jedným z 
faktorov prispievajúcich k rozvoju PAH. Potvrdzuje to vývoj nového liečiva – rodatristat etylu, 
ktorý je inhibítorom tryptofán hydroxylázy a blokuje periférnu produkciu 5-HT. V tomto 
projekte chceme testovať hypotézu, že zvýšená aktivita periférneho serotonínergného 
systému synergicky interaguje so skupinou kandidátnych rastových faktorov (TGF-beta1, 
PDGF, NGF a/alebo HGF) a ich príslušnými signálnymi dráhami indukujúcimi remodeláciu 
tkaniva. Cieľom projektu je skúmať tieto interakcie v patológii PH a porovnať ich s 
fyziologickým kompenzačným stavom, keď je zvýšená záťaž v pľúcnom obehu spôsobená 
dlhotrvajúcou fyzickou aktivitou. 
 
Typ projektu: APVV 
Číslo projektu: APVV-19-0154 
Názov projektu: Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie 
a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia.  
Zodpovedný riešiteľ na SAV: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.  
Riešiteľ na FaF UK: PharmDr. Elena Ondriašová, CSc. 
Doba riešenia projektu: 2020 – 2024 
Celková ročná hodinová kapacita projektu: FaF UK – 900 h 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021:   bežné výdavky: 3400,- € 
Stručná anotácia výsledkov: 
Reaktívne formy síry (RSS), dusíka (RNS) a selénu (RSeS) tvoria skupiny jednoduchých 
molekúl radikálovej aj neradikálovej povahy, ktoré svojimi interakciami s bunkami ovplyvňujú 
rôzne biologické procesy. Cieľom projektu je preskúmať biologické účinky RSS, RNS a RSeS 
a ich vzájomné interakcie, dôležité pre základné poznanie ich biologických úloh. Okrem iného 
zisťujeme ako ovplyvňujú produkty interakcie sírovodíka a polysulfidov s oxidom dusnatým 
alebo so selénovými zlúčeninami krvný tlak a tvar arteriálnej pulzovej vlny potkana. V rámci 
projektu sme preštudovali a porovnali vplyv H2S, NO a produkty H2S-NO interakcie na 35 
hemodynamických parametrov potkana. Zistili sme kvalitatívne rozdiely ich účinkov. 
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Typ projektu: KEGA 
Číslo: 089UK-4/2021 
Názov projektu: Farmakológia zriedkavých chorôb - podpora zručností farmaceuta 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD. 
Doba riešenia projektu: 2021 - 2023 
Celková ročná hodinová kapacita projektu:  1 800 hodín 

pedagogickí pracovníci:  1800 hodín 
výskumní pracovníci: NA, pedagogický projekt 

Pridelené finančné prostriedky v roku 2021:   5 113 Euro 
 
Stručná anotácia: 
Pandémia COVID 19 nás presvedčila o význame praktického prepájania vzdelávania s praxou 
ako aj hľadania moderných riešení pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti. Informovaní a 
pripravení absolventi vysokých škôl dokážu flexibilne reagovať na potreby praxe a to aj v 
prípade ak ide o veľmi akútnu situáciu. Slovensko je v zapojení do projektov v oblasti 
zriedkavých chorôb zdržanlivo. Jedným z dôvodov môže byť aj nedostatok špecialistov. 
Farmaceutická fakulta UK v Bratislave flexibilne zareagovala na reálne potreby praxe. Pre 
školský rok 2021/2022 pripravila nový povinne voliteľný predmet Farmakológia zriedkavých 
chorôb. Je určený pre starších študentov optimálne tretieho a vyššieho ročníka, ktorí majú 
základné vedomosti v oblasti farmakológie. Výhodou pre absolvovanie predmetu je tiež 
absolvovanie povinne voliteľného predmetu Patológia zriedkavých chorôb. Vzhľadom na to 
že v oblasti zriedkavých chorôb sa v súčasnosti nedá vzdelávať na žiadnej zo slovenských 
univerzít, tento projekt má potenciál poskytnúť chýbajúce informácie odborníkom, ktorý v 
rámci svojej profesie prichádzajú do kontaktu s problematikou. Priamo rieši kľúčové 
medzníky v diagnostike a liečbe zriedkavých chorôb. Ide o nové inovatívne mechanizmy 
účinku, ktoré zatiaľ v učebniciach farmakológie chýbajú alebo naopak sa tam už 
nenachádzajú nakoľko pre liečbu chorôb častého výskytu máme účinnejšie a bezpečnejšie 
liečivá. Zameriava sa tiež na multidisciplinárny prístup a komplexný manažment v 
starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami.  
 
Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: UK/276/2021  
Názov projektu: Optimalizácia farmakoterapie pacientov s pľúcnou artériovou 
hypertenziou na podklade diagnostiky genetických polymorfizmov liečivá metabolizujúcich 
enzýmov – CYP2C19*17 a CYPD6*4  
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Natália Hromníková  
Doba riešenia projektu (od – do): máj - november 2021  
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021:   1000 €  
Stručná anotácia výsledkov:  
Enzýmy cytochrómu P450 (CYP450) sú hlavnými enzýmami podieľajúcimi sa na metabolizme 
liečiv. Genetický polymorfizmus CYP450 má za následok interindividuálnu variabilitu v 
metabolizme liečiv, pričom rozdiely môžu u pacientov značne ovplyvniť vzťah medzi dávkou 
a odpoveďou na liečbu. V prípade, že je metabolizmus liečiva závislý principiálne na jednej 
izoforme, genetický polymorfizmus môže viesť k významnej zmene jeho účinku, a to k 
spomalenému odbúravaniu a následnému výskytu nežiaducich účinkov, alebo k urýchlenému 
metabolizmu a zlyhaniu terapeutického účinku. V našom projekte sme sa zamerali na 
genotypizovanie pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou, alebo s podozrením na toto 
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ochorenie. U pacientov (N=57) sme stanovili najfrekventovanejšie alely v rámci európskej i 
slovenskej populácie, konkrétne alely CYP450 – CYP2C19*17 a CYP2D6*4. Alela 
CYP2C19*17 je klasifikovaná ako variant so zvýšením funkcie enzýmu, pričom sme 
identifikovali jedného nositeľa tejto alely (CYP2C19*17/*17) a 32 % pacientov ako 
heterozygotných nositeľov CYP2C19*17 (CYP2C19*1/*17). Tento genotyp môže viesť ku 
zvýšenému metabolizmu liečiv primárne metabolizovaných CYP2C19 (napr. klopidogrel, 
ambrisentan, omeprazol), a teda bez úpravy dávkovania predstavovať riziko zlyhania terapie. 
Pre alelu CYP2D6*4, klasifikovanú ako variant so stratou funkcie enzýmu sme identifikovali 
28 % heterozygotných pacientov (CYP2D6*1/*4) a žiadneho homozygota pre alelu 
CYP2D6*4/*4. Tento genotyp môže viesť k spomalenému odbúravaniu vybraných liečiv 
(napr. nebivolol, rosuvastatín). Na stanovenie jednotlivých genotypov pacientov sme využili 
metódy izolácie DNA z krvi, spektrofotometrie, gélovej elektroforézy a RT-qPCR. 
 
Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: UK/178/2021 
Názov projektu: Úloha mitochondrií v exekúcii nekroptózy v modeli ischemicko-
reperfúzneho poškodenia srdca 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Izabela Jarabicová 
Doba riešenia projektu: apríl 2021 – december 2021 
Pridelené finančné prostriedky v roku 2021:   1000 eur – bežné výdavky 
Stručná anotácia výsledkov:   
 Cieľom vedeckého projektu bolo bližšie preskúmať exekúciu nekroptózy na 
molekulárnej úrovni s dôrazom na prepojenie RIP3 a mitochondrií v ex vivo modeli akútneho 
ischemicko-reperfúzneho (I/R) poškodenia myokardu. Srdcia potkanov rodu Wistar boli 
vystavené 30 minútovej globálnej ischémii s následnou 10 minútovou reperfúziou za 
prítomnosti RIP3 inhibítora GSK´872 v perfúznom roztoku. Počas perfúzneho protokolu boli 
sledované zmeny na úrovni mechanickej funkcie srdca (LVDP, LVEDP, HR, ±(dP/dt), RPP), 
pričom RIP3 inhibícia signifikantne neovplyvnila ani jeden zo sledovaných mechanických 
parametrov zhoršených vplyvom ischémie. Molekulárnou analýzou sme zistili, že akútne I/R 
poškodenie myokardu ani inhibícia RIP3 neinterferuje s kanonickou nekroptotickou dráhou, 
keďže sme nepozorovali žiadne zmeny na úrovni expresie a aktivácie iniciačných kináz RIP1 
a RIP3 a exekučného proteínu MLKL. V ďalšej časti experimentu sme analyzovali potenciálnu 
aktiváciu nekanonických signálnych dráh nekroptózy vedúcich k mitochondriálnej dysfunkcii. 
Aktivácia CaMKIIδ, ktorá je substrátom RIP3 a vedie k otváraniu mPTP, sa vplyvom I/R 
poškodenia ani inhibície RIP3 nemenila. Rovnako, hladina fosfatázy PGAM5 sa medzi 
skupinami nelíšila, avšak aktivácia jej „downstream“ substrátu Drp-1, ktorý je zodpovedný sa 
zvýšenú mitochondriálnu fragmentáciu, vykazovala mierny trend zníženia vplyvom RIP3 
inhibície. Uvedené výsledky nenaznačujú aktiváciu kanonickej, ani skúmaných 
nekanonických nekroptotických dráh počas akútnej fázy I/R poškodenia srdca ani vplyv RIP3 
inhibítora na tieto dráhy. Identifikácia molekulárnych dejov prebiehajúcich za daných 
patologických podmienok si teda vyžaduje vykonanie ďalších experimentov, ktoré 
v budúcnosti plánujeme, avšak limitáciou tohto projektu bolo časové obmedzenie pre 
čerpanie grantových prostriedkov. 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/15/2021 
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Názov projektu: Salivárna alfa amyláza a kognitívne funkcie v modeli psychosociálneho 
stresu 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Henrieta Oravcová 
Doba riešenia projektu (od – do): J ún - december 2021 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021 (bežné výdavky):   800 € 
Stručná anotácia výsledkov: 
Medzi základné charakteristiky stresovej odpovede patrí aktivácia sympatiko-
adrenomedulárneho systému a hypotalamo-hypofýzovo-adrenokortikálnej osi. Naším 
cieľom je objasniť vzťah aktivity salivárnej alfa amylázy, ako nepriameho ukazovateľa 
sympatikového nervového systému, a schopnosti pamäti a učenia po vystavení stresovému 
stimulu. Taktiež sme chceli prispieť k objasneniu vzťahu medzi epizodickou pamäťou 
a vzostupom tlaku po a počas stresovej záťaže u zdravých dobrovoľníkov oboch pohlaví. 
Neuroendokrinná stresová odpoveď bola indukovaná psychosociálnym stresorom (verejný 
prejav pred komisiou s následnou aritmetikou). Ako pamäťový test slúžil zoznam 36 slov 
rôzneho charakteru, ktoré sa dobrovoľník naučil v pokojovej fáze sledovania a následne, po 
vystavení stresovému podnetu, bol vyzvaný naučené slová zopakovať, pričom sme hodnotili 
množstvo správne zapamätaných slov. Na základe počtu správne zapamätaných slov sme 
vybrali participantov s nízkym (n= 11) a vysokým (n= 12) skóre v pamäťovom teste. Model 
psychosociálneho stresu indukoval vzostup krvného tlaku aj aktivity salivárnej alfa amylázy 
u všetkých dobrovoľníkov. Vzťah medzi aktivitou salivárnej alfa amylázy a výkonom 
jednotlivcov v pamäťovom teste nie je doposiaľ známy nakoľko prebieha spracovanie 
výsledkov. Rozdiely v aktivácii kardiovaskulárneho systému medzi skupinami sme po 
vyhodnotení výsledkov analýzou rozptylu pre opakované merania nenašli žiadne. Tento 
projekt nám odkryje možné súvislosti medzi pamäťou a učením a aktiváciou sympatikového 
nervového systému. 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/12/2021 
Názov projektu: Súvis upregulácie hepatocytového rastového faktora v komorách srdca so 
závažnosťou ochorenia v kontexte experimentálnej pľúcnej artériovej hypertenzie. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Eva Veľasová 
Doba riešenia projektu (od – do):  máj - november 2021 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021:  bežné výdavky 1200 € 
Stručná anotácia výsledkov: 
Pleiotropné účinky hepatocytového rastového faktora (HGF) sú neoddeliteľnou súčasťou pri 
regeneračných procesoch tkaniva. Tieto biologické účinky sú dôležité pri patologických 
stavoch ako je aj pľúcna artériová hypertenzia (PAH) a sú sprostredkované prostredníctvom 
tyrozínkinázového receptora- MET.  Uvažuje sa aj o použití HGF ako prognostického 
biomarkera rôznych ochorení, čo naznačujú niektoré štúdie. PAH je veľmi závažné chronické 
a zriedkavé ochorenie, ktoré je častokrát neskoro diagnostikované. Spôsobuje zvýšenie 
rezistencie v pľúcnych cievach a zvýšenie tlaku v pľúcnej artérii výsledkom čoho je 
nedostatočným prívodom kyslíka do organizmu. Dôležitá je preto včasná diagnóza, čo môže 
byť zabezpečené vďaka identifikácii potenciálnych biomarkerov ochorenia. Predošlý výskum 
naznačuje použitie HGF systému ako srdcového špecifického biomarkera v PAH. Nás 
zaujímal aj vplyv terminálneho štádia ochorenia PAH na dynamiku komponentov HGF 
systému. Využili sme metódy izolácie RNA, spektrofotometrie, gélovej elektroforézy, 
reverznej transkripcie a RT-qPCR - real-time kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie. 
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Terminálne štádium v komorách srdca spôsobilo nárast relatívnej expresie HGF, MET a HAI-
2. Nárast HGF a MET by mohlo naznačovať možný kompenzačný mechanizmus a snahu 
tkaniva regenerovať po poškodení vplyvom PAH. Zmeny nastali len v horšom štádiu 
ochorenia, čo naznačuje potenciálne využitie HGF a MET ako biomarkerov progresie PAH. 
Zvýšenú mRNA expresiu HAI-2 sme pozorovali len v ľavej komore, čo by vo výsledku mohol 
potláčať pozitívny vplyv HGF. Aj to môže byť jeden z mnohých mechanizmov, ktoré sú 
zodpovedné za rýchlejšiu progresiu ochorenia. Predpokladané finančné náklady boli 2000€. 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/7/2021 
Názov projektu: Zapojenie mechanizmu zásobami regulovaného vstupu vápnika v 
patomechanizme fibroblastov počas srdcovej remodelácie 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Róbert Čendula 
Doba riešenia projektu (od – do): máj - december 2021 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2020: bežné výdavky 1200 € 
Stručná anotácia výsledkov: 
Srdcová remodelácia je komplexný proces zapojený vo viacerých patologických stavoch 
kardiovaskulárneho systému, pričom esenciálnu úlohu tu zohráva nadmerná aktivácia 
srdcových fibroblastov. Zmeny vo vápnikovej regulácii fibroblastov, zapojené do tohto 
procesu nie sú vďaka veľkému množstvu receptorov, kanálov a iných proteínov, presne 
objasnené. Mechanizmus SOCE (zásobami regulovaný vstup vápnika) preto môže zohrávať 
kľúčovú úlohu v indukcii srdcových fibroblastov. Jeho funkčnými prvkami sú molekulárny 
senzor vápnika v ER/SR – STIM a vysoko selektívne vápnikové kanály Orai. V našom projekte 
sme prostredníctvom alfa a beta adrenergnej stimulácie indukovali bunkovú kultúru ľudských 
srdcových fibroblastov (HCF). Aktivácia buniek bola reprezentovaná zmenami v expresnom 
profile jednotlivých izoforiem kolagénu ako aj zvýšenou koncentráciou solubilného kolagénu 
v bunkovom médiu. V takto indukovanej kultúre HCF sme následne pozorovali zmeny 
v expresii vybraných SOCE asociovaných génov. Pozorované boli zmeny pomerov 
Orai1/Orai3 izoforiem, ktoré boli popísané aj vo vzorkách kardiomyocytov z ľudských 
zlyhávajúcich sŕdc. Okrem toho sme zaznamenali taktiež nárast expresie Orai2 izoformy. 
Najzaujímavejšie pozorovanie bolo zníženie expresie STIM2.1 inhibičnej izoformy ako aj 
zmena pomeru STIM2.1 ku STIM2, na základe ktorej dedukujeme zvýšené zapojenie SOCE 
mechanizmu pri srdcovej fibrotizácii. Ďalšia časť projektu bude využívať špecifický inhibítor 
SOCE mechanizmu a okrem qRT-PCR bude analyzovaná aj expresia funkčných proteínov.     
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/13/2021 
Názov projektu: Aktivácia apoptózy v potkaňom modeli doxorubicínom-indukovanej  
kardiomyopatie. Úloha TRPV4 kanálov. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Peter Galis 
Doba riešenia projektu: Od 8. júna 2021 do 10. decembra 2021 
Pridelené prostriedky: 
Bežné výdavky:        1100.0 € 
Kapitálové výdavky: 0 
Stručná anotácia výsledkov: 
Cieľom tohto projektu bolo stanoviť vplyv antracyklínovej kardiotoxicity na expresiu 
proteínov regulujúcich aktiváciu apoptózy a skúmať jej možné prepojenie s expresiou TRPV 
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kanálov.  Srdcová kardiomyopatia bola indukovaná podávaním DOX u potkanov Wistar (D; 
kumulatívna dávka DOX 16 mg/kg, i.p. 4 týždne). Liečenej skupine bol zároveň podávaný 
antagonista TRPV4 kanálov GSK2193874 (DT; 5 mg/kg p.o., 16 dní.). Kontrolnej skupine bolo 
i.p. podávané vehikulum (C; 0,9% NaCl). Bola vykonaná echokardiografia na vyhodnotenie 
srdcových funkcií. Po odobratí tkanív boli z ľavých komôr vyhodnotené expresie proteínov 
metodikou SDS-PAGE a Western blotting. V DOX skupine bol zvýšený pomer Bax/Bcl2. 
Expresia kaspázy-7 (csp) bola nezmenená, zatiaľ čo expresia csp-3 bola v dôsledku DOX 
znížená. Proteínová expresia p25 PARP1 bola signifikantne potlačená v DOX skupine. 
Antagonista TRPV4 kanálov dokázal zvrátiť pokles csp-3. U zvierat vystavených DOX sme 
pozorovali zníženú expresiu TRPV1 aj TRPV4 kanálov. Blokáda TRV4 nemala vplyv na ich 
expresie. Pokles TRPV kanálov nekoreloval so žiadnym apoptotickým proteínom. Potvrdili 
sme, že v DOX modeli dochádza k rozvoju apoptózy, avšak tento proces pravdepodobne nie 
je exkluzívne Ca2+-dependentný (na základe poklesu TRPV, ako aj pThr286-CaMKII a nárastu 
pThr17-PLN; dáta odprezentované na konferenciách ŠM 2020 a KEK 2021). Antagonizmus 
TRPV4 kanálov v dávke 5 mg/kg nemal vplyv na expresie vybraných proteínov. 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/25/2021 
Názov projektu: Dosah životných udalostí na psychické zdravie žien, ktoré podstupujú 
lekárom indikované predčasné ukončenie tehotenstva 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Zuzana Romanová 
Doba riešenia projektu (od – do): jún - december 2021 
Pridelené finančné prostriedky na rok 2021 (bežné výdavky): 1200€ 
Anotácia: Cieľom projektu bolo testovať hypotézu, že životné udalosti sprevádzajúce ženy 
podstupujúce lekárom indikované predčasné ukončenie tehotenstva v druhom trimestri 
mohli ovplyvniť ich psychické zdravie a endokrinné funkcie. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa 
porovnávala sekrécia salivárneho kortizolu v čase vyšetrenia a kumulovaná sekrécia kortizolu 
2 mesiace pred a 2 mesiace po zákroku meraním kortizolu vo vlasoch.Štúdie sa zúčastnilo 9 
zdravých žien, ktoré podstúpili lekárom indikované ukončenie tehotenstva z genetickej 
indikácie v druhom trimestri tehotenstva. 1-2 dni pred zákrokom ženy podstúpili vyšetrenie 
psychického stavu na 1. Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UN Bratislava. O 2 
mesiace neskôr podstúpili druhé vyšetrenie. Predbežné výsledky naznačujú, že obdobie 
hospitalizácie v nemocnici pred zákrokom ovplyvnilo vylučovanie kortizolu. Zdá sa, že počas 
tohto obdobia mali ženy zvýšené koncentrácie kortizolu v slinách v porovnaní s druhým 
odberom, ktorý bol vykonaný o 2 mesiace neskôr. Vzhľadom na stále pretrvávajúci nábor 
nových účastníčok do výskumu nie je možné vysloviť jednoznačné závery tejto štúdie. 
Získané poznatky pomôžu lepšie pochopiť vnímanie a zvládanie stresových situácií u žien, 
ktoré absolvovali lekárom indikované predčasné a často neželané ukončenie tehotenstva. 
 
 

Katedra organizácie a riadenia farmácie 
 

Číslo projektu: Etická komisia FaF UK, 02/2020, dňa 2.10.2020 
Názov projektu: Behaviorálne inovácie v prevencii chronických chorôb ako súčasť 
všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PharmDr. Mináriková, PhD., MSc. Mgr. Iveta Rajničová-
Nagyová, PhD. 
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Ostatní pracovníci: doc. MUDr. Peter Minárik, PhD; MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., 
MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., Mgr. Vladimíra Timková, MUDr. Peter Makara, MPH. 
Doba riešenia: od 1.10.2020 – 30.9.2021. 
Finančné prostriedky:  nepridelené 
projekt prebieha od roku 2021 v spolupráci s Ústavom behaviorálnej medicíny UPJŠ 
v Košiciach, Slovenskou spoločnosťou všeobecného a praktického lekárstva, 
Biomedicínskym centrom SAV v Bratislave a Slovenskou obezitologickou asociáciou. Cieľom 
projektu je zistiť pripravenosť ľudí na zmenu a udržanie si zdravej telesnej hmotnosti, testovať 
dotazníkový nástroj na zisťovanie štádia pripravenosti na zmenu telesnej hmotnosti 
pre reálnu prax praktických lekárov a lekárnikov, Analyzovať socio-psychologické 
determinanty a behaviorálne faktory súvisiace a ovplyvňujúce správanie sa ľudí ako súčasti 
manažmentu telesnej hmotnosti. 
 
Číslo projektu: APVV-18-0425 
Názov projektu: Vstup a konkurencia na regulovaných trhoch: fungovanie slovenského 
lekárenského trhu/ Entry and competition in regulated markets: evidence from Slovak 
pharmacy market. 
Zodpovedný riešiteľ: doc., Ing. Martin Lábaj, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave) 
Spoluriešitelia: Ing. Richard Kališ; Ing. Peter Mandžák; Ing. Daniela Pobudová, PhD.; Mgr. 
Ing. Peter Silanič, PhD.; doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD, MBA; PharmDr. Miroslava 
Snopková, PhD.; prof. MSc. Christoph Weiss, PhD.; MSc. Biliana Yontcheva, PhD. 
Doba riešenia: 01.07.2019 - 30.06.2023 
Celková ročná hodinová kapacita projektu: 16800 
Pridelené finančné prostriedky: 201 301 EUR 
Projekt je zameraný na preskúmanie konkurencie, vstupu na trh a regulácie lekárenského 
trhu na Slovensku. K problematike pristupuje z pohľadu industriálnej ekonómie, ktorej 
výskum trhov fungujúcich v podmienkach nedokonalej konkurencie úspešne preskúmal 
strategické rozhodnutia firiem o vstupe na trh a výstupe z trhu, snažia sa zabrániť 
konkurentom vstupu na trh, udržať si trhovú silu, znížiť konkurenčný tlak, a vytlačiť ich z trhu. 
Okrem získania špecifických poznatkov o fungovaní slovenského trhu lekární, prispieva 
projekt viacerými spôsobmi k súčasnému stavu poznania z celosvetového hľadiska. V 
projekte sú explicitne modelované priestorové interakcie medzi jednotlivými lekárňami. 
Rozhodovanie firiem je preskúmané nie len pre samostatne jednajúce jednotky, ale aj ako 
príslušníkov sietí. Analýza vstupu na trh a konkurencie s homogénnymi produktmi je 
rozšírená pre prípad vertikálne diferencovaných produktov, ktoré sa líšia kvalitou. Projekt sa 
zaoberá aj substitučnými a komplementárnymi vzťahmi na lekárenskom trhu a jeho 
interakciami s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Okrem toho sú modelované dopady 
rôznych typov regulácií na rozhodovanie sa firiem o vstupe na trh a lokalizácii ich aktivít. 
 
Názov: Projekt EUnetHTA JA3  
Zodpovedný riešiteľ: vedúci projektu za Farmaceutickú fakultu UK: doc. PharmDr. Tomáš 
Tesař, PhD., MBA, MSc (HTA) 
Doba riešenia: 2016-2021 
Pridelené finančné prostriedky: 20 miliónov EUR, finančne podporené z programu 
Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií - HORIZONT 2020 
Cieľom projektu bolo definovanie a implementácia udržateľného modelu pre vedeckú 
a technickú spoluprácu pri hodnotení zdravotníckych technológií v Európe. Tento projekt 
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založil efektívnu európsku sieť spájajúcu HTA agentúry, výskumné inštitúcie a ministerstvá 
zdravotníctva, ktorá umožňuje efektívnu výmenu informácií a podporu rozhodnutí týkajúcich 
sa používania zdravotníckych technológii v členských štátoch EÚ. Na spolupráci sa 
zúčastňovalo 81 organizácií z 29 krajín. 
 
Číslo projektu: D-16-103/0001-00 
Názov projektu: Advanced Training in Pharmaceutical Care (ATIP) edukačný projekt, FaF UK, 
WÖRWAG Pharma Slovensko s. r. o. a Slovenský spolok študentov farmácie 
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PharmDr. Mináriková, PhD., MSc 
Ostatní pracovníci: : RNDr Fazekaš, PhD., MUDr. Šoltýsová, MBA, Peter Kečkeš, aktuálni 
prezident Spolku študentov, iní pracovníci KORF a mimofakultní odborníci podľa zamerania 
aktuálneho ročníka. 
doba riešenia: 1.9.2015 – 31.12.2022 (dohoda) 
pridelené finančné prostriedky: 2 000 eur. 
Cieľom projektu je edukácia študentov v oblasti správnej dispenzačnej a poradenskej praxe 
orientovanej na pacienta, týkajúcej sa liekov vydávaných na lekársky predpis aj bez 
lekárskeho predpisu (OTC) a samoliečby, skvalitnenie dispenzačnej a poradenskej činnosti 
verejných lekárnikov na Slovensku, realizácia ďalšej formy vzdelávania študentov FaF UK 
v Bratislave a získavanie údajov na vedecko-publikačné aktivity. Za účasť a splnenie 
podmienok získava študent Certifikát. Projekt má už dlhoročnú tradíciu a v akademickom 
roku 2020/2021 sa konal už jeho 6. ročník. 
 
Názov projektu: ESAC-Net 
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MSc (HTA) 
Katedra je aktívne zapojená do siete European Surveillance of Antimicrobial Consumption 
Network, ktorá je celoeurópskou sieťou národných systémov dohľadu poskytujúcich 
európske referenčné údaje o spotrebe antimikrobiálnych liečiv (ESAC-Net). Európske 
centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) je od roku 2011 zodpovedné za koordináciu 
zberu údajov o spotrebe antibiotík z krajín EÚ/EHP ako Európska sieť pre dohľad nad 
antimikrobiálnou spotrebou (ESAC-Net). Túto úlohu ECDC podporuje rozhodnutie 
Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia. 
 
Názov projektu: CEEPHE Data Research Group  
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MSc (HTA) 
Projekt Central and Eastern European Pharmaco-Epidemiology (CEEPHE) Data Research 
Group uspel na základe tendrovej ponuky (EMA/2020/46/TDA – Quality, efficacy and safety 
studies on medicines) na podporu regulačného rozhodovania v regulačnej oblasti humánnych 
liekov, ktorá bola zaslaná Európskej liekovej agentúre (EMA). CEEPHE Data Research Group 
tvoria (1) SYREON Kutató Intézet Kft. (2) Medical University of Lodz (3) Comenius University 
Bratislava (4) RxTarget Kft. (5) National and Kapodistrian University of Athens (6) Syreon 
Research Romania.  Katedra môže zásadným spôsobom prispieť k riešeniu otázky 
hodnotenia kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov z reálnej klinickej praxe počas trvania 4-
ročného obdobia projektu Európskej liekovej agentúry (EMA/2020/46/TDA – Quality, 
efficacy and safety studies on medicines). Výsledky analýz údajov z rôznych zdravotníckych 
registrov a zdravotných poisťovní, ktoré označujeme ako Real World Data (RWD), môžu 
signifikantne zlepšiť poznanie o bezpečnosti a účinnosti nových liekov. Údaje RWD treba 
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vnímať ako komplementárnu informáciu, ktorá dopĺňa výsledky klinického skúšania liekov. 
Keďže v tomto prípade ide o spoluprácu aj v rámci viacerých členských krajín Európskej únie, 
uvedené štatistické a epidemiologické analýzy umožnia zlepšiť rozhodovacie procesy 
o úhrade liekov z verejného zdravotného poistenia nielen v Slovenskej republike, ale aj 
v rámci členských krajín Európskej únie.  
 
Typ projektu: APVV 
Číslo projektu: APVV-20-0158   
názov: Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors  
zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Michal Mego, PhD., (NOÚ) 
spoluriešiteľ: Miriam Vulevová (KORF) 
doba riešenia: 2021 – 2025  
stručná anotácia: katedra aktuálne participuje na projekte v spolupráci s Lekárskou fakultou 
UK v Bratislave pre obdobie rokov 2001–2025. Cieľom projektu je identifikovať nové 
terapeutické ciele u chemorefraktérneho ochorenia pomocou vysoko výkonných metód 
molekulárnej biológie a translačného výskumu a identifikovať nové lieky, ktoré prekonávajú 
rezistenciu na cisplatinu. 
 
Typ projektu: VEGA 
Číslo projektu: VEGA 1/0024/21 
názov: Možnosti farmakoepidemiologickej analýzy adherencie k preventívnej 
farmakoterapii u starších pacientov s periférnym artériovým ochorením dolných končatín 
zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD. (LF UK) 
spoluriešiteľ: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD (KORF) 
doba riešenia: 2021 – 2025 
stručná anotácia: projekt sa realizuje v spolupráci s Ústavom farmakológie a klinickej 
farmakológie LF UK. Cieľom projektu je farmakoepidemiologická analýza adherencie starších 
pacientov s periférnym artériovým ochorením dolných končatín k preventívnej  
farmakoterapii na úrovni implementácie a perzistencie. Identifikujeme faktory pacienta, 
ktoré ovplyvňujú riziko non-perzistencie a nedostatočnej implementácie hodnotenej 
pomocou parametra „podiel dní pokrytých liečbou“. Získané výsledky umožnia definovať 
skupiny pacientov, ktorí vyžadujú zvýšenú pozornosť z hľadiska zlepšenia ich adherencie k 
predpísaným liečivám. 
 
Číslo projektu: nemá 
Názov projektu: Potenciálne nevhodné liečivá u starších dospelých (partner projektu: 
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.). 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. (Slovenská lekárnická komora, 
Farmaceutická fakulta UK) 
spoluriešitelia: PharmDr. Ondrej Sukeľ, Mgr. Timea Jančeková 
Doba riešenia: január 2020 – december 2022 
Pridelené finančné prostriedky: 3 000 € 
U starších dospelých (vo veku ≥ 65 rokov) je kvôli polyfarmácii vysoké riziko užívania 
potenciálne nevhodných liečiv (PID). Konkrétny spôsob farmakoterapie si vyžaduje 
komplexný prístup u každého pacienta. Cieľom projektu je analýza prevalencie PID 
metodikou dvoch zoznamov liečiv v rámci osvetovej kampane Slovenskej lekárnickej 
komory. Uvedený projekt bude analyzovať údaje od viac ako 100tisíc pacientov. Účinnosť 
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takejto štúdie pri identifikácii PID by mohla napomôcť hľadať intervencie pri zabezpečovaní 
bezpečnosti pacientov vo vyššom veku. 
 
Typ projektu: SLeK 
Číslo projektu: 21/2020/SLeK-01 
Názov projektu: Možnosti lekárnika pri zlepšovaní starostlivosti o pacienta s diabetes 
mellitus. 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.  
Doba riešenia projektu: 1. 6. 2020 - 30. 6. 2021 
Diabetes mellitus (DM) 2. typu je choroba, ktorá v súčasnosti nadobúda pandemický 
charakter. Na celom svete sa stáva závažným sociálnym a ekonomickým problémom. Cieľom 
projektu bolo získať informácie o pôsobení lekárnika v starostlivosti o pacienta trpiaceho 
diabetes mellitus. Prostredníctvom dotazníka určeného pre pacientov s diabetes mellitus sa 
identifikujú najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú v rámci svojej farmakologickej a 
nefarmakologickej terapie. 
 
Typ projektu: SLeK 
Číslo projektu: SLeK/10/2021 
Názov projektu: Edukácia pacientov trpiacich astmou a chronickou obštrukčnou chorobou 
pľúc vo verejnej lekárni 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.  
pridelené finančné prostriedky: 300 €, bežné výdavky: 300 €  
Doba riešenia projektu: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2022 
Astma a chronická obštrukčná choroba pľúc má okrem podobných klinických príznakov a 
výskytu exacerbácií tiež spoločnú preferenciu inhalačného spôsobu podania lieku. 
Odporúčajú ju celosvetové dokumenty týkajúce sa diagnostiky, prevencie a liečby astmy aj 
chronickej obštrukčnej choroby pľúc, ktoré boli publikované pod záštitou WHO Globálnou 
iniciatívou pre astmu (GINA), resp. Globálnou iniciatívou proti chronickej obštrukčnej 
chorobe pľúc (GOLD). Cieľom projektu je zistiť aktuálne poznatky farmaceutov o správnej 
aplikácii jednotlivých druhov inhalačných systémov dostupných na území Slovenskej 
republiky a poukázať na ich význam v zabezpečení účinnej farmakoterapie vybraných 
respiračných ochorení (bronchiálna astma a chronická obštrukčná choroba pľúc). 
 
Číslo projektu: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04930302 
Názov projektu: National Institute of Cardiovascular Diseases, Slovakia Protocol Record 
PHAR008NUSCH, Optimizing the Pharmacotherapy of Vascular Surgery Patients at Hospital 
Admission, at Discharge and at Post-discharge Check-up: Quasi-experimental Clinical 
Uncontrolled Trial (PHAROS). 
zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Slávka Porubcová (garant projektu za NÚSCH, a. s.) a doc. 
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA (garant projektu za  FaF UK). 
spoluriešitelia: Mgr. Monika Čičová, PharmDr. Kristína Krajčovičová, PharmDr. Kristína 
Szmicseková, PhD., MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH, 
doba riešenia projektu: 1. augusta 2021 – 31. júla 2023 
Cieľom projektu je zhodnotenie optimalizácie farmakoterapie a zvýšenie bezpečnosti 
pacientov nemocničnými farmaceutmi pri príjme a prepúšťaní pacientov. Protokol 
biomedicínskeho výskumu je implementáciou štandardného operačného protokolu WHO 
(The High 5s Project Standard Operating Protocol for Medication reconciliation, WHO, 2014) 
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a pokynov Asociácie európskej spoločnosti pre farmaceutickú starostlivosť (PCNE, z 
anglického „Pharmaceutical Care Network Europe Association“). Ďalším cieľom je analýza 
miery prijatia navrhovaných zmien vo farmakoterapii lekármi, identifikácia ATC skupín liekov 
s najvyšším výskytom DRP, charakteristika pacienta najviac ohrozeného DRP a porozumenie 
individuálnej farmakoterapie pacientmi. 
 
Číslo projektu: (nemá) 
Názov projektu: Hodnotenie úspešnosti a bezpečnosti zákroku uzáveru uška ľavej predsiene 
na podporu národného pacientskeho registra / Evaluation of the success and safety of left 
atrial appendage occlusion to support the National patient registry. 
zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Zuzana Koblišková, PhD. (KORF FaF UK) 
spoluriešitelia: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA) (KORF, FaF UK), 
doc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD. (VÚSCH, Košice), PharmDr. Igor Zajac (mHelz, Bratislava – 
občianske združenie). 
doba riešenia projektu: 6/2015 – 3/2021 
celková ročná hodinová kapacita projektu výskumní a pedagogickí pracovníci: 480 hod 
(2021) 
stručná anotácia: Cieľom projektu je vykonať deskriptívnu analýzu zvolených parametrov 
pre hodnotenie úspešnosti, účinnosti a bezpečnosti zákroku uzáveru uška ľavej predsiene 
u pacientov s fibriláciou predsiení v troch národných kardiologických centrách na Slovensku 
a vykonať komparáciu zmien farmakoterapie pacientov v jednotlivých kardiologických 
centrách pred a tri mesiace po zákroku uzáveru uška ľavej predsiene.  Na základe pilotnej 
deskriptívnej analýzy zvolených parametrov bolo ďalším cieľom projektu vytvoriť protokol 
a záznamové formuláre pre zber dát pre Národný register pacientov s uzáverom uška ľavej 
predsiene – ,,SLAAOR“ register. Projekt prebieha v spolupráci troch národných 
kardiologických centrách na Slovensku (NÚSCH, SÚSCH, VÚSCH). Vytvorenie Národného 
registra ,,SLAAOR“ umožní zhodnotiť krátkodobú i dlhodobú úspešnosť, bezpečnosť 
a účinnosť zákroku uzáveru uška ľavej predsiene na Slovensku. 
 
Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu:UK/379/2021 
Názov projektu: Možnosti včasnej diagnostiky diabetickej neuropatie 
zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Pagáčová  
doba riešenia: máj – október 2021 
pridelené finančné prostriedky: bežné výdavky celkom 1000 € 
stručná anotácia: Účelom projektu je včasná diagnostika diabetickej polyneuropatie 
u pacientov s diabetes mellitus použitím modifikovaného Michiganského dotazníka 
v podmienkach verejnej lekárne.  

 

Katedra farmakognózie a botaniky 
 
Typ projektu: VEGA 
Číslo projektu: 1/0359/18  
Názov projektu: Možnosti ovplyvnenia niektorých významných faktorov v   

                           etiopatogenéze diabetu 2. typu rastlinnými extraktmi  
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
Doba riešenia projektu: 2018-2021 
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Ročná hodinová kapacita projektu v r. 2021: 10 200  
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021: kapitálové výdavky: 0  

                                                                   bežné výdavky:  14 520 € 
Projektu bol zameraný na sledovanie vplyvu extraktov vybraných rastlín a ich obsahových 
látok na niektoré významné faktory v etiopatogenéze diabetu 2. typu a vysvetlenie 
pozitívnych účinkov týchto rastlín pozorovaných v rámci riešenia grantových úloh v minulých 
rokoch. V rámci projektu boli experimentálne sledované väzobné interakcie vybraných 
používaných liečiv a prírodných látok v prítomnosti ľudského sérového albumínu na základe 
molekulových dockingových štúdií a spektrálnych analýz. Sledoval sa aj inhibičný vplyv 
rastlinných polyfenolov na agregáciu inzulínu. Rastlinné extraty vybraných rastlín boli 
skúmané z hľadiska inhibície enzýmu aldóza reduktázy a sledoval sa aj vplyv elicitácie na 
tvorbu niektorých sekundárnych metabolitov vo vybraných suspenzných kultúrach za 
prítomnosti alebo bez prítomnosti prekurzorov. 
 
Typ projektu: VEGA 
Číslo projektu: 1/0561/18 
Názov projektu: Modulácia hojenia rán rastlinnými extraktmi u zdravých a diabetických  

                           potkanov so zameraním na repík lekársky 
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Gál, PhD. 
Doba riešenia projektu: 2018-2021 
Ročná hodinová kapacita projektu v r. 2021: 5400 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021 : kapitálové výdavky: 0 

                                                                    bežné výdavky: 17 139 € 
Potvrdili sme, že vodný extrakt Agrimonia eupatoria L. (AE) je cenným zdrojom polyfenolov 
s vynikajúcimi antioxidačnými vlastnosťami a klinickým potenciálom v prevencii a/alebo 
adjuvantnej terapii rozvíjajúcich sa kardiovaskulárnych komplikácií súvisiacich s cukrovkou. 
Rozšírili sme experimenty na podporu hojenia rán v sérii in vitro a in vivo. Podrobne sme na 
in vitro úrovni študovali schopnosť AE extraktu indukovať konverziu fibroblastov na 
myofibroblasty, produkciu extracelulárnej matrice (ECM) a proliferáciu/diferenciáciu 
keratinocytov. U potkanov sme merali pevnosť rán v ťahu a hodnotili kontrakciu a hojenie 
otvorených rán pomocou základnej histológie. AE extrakt indukoval fenotyp podobný 
myofibroblastom a zlepšoval depozíciu ECM in vitro a in vivo. Okrem toho, pevnosť rán a 
kontrakcia otvorených excízií boli významne zvýšené v AE liečenej skupine. Prezentované 
údaje ukázali, že vodný extrakt AE výrazne zlepšil hojenie otvorených a zašitých kožných 
rán.  
 
Typ projektu: VEGA 
Číslo projektu: 1/0284/20 
Názov projektu: Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej   

                           medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.  
Doba riešenia projektu: 2020 - 2023 
Celková ročná hodinová kapacita projektu (FaF UK): 6200 h 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021: 11007 €  (bežné výdavky ) 
Výskumné aktivity boli spomalené nepriaznivou pandemickou situáciou. Napriek tomu sa 
v rámci projektu pripravili vodné, vodno-etanolové a metanolové extrakty rôznych rastlín, 
prevažne čeľade Lamiaceae. Pomocou HPLC-UV-MS sa identifikovali a kvantifikovali 
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sekundárne metabolity v  podzemných a nadzemných častiach  šiestich genotypov Origanum 
vulgare, v podzemkoch, stonkách, kvetoch a listoch Mentha aquatica a podzemkoch a listoch 
Thymus vulgare a Thymus serpyllum. Vo vzorkách sa porovnával obsah kyseliny rozmarínovej 
a flavonoidov (prevažne glykozidov luteolínu). Vzorky podzemných a nadzemných častí, ako 
aj ich zmesí budú podrobené stanoveniu antimikrobiálnej aktivity kalorimetrickou metódou. 
Súčasťou projektu je aj štúdium ovplyvnenia tvorby kyseliny rozmarínovej v rastlinách čeľade 
Lamiaceae. Úvodné pokusy boli zamerané na optimalizáciu podmienok pestovania 
koreňových vláskov Mentha spicata var. crispa v hydroponických podmienkach. Aktuálne sa 
stanovuje množstvo kyseliny rozmarínovej v podzemkoch v rôznych časových intervaloch od 
pridania elicitora pomocou metódy HPLC-DAD. 
 
Typ projektu: VEGA 
Číslo projektu: VEGA 2/0115/19 
Názov projektu: "Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu 
v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, 
Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja" 
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Silvester Poništ, PhD. 
Zástupca vedúceho projektu: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. 
Trvanie projektu: 2019 – 2021 
Udelené financie za rok 2021: 12 984 € 
Počet hodín za rok 2021 na FaF UK: 1000 h 

 
Hodnotenie transdermálnej permeácie salidrozidu. Na stanovenie prestúpeného množstva 
bola použitá analytická metóda HPLC. Transdermálna permeácia sa uskutočnila z 0,1% 
roztoku salidrozidu v PBS, z roztoku extraktu Rhodiola rosea a z adhezívnej gélovej náplasti. 
Zistilo sa, že po prestupe kožou dochádza k metabolickej premene salidrozidu na tyrozol. 
Množstvo prestúpeného salidrozidu z gélovej náplasti bolo výrazne nižšie v porovnaní s 
transdermálnou permeáciou salidrozidu z extraktu. 
 
Typ projektu: APVV 
Číslo projektu:  APVV-16-0207 
Názov projektu: Genistein a estrogénová signalizácia: sľubná molekula zlepšujúca hojenie 
rán u postmenopauzálnych žien? 
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
Doba riešenia projektu: 1.7.2017 – 30.6. 2021 
Celkové pridelené finančné prostriedky: 241 936 € 
Na rok 2021: 29 492 € 
Transformujúci rastový faktor beta 1 (TGF-beta1) je pro-fibrotický cytokín s kľúčovou úlohou 
pri hojení rán, vrátane indukcie prechodu fibroblastov na myofibroblasty. Genisteín je 
prirodzene sa vyskytujúci selektívny modulátor estrogénového receptora so sľubnými 
antifibrotickými vlastnosťami. V poslednom roku riešenia grantu sme sa zamerali na 
skúmanie, či genisteín moduluje signalizáciu TGF-beta1 (kanonická a nekanonická) v 
normálnych dermálnych fibroblastoch na proteínovej úrovni (Western blot a 
imunofluorescencia). Ukázali sme, že TGF-beta1 indukuje fenotyp podobný 
myofibroblastom prostredníctvom kanonických (SMAD) a nekanonických (AKT, ERK1/2, 
ROCK) dráh. Genisteín indukoval iba expresiu ERK1/2, zatiaľ čo kombinácia TGF-beta1 a 
genisteínu zhášala signalizáciu ERK1/2 a ROCK. Je potrebné poznamenať, že ostatné 
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študované dráhy zostali takmer nedotknuté. Z tohto hľadiska genisteín nezhoršuje konverziu 
normálnych fibroblastov na bunky podobné myofibroblastom a je teda vhodný kandidát pre 
ďalší výskum terapie rán. 
 
Typ projektu: APVV 
Číslo projektu: APVV-19-0056 
Názov projektu: Parazitologicky významné amfizoické meňavky a nové stratégie ich  

                           eliminácie 
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Martin Mrva, PhD 
Zástupca za FaF UK: PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD 
Doba riešenia projektu: 2020 – 2024 
Celková ročná hodinová kapacita projektu (FaF UK): 900 h 
Pridelené finančné prostriedky pre FAF UK v r. 2021: 15 880 € (bežné výdavky) 
V druhom roku riešenia projektu sa pripravili nové extrakty z podzemných resp. 
nadzemných častí vybraných druhov liečivých rastlín. Ide o zápar z vňate Agrimonia 
eupatoria (Rosaceae), zápar a vodno-etanolový macerát z koreňa Dipsacus fullonum 
(Caprifoliaceae) a zápar a vodno-etanolový macerát z plodov Mespilus germanica 
(Rosaceae). Spolu s vybranými prírodnými polyfenolovými zlúčeninami budú samostatne, 
prípadne v kombinácii podrobené testovaniu na antimikrobiálnu a antiamébovú aktivitu. 
Spomínané extrakty sa zatiaľ analyzovali pomocou LC-MS a majoritné obsahové látky v 
daných extraktoch boli kvantifikované pomocou HPLC-DAD. 
 
Typ projektu: APVV 
Číslo projektu:  APVV-20-0017 
Názov projektu: Vývoj aktívneho krytia rán na báze antibakteriálneho hydrogélu   

                            obsahujúceho rastlinný extrakt stimulujúci hojenie 
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
Doba riešenia projektu: 1.7. 2021 až 30.6. 2025 
Celkové pridelené finančné prostriedky: 248 528 € 
Na rok 2021: 29 816 € 
Projekt je zameraný na vývoj hydrogélov obsahujúcich prírodné látky za účelom vytvorenia 
aktívneho krytia rán pre zdravých a diabetických pacientov. Výskum bude zameraný na 
nájdenie optimálnej technológie prípravy hydrogélov a nerozpustných matríc, inkorporáciu 
aktívnych látok so zameraním sa na rastlinné extrakty repíka lekárskeho vo forme mikro- a 
nano-častíc za účelom zefektívnenia terapie. Tieto aktívne krytia rán budú testované aj v 
kombinácii s antimikrobiálne pôsobiacimi nízko-molekulovými látkami. V priebehu riešenia 
projektu sa postupne prejde od základného in vitro testovania po animálne štúdie. Do konca 
aktuálneho roku sa počíta s prípravou základných extraktov rastlín.  
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/27/2021 
Názov projektu: Mikropropagácia rôznych druhov rodu Mentha a vplyv regulátorov  

                           rastu a elicitorov na biosyntézu fenolových kyselín.  
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Mergová 
Doba riešenia projektu: 8.6.2021 - 31.12.2021 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021: bežné výdavky 850 € 
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Pokračovalo sa v hydroponickom pestovaní koreňových vláskov z podzemkov mäty 
piepornej a orientuje sa na ovplyvnenie tvorby kyseliny rozmarínovej pomocou elicitora, 
metyljasmonátu. Pôvodný experiment sa nepodarilo dokončiť kvôli problémom s 
pestovaním a prebiehajúcej pandémii koronavírusu. Po počiatočných problémoch sa 
zamerala na optimalizovanie podmienok pestovania koreňových vláskov z rôznych druhov 
rodu Mentha. Po úprave podmienok pestovania plánuje sledovať množstvo vytvorenej 
kyseliny rozmarínovej v rôznych časových intervaloch od pridania elicitora pomocou 
metódy HPLC. Zatiaľ stanovila metódou HPLC množstvo kyseliny rozmarínovej v 
etanolových extraktoch podzemkov rôznych druhov rodu Mentha, dostupných v ZLR FaF 
UK. 
 
Typ projektu: Erasmus+ mobilita 
Číslo projektu: - 
Názov projektu: -  
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ondrej Ďuriška, PhD. 
Doba riešenia projektu: 1.11.– 5.11.2021  
Celková ročná hodinová kapacita projektu - 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021: - 
Stručná anotácia výsledkov: spoločný výskum, medzinárodná spolupráca, optimalizácia 
metód izolácie DNA, práca s materiálom húb rodu Melanoleuca, Spracovanie získaných dát, 
molekulárne a taxonomické analýzy, optimalizácia tvorby fylogeneticých stromov, 
konzultáce a vyhodnotenie získaných dát, príprava spoločnej publiácie. 

 
Typ projektu: Grant NKFI (National Researcg Development and Innovation Office) 
Číslo projektu: NKFI K 132044 
Názov projektu: "Active compounds and bioactivity of nectar and honey in invasive  

                           medicinal plants " 
Zodpovedný riešiteľ: Assoc. Prof. Ágnes Farkas, PhD., University of Pécs 
Zodpovedná riešiteľka za FaF UK: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. 
Trvanie projektu: 2019 – 2023 
Udelené financie za rok 2021: 8 mil. HUF (pre celý kolektív), financie rieši Pécs 
Počet hodín za rok 2021: 416 h 
Výsledkom tohto projektu je spektrofotometrické stanovenie antioxidačnej aktivity rôznych 
druhov medu slovenského, maďarského a poľského pôvodu. Antioxidačná aktivita sa 
koreluje s obsahom celkových polyfenolov, flavonoidov a fenolických kyselín. Identifikácia 
medov sa robila pomocou peľovej analýzy. Analyzovaný bol zlatobyľový (publikácia sa 
pripravuje), agátový, slnečnicový a lipový med. 
 
Typ projektu: Grant Erasmus+ 
Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA203-078218 
Názov projektu: "OEMONOM – Open access Educational Materials On Naturally  

                           Occurring Molecules - sources, biological activity and use" 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. (FaF UK HK) 
Koordinátor za FaF UK: prof. Ing. Milan Nagy, CSc. 
Spoluriešitelia za FaF UK: doc. Czigle, PharmDr. Bittner Fialová, Mgr. Tóth 
Trvanie projektu: 2020 – 2023 
Udelené financie na celý projekt: 42 968 € (FaF UK) 
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Cieľom projektu je vypracovanie výučbových materiálov súvisiacich s biologickými účinkami 
prírodných zlúčenín (v anglickom a slovenskom jazyku) a súvisiace odborné články v open 
access forme.  

 

Katedra fyzikálnej chémie liečiv 
 
Typ projektu: VEGA 
Číslo projektu: 1/0223/20 
Názov projektu: Lipidová dvojvrstva v modeloch pľúcneho surfaktantu: interakcie a cielený 
prenos liečiv 
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. 
Doba riešenia projektu: 2020-23 
Ročná kapacita: §18: 4450 hod. §1: 4700 hod.  
Pridelené finančné prostriedky:  bežné výdavky 19979 € 
Výskum bol orientovaný na štúdium termodynamických vlastností lipidových zmesí zloženia  
blízkeho pľúcnemu surfaktantu (PS). Metódou diferenciálnej skenovacej kalorimetrie sme 
stanovili teplotné profily modelového systému (MS) a porovnali s klinicky používaným 
liečivom živočíšneho pôvodu (Curosurf). MS vykazuje takmer identické termotrópne 
správanie ako liečivo Curosurf.  Študovali sme vplyv dvoch aditív, hydrofóbnej molekuly 
liečiva budesonid a katiónového peptidu zo skupiny katelicidínov, LL-37. Získané 
termodynamické charakteristiky, ako teplota a šírka fázového prechodu, vplyv aditív na 
povrchový náboj, a fúziu častíc boli prezentované formou konferenčných výstupov. Ďalej sme 
študovali metódou difrakcie synchrotrónového rtg žiarenia vplyv antivirotík na štruktúrne 
vlastnosti lipidových dvojvrstiev rôzneho zloženia. Získané výsledky analyzujeme. K ďalším 
výsledkom patrí štúdia interakcie lipidových dvojvrstiev s dlhoreťazcovými alkoholmi, ktoré 
majú anestetické účinky. Metódami malouhlového rozptylu neutrónov a rtg žiarenia sme 
študovali vplyv dvojmocných katiónov vápnika na viazanie krátkoreťazcovej DNA do 
nelamelárnych fáz lipidových dvojvrstiev so záporným povrchovým nábojom. Celkovo, boli 
výsledky publikované v 3 vedeckých SCI časopisoch a prezentované na vedeckých 
konferenciách formou pozvanej prednášky (2 x), krátkej prednášky a posterov.   
 
Typ projektu: APVV 
Číslo projektu: APVV- 17-0239 
Názov projektu: Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov 
neuraminidáz chrípkového vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok  
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. 
Doba riešenia projektu: 2018-2022 
Ročná kapacita: §18: 4275 hod. §1: 1100 hod.  
Pridelené finančné prostriedky:  bežné výdavky 15581 € 
V projekte APVV-17-0239 sme pokračovali vo výskume vzťahov štruktúra-aktivita a návrhoch 
štruktúrnych modifikácií známych antivirálnych látok - inhibítorov neuraminidázy N1 
chrípkového vírusu typu A pomocou metód molekulového modelovania. Pokračujeme v 
skúmaní interakcií stereoizomérov antivirálneho liečiva používaného v klinickej praxi: 
oseltamivir, ktoré má vo svojom štruktúrnom skelete 3 chirálne centrá. Zisťujeme, či 
stereoizoméry oseltamiviru môžu predstavovať inhibítory natívnej virálnej neuraminidázy N1 
kmeňa H1N1, ako aj jej foriem rezistentných na oseltamivir, ktoré sa vyznačujú mutáciami 
H275Z, I223V, S247N, H275Y/I223V a H275Y/S247N. Zároveň skúmame možnosť náhrady 
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karboxylovej skupiny inhibítorov neuraminidáy inými izostérmi (fosfo, sulfo skupina, triazol, 
a ďalšie), ktoré by mohli viesť k identifikácii nových analógov. Väzbovú afinitu inhibítorov na 
vyššie uvedené varianty neuraminidázy N1 počítame pomocou hybridných QM/MM 
výpočtov, ktoré kombinujú rigorózny kvantovochemický výpočet pre katalytické centrum 
enzýmu s naviazaným  inhibítorom s molekulovo-mechanickým výpočtom pre ostatné 
vzdialenejšie časti proteínu. Spolupracujúce tímy v projekte vyvíjajú nové syntetické cesty 
prípravy inhibítorov virálnej neuraminidázy N1 navrhnutých našou skupinou. Zároveň sme 
začali študovať možnosti enkapsulácie inhibítorov do lipozómov za účelom využitia 
lipidových mezofáz ako nosičov pre antivirotiká s cieľom pripraviť a testovať drug-delivery 
systémy vhodné pre perorálnu aplikáciu antivirotík. 
 
Typ projektu: APVV 
Číslo projektu: APVV- 17-0250 
Názov projektu: Pľúcny surfaktant ako modulátor odpovede organizmu na expozíciu 
endotoxínu: efekty a mechanizmy  
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., za FaF UK prof. RNDr. Daniela 
Uhríková, CSc.  
Doba riešenia projektu: 2018-2022 
Ročná kapacita: §18: 1800 hod. §1: 500 hod.  
Pridelené finančné prostriedky:  bežné výdavky 15295 € 
Cieľom projektu je prispieť k poznatkom o úlohe pľúcneho surfaktantu (PS) v lokálnych 
obranných mechanizmoch pľúc. Projekt rieši Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 
zodpovedná riešiteľka prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. Katedra fyzikálnej chémie liečiv je 
spoluriešiteľskou organizáciou s výskumom cieleným na štúdium fyzikálno-chemických a 
štruktúrnych zmien pľúcneho surfaktantu (PS) za patologických podmienok. V r. 2021 sme 
študovali interakcie PS s kortikoidným liečivom budesonid, a s katiónovým peptidom zo 
skupiny katelicidínov, LL-37, s cieľom potenciálneho využitia kombinovanej liečby. 
Vyšetrovali sme termodynamické charakteristiky systémov PS a liečivo metódou 
diferenciálnej skenovacej kalorimetrie, vplyv aditíva na povrchový náboj a fuzogénne 
vlastnosti. Štruktúra bola vyšetrovaná metódou malouhlovej rtg difrakcie synchrotrónového 
žiarenia. Pre štúdium boli použité dva systémy PS, klinicky používané liečivo Curosurf 
a modelový systém zložený zo zmesi lipidov. Časť experimentálnych dát je v štádiu 
vyhodnocovania. Získané výsledky boli publikované v SCI časopisoch a prezentované formou 
konferenčných prednášok a posterov.  
 
Typ projektu: APVV 
Číslo projektu APVV:  PP-COVID-20-0010 
Názov projektu: Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových 
špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2 
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. (UCM), za FaF UK doc. Ing. Vladimír 
Frecer, DrSc. 
Doba riešenia projektu: 2020-2021 
Ročná kapacita: §18: 450 hod. §1: 250 hod.  
Pridelené finančné prostriedky:  kapitálové prostriedky 30159 € a bežné výdavky 26105 € 
V projekte PP-COVID-20-0010, schválenom ku koncu roka 2020, sme pomocou metód 
molekulovej a kvantovej mechaniky študovali väzbu reverzibilných a ireverzibilných 
peptidomometických α-ketoamidových inhibítorov cysteínovej proteázy Mpro koronavírusu 
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SARS-CoV-2. Navrhli sme sériu nových účinnejších peptidomimetík, ktoré majú predpoklad 
inhibovať Mpro a blokovať maturáciu koronavírusu SARS-CoV-2. Tieto látky teda môžu 
predstavovať nové antivirálne liečivá proti ochoreniu COVID-19. Zároveň sme študovali sériu 
inhibítorov proteolytickej a deubiquitinačnej aktivity cysteínovej proteázy PLpro 
koronavírusu, ktoré boli pripravené na University of Trieste. Experimentálne štúdium 
referenčných inhibítorov Mpro a PLpro ako aj navrhnutých inhibítorov PLpro bolo zamerané na 
výskum interakcií inhibítorov s lipidovými dvojvrstvami rôzneho zloženia a na drug-delivery 
systémy pre perorálne antivirotiká. 
 
Typ projektu: APVV 
Číslo projektu: SK-PT-18-0032 
Názov projektu: Fosfolipidové membrány- miesto účinku antimikróbnych látok   
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.  
Zodpovedný riešiteľ za Faculty of Sciences, University of Porto: doc. Margarida Bastos, PhD  
Doba riešenia projektu: 2019-2021 
Pridelené finančné prostriedky:  bežné výdavky 2700 € 
Projekt bilaterálnej spolupráce medzi KFCHL FaF UK a Department of Chemistry and 
Biochemistry, Faculty of Sciences, University of Porto, Portugalsko (CIQUP) s cieľom 
využívania prístrojovej techniky oboch pracovísk pre riešenie PhD projektov s blízkym 
zameraním. Vzhľadom na celosvetovú pandemickú situáciu nebolo možné realizovať 
výmenné pracovné návštevy v zmysle podmienok APVV pre tento typ projektov. Pridelené 
prostriedky boli vrátené agentúre. Zahraničná spolupráca bola realizovaná formou online 
stretnutí s cieľom analýzy dát z experimentov uskutočnených v r. 2020.  
 
Typ projektu: SR v JINR v Dubne 
Číslo témy: 04-4-1142-2021/2025 
Názov témy: Investigations of functional materials and nanosystems using neutron 
scattering 
Zodpovedný riešiteľ za SÚJV Dubna: Dr. Alexander Kuklin, PhD 
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: Mgr. Norbert Kučerka, DrSc. 
Projekt spolupráce s Laboratóriom neutrónovej fyziky Spojeného ústavu jadrového výskumu 
v Dubne je dlhodobo zameraný na výskum štruktúrnych vlastností biologickej membrány 
a jej interakcií s farmaceuticky významnými molekulami. V roku 2021 pokračoval výskum 
interakcií amyloid-beta peptidu s modelovou biologickou membránou. Výsledky 
malouhlového rozptylu neutrónov ukázali rozpad a reformáciu lipidovej membrány pri 
zmene jej termodynamickej fázy v prítomnosti peptidu, pričom tento efekt sa javí byť 
výsledkom pôsobenia jednotlivých peptidov, alebo ich malých agregátov, a nie veľkých fibríl.  
 
Typ projektu: SR v JINR v Dubne 
Číslo témy: 04-4-1133-2018/2020 
Názov témy: Modern Trends and Developments in Raman Microspectroscopy and 
Photoluminiscence for Condensed Matter Studies 
Zodpovedný riešiteľ za SÚJV Dubna: Dr. Gregory Arzumanyan, PhD 
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: Mgr. Norbert Kučerka, DrSc. 
Štruktúrne vlastnosti modelových biologických membrán, ktoré sa dlhodobo získavajú za 
pomoci rozptylu neutrónov v spolupráci FaF UK v Bratislave a FLNF SÚJV Dubna, boli v roku 
2021 doplnené informáciami o dynamických vlastnostiach študovaných membrán za pomoci 
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Ramanovej spektroskopie. Konkrétne, skúmaním lipidových membrán s prímesami 
cholesterolu a melatonínu bol ukázaný vplyv cholesterolu na zvýšenie usporiadanosti 
v membráne a melatonínu na zvýšenie neusporiadanosti štruktúry membrány. Získané 
informácie o stave vnútornej dynamiky modelových membrán sú v priamom vzťahu s 
výsledkami štruktúrnych parametrov týchto membrán. 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/17/2021 
Názov projektu: Štúdium vplyvu antivirotík na modelové lipidové membrány 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adriána Čelková 
Doba riešenia projektu: 2021 
Pridelené finančné prostriedky v roku 2021: 1200€ 
Cieľom projektu bolo štúdium termodynamických parametrov systémov antivirotikum – 
modelová biologická membrána. Metódou UV-VIS spektroskopie sme sledovali rozdeľovacie 
rovnováhy klinicky používaných vybraných antivirotík (oseltamivir, zanamivir) medzi vodnú 
a fosfolipidovú fázu. Ďalšiu študovanú skupinu predstavovali peptidomimetické antivirotiká 
s detekovaným inhibičným účinkom životne dôležitých enzýmov (Mpro a Lpro) vírusu SARS 
CoV-2. Výskum bol iniciovaný projektom PP-COVID-2020-0010, riešeným na pracovisku. 
Metódou diferenciálnej skenovacej kalorimetrie sme vyšetrovali vplyv GC376, molekuly 
inhibujúcej Mpro enzým, na teplotu fázového prechodu modelovej membrány pripravenej z 
dipalmitoylfosfatidylcholínu. Zistené zmeny v teplotnom profile indikujú viazanie liečiva na 
fázovom rozhraní lipid-vodná fáza. Štruktúrne zmeny v lipidovej membráne boli následne 
študované technikou malouhlovej rtg difrakcie synchrotrónového žiarenia. Experimentálne 
dáta vyhodnocujeme. Časť výsledkov bola prezentovaná na domácej konferencii 38. 
Technologické dni (september 2021, FaF UK Bratislava). 
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/28/2021 
Názov projektu: Interakcia antimikróbneho peptidu LL-37 s modelovými systémami 
pľúcneho surfaktantu 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ali Asi Shirazi 
Doba riešenia projektu: 2021 
Pridelené finančné prostriedky v roku 2021: 1200€ 
Cieľom projektu bolo štúdium interakcie antimikróbneho peptidu zo skupiny katelicidínov, 
LL-37, s lipidovými dvojvrstvami zloženia mimikujúceho pľúcny surfaktant (PS). Metódou 
diferenciálnej skenovacej kalorimetrie sme zistili, že lipidová zmes DPPC/POPC/PLPC/POPG 
= 50: 24: 16: 10 wt% vykazuje podobné termotropné správanie ako exogénny klinicky 
používaný pľúcny surfaktant Curosurf®. LL-37 ovplyvňuje fázové správanie a zvyšuje teplotu 
fázového prechodu z gélovej do tekutokryštalickej fázy. Dynamickým rozptylom svetla sme 
detekovali výrazný fuzogénny efekt LL-37 v systéme unilamelárnych lipozómov. Katiónový 
peptid zároveň ovplyvňuje povrchový náboj PS a mení sa aj pH roztoku. Správanie 
modelového systému PS – LL-37 bolo porovnané s klinicky používaným liečivom Curosurf.  
Časť výsledkov bola prezentovaná na domácej konferencii 38. Technologické dni (september 
2021, FaF UK Bratislava). 
   
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF UK/29/2021 
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Názov projektu: Modelové systémy pľúcneho surfaktantu ako nosiče liečiv 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Atoosa Keshavarzi  
Doba riešenia projektu: 2021 
Pridelené finančné prostriedky v roku 2021: 1200€ 
Študovali sme interakciu kortikoidného liečiva budesonide s modelovým systémom 
mimikujúcim pľúcny surfaktant s cieľom posúdenia možností kombinovanej terapie. Lipidová 
zmes DPPC/POPC/PLPC/POPG = 50: 24: 16: 10 wt% bola použitá ako pľúcny surfaktant. Boli 
vyšetrované termodynamické charakteristiky: teplotne indukovaný fázový prechod gél – 
tekutokryštalická fáza, veľkosť častíc a povrchový náboj. Zistili sme, že budesonid ovplyvňuje 
minimálne termotrópne spávanie lipidovej zmesi, teplota fázového prechodu sa zmenila na 
úrovni experimentálnej chyby. Dynamický rozptyl svetla (DLS) nedetekoval výraznejšie 
zmeny vo veľkosti unilamelárnych lipozómov v prítomnosti liečiva. Hodnoty zéta potenciálu 
indikovali mierne ovplyvnenie povrchového náboja. Získané experimentálne výsledky 
indikujú možnosť kombinovanej liečby budesonide – PS. V ďalšom štúdiu budú efekty 
porovnané s klinicky používaným exogénnym pľúcnym surfaktantom (liečivo Curosurf). Časť 
výsledkov bola prezentovaná na domácej konferencii 38. Technologické dni (september 
2021, FaF UK Bratislava). 

 

Katedra galenickej farmácie 
 

Typ projektu: VEGA 
Číslo projektu: VEGA 2/0115/19 
Názov projektu: Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu 
v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola 
rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja  
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Silvester Poništ, PhD. (CEM SAV) 
Zástupca vedúceho projektu:/spoluriešiteľ doc. PharmDr. S. Czigle, PhD. (FaF UK) 
Doba riešenia projektu: 2019 – 2021 
- pedagogickí pracovníci katedry  1800 h (500 h M. Špaglová, 500 h M. Molitorisová,  300 h 
D. Matušová, 1000 h Šimunková) 
-výskumní pracovníci: 2000 h (T.Harsányová) 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2020: celý kolektív FaF UK (viď správu doc. S. Czigle). 
Reumatoidná kachexia vedie k svalovej slabosti a strate funkčnej kapacity - predpokladá sa, 
že urýchľuje morbiditu a mortalitu pri reumatoidnej artritíde (RA). Adjuvantná artritída (AA) 
je model RA, ktorý zahŕňa kachexiu a tiež vedie k zmenám v zložení tela podobných tým, 
ktoré majú pacienti s RA. Náš projekt skúma vzťah medzi základnými artritickými 
ukazovateľmi, zápalom, oxidačným stresom, lipidovým profilom, hormónmi hladu a sýtosti. 
Na tento účel používame AA indukovanú u potkanov Lewis. Na zníženie kachexie, zápalu 
a oxidačného stresu sa skúmajú tri rôzne rastlinné extrakty z olivových listov, Rhodiola rosea, 
Tribulus terrestris a panenský olivový olej v monoterapii a v kombinácii s metotrexátom. Tieto 
rastlinné extrakty a panenský olivový olej majú viaceré biologické účinky (protizápalové, 
antioxidačné, adaptogénne, anabolické atď.) a môžu byť prospešné ako doplnková liečba k 
štandardným antireumatikám pri znižovaní artritickej kachexie. 
 
Typ projektu: APVV 
Číslo projektu: APVV-20-0158 
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Názov projektu: Identification of new treatment options in refractory testicular germcell 
tumors 
Zodpovedný riešiteľ: LF UK v Bratislave/ Koordinátor: prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. 
Spoluriešiteľ: FaF UK, Katedra galenickej farmácie 
Doba riešenia projektu: 07/2021 – 06/2025 
Očakávané celkové finančné prostriedky: 525 772 Eur 
Celková ročná hodinová kapacita projektu za rok 2021:  
- pedagogickí pracovníci katedry: 150 h (M. Molitorisová), 150 h (M. Vulevová) 
Testicular germ cell tumors (TGCTs) are the most common tumors in young males with 
increasing incidence in Slovakia and resemble the clinical and biological characteristics of a 
model for the cure of cancer. Nonetheless, a small proportion of patients does not have a 
durable complete remission with initial cisplatin-based chemotherapy. Only 20–40% of them 
can be cured with the use of platinum-containing standard-dose or high-dose salvage 
chemotherapy with autologous stem cell transplantation. Patients who fail to be cured after 
second-line salvage therapy have an extremely poor prognosis and long-term survival had 
been documented in <5%. Numerous new treatment regimens, including targeted and 
biological therapies, have been evaluated in patients with refractory TGCT, however, with 
very limited efficacy. The aim of this project is to identify new therapeutic targets in 
chemorefractory disease using high-throughput methods of molecular biology through 
translational research and to identify new drugs that overcomes cisplatin resistance.  
 
Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
Číslo projektu: FaF /23/2021  
Názov projektu: "Štúdium liberácie ibuprofénu z polosyntetických gélov s využitím 
enhancerov " 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jarmila Ferková, PhD. 
Doba riešenia projektu: 05/2021 – 12/2021 
Celková ročná hodinová kapacita projektu za rok 2021:  
      - pedagogický pracovník katedry: 100 h (J. Ferková) 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021: 1100 € 
Anotácia výsledkov: Absorpcia liečiv transdermálnou cestou býva obmedzená hlavne kvôli 
slabej penetrácii liečiva cez stratum corneum, ktorá obsahuje mŕtve bunky bohaté na keratín, 
zabudované do komplexnej lipidovej matrice. Pridaním látok zvyšujúcich penetráciu – 
enhancerov je možné urýchliť perkutánnu absorpciu liečiv. Aktívne zložky v gélovom základe 
majú podľa dostupných štúdií lepšie perkutánne vstrebávanie ako z krémového alebo 
masťového základu. Podávanie nesteroidných antiflogistík transdermálnou cestou je 
výhodné z hľadiska eliminácie gastrointestinálnych nežiaducich účinkov, ktoré sa vyskytujú 
po perorálnom podaní, eliminácie variability absorpcie, zlepšenia “compliance“ pacientov a 
zabránenia “first-pass“ efektu. Formulácia vhodných dermálnych liekov na báze gélov ako 
nosičov pre nesteroidné antiflogistiká prispieva k napredovaniu výskumu v liečbe akútnych a 
chronických artritických stavov a rôznych zápalových porúch svalov a kĺbov. Predkladaný 
projekt je zameraný na využitie gélových systémov ako nosičov pre nesteroidné 
antiflogistiká, konkrétne ibuprofénu. V rámci projektu bude študovaná príprava gélov na 
báze rôznych polosyntetických polymérov (metylcelulózy, hydroxypropylmetylcelulózy, 
hydroxyetylcelulóza, karboxymetylcelulózy a jej sodnej soli) a ich základných reologických a 
texturometrických vlastností, prípadne ich vzájomných kombinácií s cieľom optimalizovať ich 
vlastnosti pre maximálne uvoľnenie liečiva. V druhom kroku budú formulované gély s 
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nesteroidným antiflogistikom (ibuprofenom) bez alebo v kombinácii s rôznymi permeačnými 
enhancermi do vybraných gélov a bude študovaná liberácia ibuprofénu z takto pripravených 
gélov. Na základe porovnania liberačných parametrov gélov bude zvolené optimálne zloženie 
gélu obsahujúceho ibuprofén. Porovnanie a výber optimálneho gélu je dôležité aj z dôvodu 
súčasného trendu nanotechnológie. Výsledky projektu môžu slúžiť ako podklad pre správny 
výber gélotvornej látky pre prípravu polymérnych nanočastíc s nesteroidným antiflogistikom. 
 

Katedra telesnej výchovy a športu 
 

Typ projektu: KEGA 
Názov projektu: Zdravý životný štýl v koncepcii pregraduálneho vzdelávania farmaceutov. 
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Martina Tibenská, PhD. 
Doba riešenia projektu: 2020 – 2022 
Celková hodinová kapacita projektu: pedagogickí pracovníci: 4150 hodín 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2021: Bežné výdavky: 2.075,- € 
Stručná anotácia výsledkov:  

Študentom sme v rámci nového predmetu „Pohyb a zdravie“ ktorého hlavným cieľom je 
oboznámenie študentov o hlavných princípoch pohybových aktivít, jeho pozitívnom vplyve 
na ľudský organizmus, procesoch regenerácie a relaxácie organizmu a taktiež diagnostických 
metódach, ktoré sa využívajú pri predchádzaní, resp. odstraňovaní problémov spojených 
s neinfekčnými civilizačnými chorobami pripravili sériu 12-tich prednášok a cvičení pre 
študentov FaF UK. Prednášky sa fokusujú na otázkou profylaxie a nefarmakologického 
riešenia neinfekčných a civilizačných chorôb. Súčasťou predmetu sú prednášky a praktické 
cvičenia zamerané na riešenie konkrétneho zdravotného problému.  
V roku 2021 Katedra telesnej výchovy a športu zrealizovala sériu troch workshopov 
zameraných na implementáciu zdravého životného štýlu do denného režimu študentov. 
Workshopy boli k dispozícii nielen pre študentov ale aj pre zamestnancov FaF UK.  
 

Dekanát FaF UK 
 
Projekt: APVV-17-0373 
Názov projektu: Nové malé molekuly a bioaktívne nanočastice pre terapiu zápalových a 
degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov. 
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. 
Doba riešenia projektu: 01. 08. 2018 – 30. 06. 2022 
Celkové finančné prostriedky pridelené na celú dĺžku trvania projektu:    250 000,- Eur 
Pridelené finančné prostriedky v r. 2020 (FaF UK):    Kapitálové výdavky                0,- Eur 
             Bežné výdavky              39 350,- Eur 
Projekt aplikovaného výskumu pod vedením zodpovedného riešiteľa prof. Ing. F. Devínskeho, 
DrSc. plynule nadväzuje na významné výsledky získané pri riešení projektu základného 
výskumu APVV-0516-12, ktorý bol  ukončený k 30. októbru 2017 s hodnotením „Vynikajúca 
úroveň“ (zodpovedný riešiteľ prof. Ing. F. Devínsky, DrSc.). V projekte sa vychádza 
predovšetkým zo získaných výsledkov v oblasti výskumu molekúl schopných stabilizovať Ag 
a Au nanočastice. Keďže medzi antimikrobiálne najúčinnejšie malé molekuly patria 
membránovo aktívne gemini tenzidy rôzneho typu predstihujúce v účinku štandardne 
používané biocídá, ich spojením s nanočasticami striebra ako aj zlata sa pripravili nové 
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bioaktívne zlúčeniny s protizápalovými a antimikróbnymi účinkami. Pre účely tohto 
aplikovaného výskumu sa spektrum skúmaných zlúčenín rozšírilo aj o problematiku rôznych 
(hetero)aromatických systémov spojených s amidovým/karbamátovým medziproduktom. 
Niektoré z týchto nových zlúčenín, najmä so zabudovaným fosforom v štruktúre, majú vysoký 
potenciál pri využití v medicíne, osobitne pri liečbe pohybového aparátu. Spôsob účinku 
týchto látok pri liečbe osteoporózy, zlomenín kostí, ale aj rakoviny kostí zostáva vysvetliť. 
Testovaním účinku na biologický materiál sa v projekte zaoberá jeho medicínska časť, ktorú 
uskutočňujú pracovníci z LF UK. Hlavným cieľom projektu je odovzdať výrobcom na realizáciu 
výsledky tohto výskumu pre praktické využitie.  
 
 

ZOZNAM DOMÁCICH A MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH 

V R. 2021 (KONGRESY, SYMPÓZIÁ, KONFERENCIE, SEMINÁRE, KOLOKVIÁ A POD.) 

A ÚČASŤ PRACOVNÍKOV FAKULTY NA PODUJATIACH 

 
 
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie 
 
Maráková, K., Thomas, S.L., Renner, B.J., Schug, K.A. Liquid Chromatography – Triple 
Quadrupole Mass Spectrometry for Intact Proteins Analysis from Biological Samples with 
Solid Phase Extraction as Universal Sample Pretreatment. ASMS 2021 - Philadelphia, 
31.10.2021 - 04.11.2021. US (Prednáška) 
Mikušová, V., Mikuš, P. Advances in Chitosan Nanoparticles Drug Delivery Technology days 
[38] - Bratislava, 09.09.2021 - 10.09.2021. SK (Prednáška) 
Matušková, M.; Čižárová, I.; Chaľová, P.; Mikuš, P.; Piešťanský, J. Simple hydrodynamically 
closed CZE method with UV detection for quality control of selected B vitamins in drugs and 
dietary supplements, 38. Technologické dni, Bratislava, 9.-10.9.2021 (Prednáška) 
Matušková, M.; Piešťanský, J. Analýza serotonínu v ľudskom moči pacientov s Crohnovou 
chorobou metódou ITP-CZE-MS. Fakultná študentská vedecká konferencia, Bratislava, 
16.4.2021 (Prednáška) 
Matušková, M.; Čižmárová, I.; Chaľová, P.; Mikuš, P.; Kováč, A.; Majerová, P.; Galba, J.; 
Piešťanský, J. 2D-ITP-CZE-MS/MS Method for Analysis of Serotonin in Urine, ISOPS, Ankara, 
Turkey, 22.-25.6.2021 (Poster) 
Hanko, M. Švorc, Ľ., Novotný, L., Mikuš, P. Electrochemical Sensing of 6-Mercaptopurine in 
Pharmaceutical Tablets and Human Urine Using Anodically Pretreated Boron-Doped 
Diamond Electrode. International Conference on Analytical and Bioanalytical Methods, 
18.10.2021 - 20.10.2021. ZZ (Poster) 
Pecher, D., Mikuš, P. Development of LC-MS Method for Simultaneous Determination of 
Drugs Used in Treatment of Inflammatory Bowel Diseases. 49th Conference Synthesis and 
Analysis of Drugs 2021, Hradec Králové, 16.09.2021 - 17.09.2021. CZ (Poster) 
Čurillová, J., Pecháčová, M., Pecher, D., Jampílek, J., Pospíšilová, Š., Michnová, H., Malík, I. 
Physico-Chemical and Biological Characterisation of Novel Derivatives Containing N-
Arylpiperazine Fragment. 49th Conference Synthesis and Analysis of Drugs 2021, Hradec 
Králové, 16.09.2021 - 17.09.2021. CZ (Poster) 
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Mikušová, V., Ferková, J., Špaglová, M., Krchňák, D., Mikuš, P. Comparative Study of 
Different Cellulose Hydrogels for Liberation of Ibuprofen. Technology days [38], Bratislava, 
09.09.2021 - 10.09.2021. SK (Poster) 
Chaľová, P., Matušková, M., Čižmárová, I., Mikuš, P., Minichová, L., Škultéty, L., Lakota, J., 
Piešťanský, J., Galba, J. Study of spontaneous regression of cancer and subsequent use of 
advanced analytical methods. International symposium on pharmaceutical sciences [13] - 
Ankara, 22.06.2021 - 25.06.2021. TR (Poster) 
Čižmárová, I., Matušková, M., Chaľová, P., Mikuš, P., Galba, J., Piešťanský, J. Developoment 
of CE-MS method for analysis of triptorelin International symposium on pharmaceutical 
sciences [13] - Ankara, 22.06.2021 - 25.06.2021. TR (Poster) 
Slíž, K., Pecher, D. Mikuš, P. Advanced UHPLC-MS/MS Screening of Oxandrolone and Its 
Major Metabolite 17-Epi-Oxandrolone in Human Urine with On-Line SPE Sample 
Pretreatment. 5th International Caparica Christmas Conference on Sample Treatment, 
Caparica, Portugalsko, 15. až 18.11.2021(Poster) 
 
Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv 
 
Dudík B., Zonnenschein T., Komjáthy H., Slimáková Ľ. Aseptická príprava vakcín proti 
COVID-19 v nemocničnej lekárni. 38. TECHNOLOGICKÉ DNI, Bratislava, 9.–10.9.2021 
(prednáška) 
Dudík B., Komjáthy H., Slimáková Ľ. Prax v nemocničnej lekárni očami študentov. XXIX. 
Kongres nemocničného lekárenstva, Bratislava, 21. – 22.10.2021 (poster) 
Nováková M., Bilková A, Kiňová Sepová H., Dudík B., Vyletelová V., Obložinský M., Pašková 
M.: Effect of heat-killed Lactobacilli on the expression of genes related to lipid metabolism 
and inflammation. 49th Conference Synthesis and Analysis of Drugs Hradec Králové, 2021 
(short communication)  
Vyletelová V., Nováková M., Bauerová K, Poništ S., Obložinský M., Pašková M.: Modifications 
of HDL components´ gene expression in liver or rat with adjuvant arthritis. 49th Conference 
Synthesis and Analysis of Drugs, Hradec Králové, 2021 (short communication)  
 
Katedra organizácie a riadenia farmácie 
 
Doc. PharmDr. Tomáš TESAŘ, PhD., MPH, MBA, MSc. (HTA) 
- „Hodnotenie zdravotníckych technológii“ (prednáška). XLVI. Lekárnické dni Milana 
Lehkého SFS SLS, 24.-25. 6. 2021, Bratislava. 
- Slovak Economic Association Meeting, 3.9.2021 (prednáška) 
- 42. Výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva 
14.-16.10.2021, Starý Smokovec. 
- „Európsky dohľad nad spotrebou antibiotík“ (prednáška). XXIX. Kongres 
nemocničného lekárenstva, 21.-22.10.2021.  
Doc. PharmDr. Daniela MINÁRIKOVÁ, PhD., MSc. 
- “General practitioners in Slovakia and cancer prevention related to obesity and other 
lifestyle factors” (prednáška). 8th Central European Congress on Obesity, 7 – 8 October 2021, 
Budapest.  
- Organizácia odborného bloku „Zdravotne prospešné stravovanie – súčasť prevencie 
chronických ochorení“ a prednášky „Nutri-Score ako efektívna pomôcka pre zdravé 
stravovanie“ a Odporúčania zdravotne prospešného stravovania a ich vizuálna podpora“. 42. 
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Výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva 14.-
16.10.2021, Starý Smokovec.  
- „NUTRI-SCORE - podpora zdraviu prospešnej výživy pri prevencii obezity a s ňou 
súvisiacich chronických chorôb (prednáška). 3. kongres Slovenskej obezitologickej asociácie 
a 19. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou 21.-23.10.2021, Bratislava. 
PharmDr. Zuzana KOBLÍŠKOVÁ, PhD. 
- „Slovenský register pacientov s uzáverom uška ľavej predsiene“ (prednáška). 
Memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc. (XXVI. ročník), 
Bratislava 2/2021:  
- „Analýza informovanosti pacientov o nosových prípravkoch a rizikách spojených s ich 
dlhodobým užívaním„ (poster). XXIII. Sympozium klinické farmacie René Macha, 26.11.- 
27.11.2021, Hradec Králové.  
PharmDr. Ľubica LEHOCKÁ, PhD. 
- „Prieskum výskytu očných ochorení a adherencia pacientov k podaniu a užívaniu 
očných liekov“ (poster). XXIII. Sympozium klinické farmacie René Macha, 26.11.-27.11.2021, 
Hradec Králové.  
PharmDr. Lucia MASARYKOVÁ, PhD. 
- „História epidémií a pandémií“ (prednáška). XLVI. lekárnické dni Milana Lehkého SFS 
SLS, 24.-25. 6. 2021, Bratislava.  
- „Znalosti verejných lekárnikov o správnej aplikácii inhalačných liekov“ (poster). XXIII. 
Sympozium klinické farmacie René Macha, 26. 11.- 27. 11. 2021, Hradec Králové.  
PharmDr. Miroslava SNOPKOVÁ, PhD. 
- Webinár EduprofiPharm, Akadémia venózneho zdravia II, 8.2.2021 (prednáška) 
- Webinár Servier, 15.2.2021, 23.2.2021 (prednáška) 
- Virtuálny seminár Med-Art, 20.3.2021 (prednáška)  
- Webinár Pfizer, 24.3.2021 (prednáška) 
- Webinár Lekárenská prax, 21.4.2021 (prednáška)   
- Webinár EduprofiPharm, Akadémia venózneho zdravia III, 7.6.2021 (prednáška) 
- Round Table SLeK, Očkovanie, 15.6.2021 (prednáška)  
- GENAS 17.6.2021 (prednáška) 
- Slovak Economic Association Meeting, 3.9.2021 (prednáška) 
- Webinár eFarmácia okolo nás, 14.9.2021 (prednáška) 
- Zemplínske lekárnické dni, 18.9.2021 (prednáška) 
- Webinár Med-Art, 25.9.2021 (diskusia)  
- UVLF webinár, 28.9.2021 (prednáška) 
- Počítače a programovanie, 8.10.2021 (prednáška) 
- SSVLP, 15.10.2021 (prednáška) 
- Virtuálny seminár Med-Art, 16.10.2021 (prednáška) 
- UTV, 21.10.2021 (prednáška) 
- European Commision, PGEU, 29.11.2021 (prednáška) 
- SVP, 7.12.2021 (prednáška) 
Mgr. Monika ČIČOVÁ (doktorand denný) 
- „Analýza nežiaducich účinkov hlásených po vakcinácii COVID-19 vakcínami v 
Slovenskej republike“ (prednáška). 9. Česko-slovenská konferencia klinickej farmácie, 2.-
3.9.2021. 
- „Hlásenia podozrení nežiaducich účinkov liekov pri off-label použití“ (prednáška). 
XXIX. Kongres nemocničného lekárenstva, 21.-22.10.2021. 
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- „Hlásenia podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19“ (prednáška). 
XLVI. Lekárnické dni Milana Lehkého SFS SLS, 24.-25. 6. 2021, Bratislava. 
Mgr. Zuzana PAGÁČOVÁ (doktorand denný) 
- „A Quantitative Assessment of an Innovative Education Project for Pharmacy 
Students“ (publikovaný príspevok). International Conference on Innovations in Science and 
Education,17 March 2021, Prague.  
- „Diabetic polyneuropathy screening in slovak community pharmacies (publikovaný 
abstrakt príspevku). Ways of Science Development in Modern Crisis Conditions 3- 4 June 
2021, Dnipro.  
- „Michiganský dotazník ako nástroj včasnej diagnostiky diabetickej polyneuropatie vo 
verejnej lekárni“ (prednáška). Deň mladých farmakológov SR XXVI (Memoriál Šveca), 11. 
november 2021, Bratislava.  
- „Skríning diabetickej polyneuropatie v priestoroch verejnej lekárne“ (poster). XXIII. 
sympozium klinicke farmacie René Macha, 26.-27. november 2021, Hradec Králové.  
PharmDr. Slávka PORUBCOVÁ (doktorand externý) 
- „Ohrozuje nedostupnosť liekov bezpečnosť farmakoterapie pacienta?“ (prednáška). 
XXIX. Kongres nemocničného lekárenstva, 21.-22.10.2021.  
- „Farmakológia betablokátorov“ (prednáška). XXVI. Kongres Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti, 7.-8.10.2021 Šamorín. 
- „Špecifiká podávania kardiotoxických liečiv“ (prednáška). VII. Vedecká konferencia 
sestier pracujúcich v kardiológii s medzinárodnou účasťou, 17.-18.9.2021 Žilina.  
- „Výpadky liekov počas pandémie Covid-19 a možnosti ich riešenia“ (prednáška). XLVI. 
Lekárnické dni Milana Lehkého SFS SLS, 24.-25. 6. 2021, Bratislava. 
- „Imunosupresíva a edukácie: potenciál na zlepšenie adherencie“ (prednáška). II. 
Farmaceutický deň Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24.-25.6.2021 
Bratislava. 
PharmDr. Filp MAX (doktorand externý) 
- „Increase of vitamin D levels after short-term supplementation with high doses of 
vitamin D and monitoring of the possible effect of vitamin D receptor polymorphisms“  
(publikovaný abstrakt príspevku). Ways of Science Development in Modern Crisis Conditions 
3- 4 June 2021, Dnipro.  
 
KORF organizovala XLVI. Lekárnické dni Milana Lehkého SFS SLS, 24.-25. 6. 2021, Bratislava 
 
Katedra farmakognózie a botaniky 
 
Atestačné prednášky na FaF UK  
Czigle, Sz.: Náhradné sladidlá 
Czigle, Sz.: Potravinová, peľová a kontaktná alergia, vrátane fototoxickej, fotoalergickej 
reakcie 
Czigle, Sz.: Interakčný potenciál liečivých rastlín 
Tóth, J.: Výživové doplnky vs. rastlinné lieky 
 
Katedra fyzikálnej chémie liečiv 
 
N. Kučerka: Revealing the interactions in conformational diseases modeling membranes by 
neutron scattering, 4th International Summer School and Workshop "Complex and Magnetic 
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Soft Matter Systems: Physico-Mechanical Properties and Structure", Timisoara, Romania, 
Google Meet: April 23, 2021 
N. Kučerka: Perspectives of Neutrons in Studying the Biophysics of Membranes, 4th Autumn 
School on Physics of Advanced Materials (PAMS4), Sant Feliu de Guixols, Costa Brava, Spain, 
September 24-30, 2021 
N. Kučerka: Interactions in the pre-AD mimicking model membranes, 13th International 
Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM13), Sant Feliu de Guixols, Costa Brava, 
Spain, September 24-30, 2021 
D. Uhríková: Structural changes of pulmonary surfactant induced by endotoxin and 
Polymyxin B: SAXS and SANS. 4th International Summer School and Workshop "Complex 
and Magnetic Soft Matter Systems: Physico-Mechanical Properties and Structure", 
Timisoara, Romania, Google Meet: April 23, 2021. CMSMS 2021 Book of Abstracts, p. 56-57  
Uhríková D.: Phospholipid bilayers in model membranes and drug delivery systems: from 
physics to pharmacy. 38. Technologické dni, 9. – 10. 9. 2021, FaF UK, Bratislava. Eur. Pharm. 
J. 68 (2021) 66 - 71 
 
Katedra galenickej farmácie 
 
38. TECHNOLOGICKÉ DNI, Bratislava, 9.–10.9.2021 
 

 

ZOZNAM UDELENÝCH CIEN 

 
 
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie 
 
- cenu za excelentnú posterovú prezentáciu (Advanced UHPLC-MS/MS Screening of 
Oxandrolone and Its Major Metabolite 17-Epi-Oxandrolone in Human Urine with On-Line SPE 
Sample Pretreatment) na medzinárodnom vedeckom podujatí 5th International Caparica 
Christmas Conference on Sample Treatment 2021  
(Kristián Slíž) 
- 1. miesto v kategórii Študentskej vedeckej konferencie Farmaceutickej fakulty UK 
(Petra Chaľová) 
- 1. miesto udelené Literárnym fondom za príspevok na ŠVK FAF UK (Petra Chaľová) 
- Fulbright Scholarship Program (6 mesačné štipendium) (Katarína Maráková) 
 
 

VÝSLEDKY VÝSKUMU REALIZOVANÉ V PRAXI V ROKU 2021 

 
 
Na Katedre chemickej teórie liečiv sa realizuje aplikovaný výskum v oblasti identifikácie 
nových typov drog a zneužívaných zlúčenín. V súčasnosti KCHTL je jedno z mála pracovísk na 
Slovensku, ktoré dokáže identifikovať a stanoviť liečivá a hormóny peptidovej štruktúry. 
Analýzy vzoriek zakázaných látok a falšovaných liečiv sa vykonávajú pre potreby Národnej 
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kriminálnej agentúry a Národnej protidrogovej jednotky a v spolupráci Akadémiou 
policajného zboru SR a Kriminalistickým expertíznym ústavom Policajného zboru SR.  
 
 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

 
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie 
 
prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. 
-  Farmaceutická fakulta Kuvajt – spolupráca vo výskume onkologických ochorení (Prof. 
Ladislav Novotný) 
- Mass Spectrometry Facility, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne, 
Switzerland (Bertrand Rochat) – spolupráca v analýze látok na báze peptidov a 
proteínogénnych vzoriek 
- LEPABE, Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, Rua Dr. Roberto Frias, 
4200-465 Porto, Portugal (Guillaume L. Erny) – spolupráca v štatistickom spracovaní a 
hodnotení MS dát 
- Department of Gastroenterology & Hepatology, Erasmus Medical Center, Rotterdam, 
Holandsko (Profesor Janneke C van der Woude) - spolupráca na programoch riešiacich rôzne 
aspekty diagnostiky a terapie IBD 
- Spolupráca s FaF Karlovej Univerzity, Hradec Králové – spolupráca v oblasti vývoja a 
aplikácií analytických separačných techník, posudková činnosť; spolupráca v oblasti vývoja 
inovatívnych liekových foriem na báze polymérov a nanočastíc a ich biomedicínskych 
implementácií (Dr. Holas) 
- Spolupráca s FaF VFU, Brno – spolupráca v oblasti aplikácií analytických separačných 
techník 
- Spolupráca s Institute of Organic Chemistry and Biochemistry v.v.i., Academy of 
Sciences of the Czech Republic Flemingovo nam. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic (Dr. 
Vaclav Cerovsky, PhD) – spolupráca v oblasti syntézy biopolymérov 
- Neurofarba Department, Section of Pharmaceutical and Nutriceutical Sciences, 
University of Florence, Italy – spolupráca v oblasti hodnotenia biologickej aktivity nových 
inhibítorov karboanhydráz (prof. Claudiu T. Supuran) 
 
PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 
- University of Texas at Arlington, Department of Chemistry and Biochemistry, 
Arlington, USA - spolupráca pri vývoji nových predúpravných techník pre analýzu intaktných 
proteínov v rámci projektu VEGA/0483/20 
- Columbia University Irving Medical Center,  Department of Pathology and Cell 
Biology, New York, USA – vývoj analytických metód pre spoľahlivý skríning nových 
potenciálnych biomarkerov onkologických ochorení 
 
Katedra chemickej teóroe liečiv 
 
Pokračujúca spolupráca, vrátane pravidelných výmenných pracovných návštev s Department 
of University of Hertfordshire (prof. Dr. A. Hutt a jeho kolektív). Ide o spoluprácu v oblasti 
biomembrán a enantiomérnej HPLC analýzy chirálnych liečiv. (doc. Valentová) .  
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Vo výskume syntézy a analýzy chirálnych zlúčenín prebieha spolupráca s Farmaceutickou 
fakultou VFU Brno, Česká republika.   
 V oblasti výskumu kurkuminoidov a ich komplexov s prechodnými kovmi  prebieha 
spolupráca s Oncological Research Institute Dr. I. Chiricuita, Cluj-Napoca (Dr. Miklášová, Dr. 
Lintnerová, doc. Valentová).  
Spolupráca s Inštitútom anorganickej chémie, Univerzita vo Viedni- Institut für Anorganische 
Chemie, Universität Wien, Austria v oblasti syntézy bioaktívnych komplexov kovov, najmä 
platiny . (Ing. Habala) 
V oblasti amfifilných zlúčenín prebieha spolupráca s Center for Advanced Materials, Office of 
Research, Qatar University,Qatar (Dr. Mikláš) a KFKI Research Institutes Centre for Energy 
Research, Wigner Research Centre for Physics, Budapešť, Maďarsko (doc. Pisárčik)  
Katedra je jedným z hlavných pracovísk fakulty zapojené v roku 2021 v medzinárodnej sieti 
programu CEEPUS- Stredoueurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá - CIII-
RS-1113-01-1718 - Central European Knowledge Alliance for Teaching, Learning & Research 
in Pharmaceutical Technology (CEKA PharmTech). Projekt beží od roku 2017 a  
koordinátorkou tohto projektu je na fakulte doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 
 Program CEKA PharmTech spája desať európskych farmaceutických fakúlt, ktoré poskytujú 
vysokoškolské a postgraduálne vzdelanie vo farmaceutickej technológii a podieľajú sa na 
výskumných projektoch v tejto oblasti farmaceutických vied. Cieľom projektu je vytvorenej 
siete medzi univerzitami, a tým zlepšiť kvalitu výučby a výskumu v odbore farmaceutická 
technológia prostredníctvom zvýšenej mobility študentov a učiteľov a súčasne zvýšiť 
dostupnosť výskumných zariadení a zdieľaných vzdelávacích zdrojov. Projekt tiež 
jednoznačne prispieva k internacionalizácii vysokoškolského vzdelávania, ktorá je súčasťou 
strategických akčných plánov zúčastnených univerzít. 
 
Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv 
 
doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.:  
Rádiobiologické laboratórium, Spojený ústav jadrového výskumu (SUJV), Dubna, Rusko: 
Experimentálne sa spolupracuje v oblasti Biologických odpovedí na nízke dávky radiácie so 
skupinou v SUJV pod vedením prof. E.A. Krasavina, DrSc, číslo témy spolupráce v SUJV: 04-
9-1077-2015/2023 Research of biological action of heavy charged particles with different 
energy.  
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.: 
Institut für Biochemie/Biotechnologie, Naturwissenschaftliche 
Fakultät I, Biowissenschaften, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Kurt-Mothes-Str. 
3, 06120 Halle (Saale), Germany: 
Spolupráca s pracovnou skupinou Prof. Dr. Inga Heilmanna sa zameriava na identifikáciu a 
charakterizáciu enzýmov fosfolipidových signálnych dráh (fosfolipázy, fosfatidylinozitolové 
kinázy) na molekulovej úrovni. Modelovým objektom pre štúdium je mak siaty (Papaver 
somniferum L.). Výskum sa orientuje najmä na fosfolipázu D (PLD), fosfolipázu A2 (PLA2) a 
fosfatidylinozitolové kinázy (PIK), a to vo vzťahu prepojenia signálnych procesov a regulácie 
syntézy sekundárnych metabolitov. K základným cieľom patrí určenie subcelulárnej 
lokalizácie enzýmov pomocou fúznych konštruktov s DNA kódujúcou fluorescenčné proteíny 
(CFP, GFP, YFP, mCherry), ako aj sledovanie zmien obsahu alkaloidov (LC-MS) a transkripcie 
génov zúčastňujúcich sa biosyntézy sekundárnych metabolitov (qPCR; CNMT: (R,S)-
koklaurín-N-metyltransferáza, 4-OMT: (R,S)-3'-hydroxy-N-metylkoklaurín-4'-O-
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metyltransferáza, SalAT: salutaridinol-7-O-acetyltransferáza) za normálnych a stresových 
podmienok. 
 
Katedra farmakológie a toxikológie 
 
prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 
- Faculty of Medicine and Dentristy, Bristol Heart Institute, Anglicko, prof. SM. Suleiman, 
- Semmelweis University, Budapešť, Maďarsko, prof. Ferdinandy, dr. ZV. Varga 
- University of Nebraska Medical Center, Nebraska, USA, prof. PK. Mishra 
- Faculty of Medicine, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada, prof. NS Dhalla,  
- Fyziologický ústav Akadémie vied, Česká republika, prof. Kolář, Dr. Neckář, Dr. Hlaváčková 
doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.  
1. Centre Borelli, CNRS UMR 9010, ENS Paris Saclay, Université Paris Descartes, 75014 Paris, 
France laboratórium prof. Eric Krejci, PhD,  
- štúdium cholínesteráz v CNS a na periférii 
- spolupráca pri riešení vedecko-výskumných grantov  
2. Inserm UMR-S 1180, Faculté de Pharmacie, Université Paris-Saclay, F-92296, Chatenay-
Malabry, France, laboratórium prof. PharmD. Rodolphe Fischmeister, PhD. 
- štúdium cholinergného systému v kardiovaskulárnom systéme 
3. Ministère des Armées · Institut de Recherche Biomédicale des Armées,    Département de 
Toxicologie, Brétigny-sur-Orge, Île-de-France, France, laboratórium  Florian Nachon, PhD. 
- enzymológia cholínesteráz 
6. University of Nebraska Medical Centre in Omaha, Eppley Institute, Omaha, NE, USA, 
laboratórium prof. Oksany Lockridge, PhD 
- príprava novej metódy pre purifikáciu ľudskej BChE, s použitím v terapii intoxikácie 
inhibítormi cholínesteráz 
- štúdium protilátok voči cholínesterázam 
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH 
- Prof. W. Schmitz, Prof. F.U. Müller, Assoc.Prof. U. Kirchhefer,Assoc. Prof. P. Boknik – 
Institute für Pharmakologie und Toxikologie, Universitätsklinikum Münster, Nemecko 
- Prof. J. Neumann, Assoc.Prof. U. Gergs – Institute für Pharmakologie und Toxikologie, 
Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Nemecko   
- Prof. R.H. Henning - Dept. of Clinical Pharmacology, University Medical Center 
Groningen, UMCG University of Groningen, Holandsko 
- Prof. Prof. Dr. Sándor Kerpel-Fronius, DSc - Faculty of Medicine, Semmelweis 
University, Budapest, Hungary 
- Prof MD Paulus Kirchhof - Institute of Cardiovascular Sciences, College of Medical and 
Dental Sciences, University of Birmingham 
- D. Henrohn – Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden 
- M. Carlström – Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, 
Stockholm, Sweden 
PharmDr. Peter Křenek, PhD. 
- D. Henrohn – Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden 
- M. Carlström – Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, 
Stockholm, Sweden 
- Priv.-Doz. Dr. Dr. Peter Bokník, Universitätsklinikum Münster, Institut für 
Pharmakologie und Toxikologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Nemecko 
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PharmDr. Marek Máťuš, PhD. 
- Prof. Wilhem Schmitz, Prof. Frank Muller: Instutute  Pharmakologie und Toxikologie, 
Munster Universitet,  Nemecko 
- Prof. J. Neumann, Assoc.Prof. U. Gergs – Institute für Pharmakologie und Toxikologie, 
Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Nemecko   
Mgr. Peter Vavrinec, PhD. 
University Medical Center Groningen (UMCG), Groningen, The Netherlands 
- Department of Pharmacy and Clinical Pharmacology 
- Department of Internal Medicine 
- Department of of Laboratory Medicine 
- Department of Pathology and Medical Biology 
IRCCS-Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Ranica, Bergamo, Italy 
- Ludwig Institute for Cancer Research, Brussels, Belgium 
- de Duve Institute, Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium 
Mgr. Diana Vavrincová-Yaghi, PhD. 
Medzinárodná spolupráca 
University Medical Center Groningen (UMCG), Groningen, The Netherlands 
- Department of Pharmacy and Clinical Pharmacology 
- Department of Internal Medicine 
- Department of of Laboratory Medicine 
- Department of Pathology and Medical Biology 
IRCCS-Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Ranica, Bergamo, Italy 
Ludwig Institute for Cancer Research, Brussels, Belgium 
de Duve Institute, Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium 
 
Katedra farmakognózie a botaniky 
 
prof. Ing.  Milan Nagy, CSc. 
Universität fur Bodenkultur Wien, Institut fur Biophysik, Institut of biological inspired  
materials, Institut fur Biochemie: meranie cirkulárneho dichroizmu, far-UV a near-UV 
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
Institut für Pharmakognosie, Universität Wien. Spolupráca v oblasti izolácie a identifikácie 
obsahových látok rastlín, uskutočňovanie analýz a spektrálnych meraní nedostupných na 
domácom pracovisku  
doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. 
University of Szeged, Faculty of Pharmacy, Institute of Pharmacognosy, Hungary 
[metóda: Energo-disperznej röntgenovej fluorescenčnej mikroanalýzy, téma: Epiphyllum, 
Hylocereus, Opuntia] 
Semmelweis University of Budapest, Faculty of Pharmacy, Institute of Pharmacognosy, 
Hungary 
[metóda: HS SPME GC-MS, téma: Epiphyllum, Hylocereus, Opuntia] 
University of Pécs, Medical School, Pharmacy Program, Department of Pharmacognosy, 
Hungary 
[etnobotanické práce, invazívne rastliny, analýza medov, dejiny farmácie] 
Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta, Brno, Česká republika 
[etnobotanické práce, dejiny farmácie] 
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Cracow University of Technology, Faculty of Analytical Chemistry, Institute C-1, Department 
of Chemical Engineering and Technology, Poland 
              [metóda: HPLC-MS, téma: Epiphyllum, Hylocereus, Opuntia] 
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 
Srbská republika: Institute of Field and Vegetable Crops in Novi Sad, Department of 
Alternative Crops in Bački Petrovac (Institut za ratarstvo i povrtarstvo - Odeljenje za 
alternativne kulture) – poradenská činnosť pre liečivé, aromatické a koreninové rastliny, 
príprava bilaterálneho projektu pre výskum genofondu kopy siatej. Riaditeľ oddelenia: Dr. 
Vladimír Sikora  
v oblasti: farmakoergázie aromatických a koreninových rastlín s Ing. Prokopom Šmirousom, 
Ph.D.  
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD. 
Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta, Brno, Česká republika 
 [fytochemická analýza (kvantifikácia sekundárnych metabolitov HPLC-MS/GC-MS)] 
Masarykova univerzita, Lekárska fakulta, Brno, Česká republika 
[testovanie biologickej aktivity prírodných látok a extraktov v experimentoch in vitro so 
živočíšnymi explantátovými kultúrami; fytochemická analýza (kvantifikácia sekundárnych 
 
Katedra fyzikálnej chémie liečiv 
 
Spojený ústav jadrových výskumov, Dubna, Rusko: riešenie spoločného projektu, difrakcia a 
rozptyl neutrónov a rtg. žiarenia, Ramanova spektroskopia na modeloch biologických 
membrán 
Laboratoire Leon Brillouin, Commisariat a l'Energie Atomique - Saclay, Gif-sur-Yvette, 
Francúzsko: rozptyl neutrónov na modeloch biologických membrán a na systémoch 
pľúcneho surfaktantu.   
Department of Chemistry, Faculty of Sciences, University of Porto, Porto, Portugalsko 
vyhodnocovanie dát z experimentov vykonaných pod spoločným projektom a využitie 
experimentálnych metód etablovaných na pracoviskách.  
Institute Laue-Langevin, Grenoble, Francúzsko: experimenty s malouhlovou difrakciou 
neutrónov na orientovaných lipidových dvojvrstvách.  
Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences, University of Trieste, Terst, 
Taliansko: počítačový dizajn, syntéza a testovanie antivirálnych látok. 
 
Katedra galenickej farmácie 
 
PharmDr. Milica Molitorisová, PhD. 
členka vedeckého výboru 13th CESPT (Central European Symposium on Pharmaceutical 
Technology), Gdansk, Poľsko 
 
 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ VŠ PRACOVNÍKOV 

S výsledkami výskumných projektov úzko súvisí činnosť tvorivých pracovníkov pri 
publikovaní nových poznatkov. Publikačná činnosť je považovaná za jeden z hlavných 
ukazovateľov kvality a kvantity vedecko-výskumnej činnosti fakulty zo strany MŠVVaŠ SR a 
Akreditačnej agentúry vlády SR, aj zo strany grantových agentúr. V roku 2021 dosiahla na FaF 
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UK v Bratislave celkový počet 208 všetkých publikovaných prác. Kvalitných publikácií v CC 
časopisoch bolo v tomto roku 77 a v nekarentovaných časopisoch 50. V porovnaní s rokom 
2020 sa celkový počet všetkých publikácií znížil o 24 všetkých druhov prác a počet publikácií 
významných pre fakultu z hľadiska prínosu kvalifikačného postupu a financií stúpol v roku 
2021 na 156 vedeckých prác. V porovnaní s rokom 2020 sa znížil o 10 publikácií (Tab. 30). Na 
jedného VŠ pedagóga fakulty v r. 2021 pripadlo 0,62 karentovanej publikácie (kategórie ADC 
+ ADD), čo predstavuje mierny nárast počtu karentovaných publikácií na jedného VŠ 
pracovníka v porovnaní s hodnotou v predošlom roku (rok 2011-0,49, rok 2012-0,40, rok 2013-
0,44, rok 2014-0,44, rok 2015-0,54, rok 2016-0,52; rok 2017-0,64; rok 2018-0,56; rok 2019-
0,52, rok 2020-0,51)  (Obr. 6).  

Z hľadiska predchádzajúcich troch rokov ide o viditeľné zvýšenie počtu publikovaných 
článkov. Aj v roku 2021 však súvisel počet publikovaných článkov s opatreniami a 
obmedzeniami zavedenými počas roku kvôli pandémii COVID-19. V roku 2021 boli 
registrované ohlasy na práce zamestnancov FaF v počte 1184 (v porovnaní s rokom 2020 
došlo k významnému nárastu ohlasov o hodnotu 590 ohlasov na práce zamestnancov FaF UK. 
Tento nárast bol podmienený celosvetovým oživením vedeckej prace po uvoľnení 
protipandemických opatrení). Súhrnný prehľad vybraných publikačných výstupov je uvedený 
v tabuľkách 32 a 33.  
 
Tab. 32: Súhrn publikačnej činnosti za posledných 7 rokov (Publikácie sú prezentované 

podľa najvýznamnejších skupín hodnotených v dotačnom systéme MŠVVaŠ SR, 
indexované publikácie sú v kategórii B) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Skupina A1 3 2 2 7 5 3 0 0 

Skupina A2 5 9 8 12 4 7 6 9 

Skupina B 54 63 66 79 68 63 61 79 

Skupina C 40 24 34 16 23 23 19 22 

Spolu 102 98 110 114 100 96 86 110 

 

Skupina A1:  AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD 

Skupina A2:  ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI 

Skupina B:  ADC, ADD, BDC, BDD,CDC,CDD, AGJ 

Skupina C:  ADM, ADN, BDM, BDN 
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Obr. 6: Prehľad počtu karentovaných publikácií na VŠ pracovníka v priebehu posledných 
deväť rokov 

 

Tab. 33: Prehľad publikačnej činnosti podľa kategórií za roky 2013-2021 

Kategórie / roky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AAA - Vedecké monografie vydané v 
renomovaných zahraničných 
vydavateľstvách   

0 0 0 1 1 0 0 0 0 

AAB- Vedecké monografie vydané v 
renomovaných domácich  
vydavateľstvách 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 

ABA-Štúdie v publikáciách charakteru 
vedeckej monografie vydané v 
renomovaných zahraničných 
vydavateľstvách 

2 0 2 0 3 2 2 0 0 

ABB- Vedecké práce  v zahraničných a 
domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, v indexovaných časopisoch, 
monografiách, pokiaľ to nie sú AAA, 
ABA,ABC, ACA, ACC  

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ABC- Kapitoly vo vedeckých 
monografiách vydané v renomovaných 
zahraničných vydavateľstvách  

7 2 0 0 3 3 0 0 0 

ABD- Kapitoly vo vedeckých 
monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ACA-Vysokoškolské učebnice vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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ACB-Vysokoškolské učebnice vydané v 
domácich  vydavateľstvách 

2 3 3 4 5 2 1 0 3 

ACD-Kapitoly vo vysokoškolských 
učebniciach vydané v domácich 
vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BCI - Skriptá a učebné texty 2 2 3 3 4 1 5 5 5 

ADC-Vedecké práce v zahraničných 
časopisoch s impact faktorom a CC 

46 51 63 65 74 66 62 59 72 

ADD- Vedecké práce v domácich 
časopisoch s impact faktorom a CC 

1 1 0 1 3 2 1 2 2 

ADE-Vedecké práce v ostatných 
zahraničných časopisoch  

0 0 18 1 4 4 6 6 10 

ADF-Vedecké práce v ostatných 
domácich časopisoch 

0 0 0 0 0 0 0 15 17 

ADM, ADN - Vedecké práce v 
časopisoch s impact faktorom a 
indexované 

23 40 24 34 16 23 23 19 20 

AGJ - Prijaté prihlášky patentu v 
zahraničí alebo doma 

1 4 1 0 1 0 0 0 0 

 
 

Zhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti 

Pozitíva  

• fakulta má naďalej prioritné postavenie v univerzitnom výskume na Slovensku v 
odboroch farmácie, 

• fakulta organizuje a spoluorganizuje viaceré fóra pre prezentáciu výsledkov VVČ s 
celoslovenským aj medzinárodným významom (Deň mladých farmakológov - 
Memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, Klinická farmácia), 

• pretrváva podpora inovácií v oblasti laboratórnej vybavenosti katedier, 

• pokračuje aktivita fakulty v rámci programu na motiváciu a podporu zvyšovania 
kvality a efektívnosti VVČ mladých vedeckých pracovníkov, 

• naďalej sa darí udržať zaradenia vedeckého časopisu European Pharmaceutical 
Journal v portfóliu databázy SCOPUS. 

• pretrváva podpora integrácie vedeckovýskumných kapacít fakulty a spolupráca 
katedier vo výskume. 

Negatíva 

• pretrváva nízka účasť na riešení a koordinovaní projektov medzinárodnej spolupráce 
európskeho významu a projektov operačného programu VaV, 

• publikačná činnosť vo významných časopisoch stále nedosahuje požadovanú hodnotu 
1 publikácia/VŠ pracovníka-učiteľa hoci publikačná činnosť vo významných 
časopisoch zaznamenala mierne zvýšenie počtu článkov, 

• pretrváva nedostatočná orientácia na prioritné smery výskumu a vývoja EÚ, 

• pretrváva široké spektrum výskumnej orientácie, veľký počet domácich projektov s 
malou  riešiteľskou kapacitou, a minimálnou kooperáciou medzi katedrami. 
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Východiská pre plánovanie, organizáciu a orientáciu výskumu a vývoja 

• ďalšia integrácia vedeckovýskumných kapacít a definovanie prioritných oblastí 
výskumu a vývoja na fakulte, 

• orientácia základného a aplikovaného výskumu na priame zhodnocovanie výsledkov 
v konkrétnej oblasti ich využitia, 

• orientácia na prioritné smery výskumu a vývoja v odboroch farmácie a príbuzných 
odborov, 

• pokračovanie v zvýšenej snahe o účasť a získanie projektov programu APVV a 
projektov operačného programu VaV, ako aj zapájanie mladších spolupracovníkov do 
prípravy výskumných projektov, 

• využitie všetkých možností na prípravu projektov ERC, 

• v súlade s dlhodobým zámerom fakulty v oblasti vedy je cieľom fakulty pre najbližšie 
obdobie naďalej podporovať rozvoj vedeckej infraštruktúry, vedecko-výskumných 
pracovísk ako spôsobu koncentrácie a intenzifikácie výskumu, 

• v súvislosti s tým, je zámerom fakulty aj vytváranie podmienok na efektívne 
využívanie a zdieľanie dostupnej vedecko-výskumnej infraštruktúry, 

• cieľom fakulty je tiež stimulácia interdisciplinárneho výskumu a spolupráce, ako aj 
podpora integrácie výskumných tímov v rámci fakultného a tiež medzinárodného 
výskumného priestoru, 

• v oblasti rozvoja fakulty zostáva naďalej prioritou hľadať primerané formy znižovania 
závislosti fakulty na štátnej dotácii a pokračovať v preferovaní delenia finančných 
prostriedkov na princípe výkonnosti jednotlivých súčastí fakulty, 

• pretrvávajúce motivovanie za účelom zvyšovania počtu prác publikovaných v 
časopisoch registrovaných v Current Contents (CC), v časopisoch s IF >1 a časopisoch 
zaradených do prvého a druhého kvartilu Q1 a Q2, s cieľom dosiahnuť počet publikácií 
1 CC publikácia na 1 akademického pracovníka, prechod na hodnotenie významných 
prác podľa kvartilov,  

• pokračovať vo financovaní katedier a vo vyjadrení trvalej kvality práce VŠ pracovníkov 
fakulty cez osobné hodnotenie - na základe rozhodujúcich kritérií tvorivej 
a pedagogickej činnosti pri tvorbe ročného rozpočtu na úrovni fakulty, 

• pokračovať v odmeňovaní korešpondujúcich autorov kvalitných publikácií. 

 

 

 

 

III. Zahraničné vzťahy  

 
V roku 2021 sa v rámci Farmaceutickej fakulty UK (ďalej len FaF UK) zrealizovalo 24 

zahraničných pracovných ciest (ďalej iba ZPC), z toho 5 doktorandmi FaF UK. Fakulta prijala 

v hodnotenom období iba jedného zahraničného hosťa zo Spojeného ústavu jadrového 

výskumu, Dubna, Ruská federácia. Hosťujúcim pracoviskom bola Katedra fyzikálnej chémie 
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liečiv. Výrazný pokles mobility tak zo strany FaF UK ako i zo strany zahraničných inštitúcií 

mala za následok pretrvávajúca nepriaznivá epidemiologická situácia spojená s rozšírením 

vírusu COVID-19, ktorá zásadne ovplyvnila a obmedzila fyzický pohyb do a zo zahraničia. 

Oproti roku 2020 mobilita zamestnancov a doktorandov klesla o ďalších 7 ZPC. Tak ako v roku 

2020 aj v roku 2021 FaF UK prijala zhodne jedného zahraničného hosťa. 

ZPC v roku 2021 zrealizovali zamestnanci FaF UK za účelom účasti na pracovných 

stretnutiach (stretnutie vedení farmaceutických fakúlt, stretnutie s cieľom nadviazania 

spolupráce) či na obhajobách dizertačnej práce (člen komisie). ZPC sa uskutočnili do Českej 

republiky (Brno). V rámci dlhoročnej medzinárodnej odbornej spolupráce medzi FaF UK 

(Katedra fyzikálnej chémie liečiv) a zahraničnou vedeckou inštitúciou sa niekoľkou ZPC 

uskutočnilo do Alba Synchrotron, Barcelona (Španielsko) a do ILL Grenoble (Francúzsko). 

Ďalšia mobilita zamestnancov bola spojená s účasťou na odborných konferenciách v Banja 

Luka (Srbsko) a Caparica, Lisabon (Portugalsko) či na seminároch a iných odborne 

orientovaných podujatiach, napr. Letná škola štatistických metód či 22. škola hmotnostnej 

spektrometrie, obe v Českej republike. Tri ZPC boli zamerané na podporu vzdelávania 

pedagógov; v jednom prípade išlo o študijno-výskumný pobyt na Texaskej univerzite v 

Arlingtone (USA), v dvoch prípadoch bola ZPC zrealizovaná v rámci programu Erasmus+, a to 

za účelom školenia na Univerzite v Pécsi (Maďarsko) a za účelom výučby na Univerzite 

v Messine (Taliansko). ZPC boli v prevažnej miere hradené zo zdrojov FaF UK (Zahraniční 

študenti), ďalej z grantu VEGA, APVV, z projektu Erasmus+ či zo štipendia Fulbright. 

Študenti doktorandského štúdia zrealizovali v roku 2021 iba 5 ZPC, čo predstavovalo 

pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom o viac ako o polovicu.  ZPC sa uskutočnili za 

účelom účasti na konferenciách v Banja Luka (Srbsko) a Caparica, Lisabon (Španielsko), na 

Letnej škole štatistických metód v Brne (Česká republika) a v jednom prípade s cieľom 

vykonania rtg experimentov v Alba Synchrotron, Barcelona (Španielsko).  

Záverom možno konštatovať, že ako každý rok, najviac ZPC sa zrealizovalo do Českej 

republiky (12), nasleduje Španielsko (4), ďalej Portugalsko a Srbsko s dvoma ZPC, a nakoniec 

Francúzsko, Maďarsko a Taliansko s jednou ZPC. Okrem európskeho priestoru sa jedna ZPC 

uskutočnila do USA. Zahraničné pracovné cesty boli hradené z grantu projektu Erasmus+, zo 

zdrojov FaF UK, z grantu VEGA či APPV, v jednom prípade zo štipendia Fulbright. ZPC sa 

zrealizovali za  účelom účasti na pracovných stretnutiach (stretnutie vedení farmaceutických 

fakúlt, stretnutie za účelom nadviazania spolupráce), za účelom účasti na obhajobách (člen 

komisie) či vedeckých podujatiach (konferencia, letná škola) alebo na vedeckej činnosti 

(experimenty). Tri mobility sa uskutočnili s cieľom podpory ďalšieho vzdelávania pedagógov. 

Doktorandi väčšinu ZPC zrealizovali s cieľom zúčastniť sa na odborných vedeckých 

podujatiach. FaF UK v sledovanom období prijala iba jedného zahraničného hosťa 

(prijímajúce pracovisko: Katedra fyzikálnej chémie liečiv). Na zahraničných pracovných 

cestách sa  podieľali tieto pracoviská/katedry v rámci FaF UK (zoradené od katedier/pracovísk 

s najväčším zastúpením po najmenšie): Dekanát, Katedra farmakológie a toxikológie, 

Katedra fyzikálnej chémie liečiv, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, 

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Katedra farmaceutickej chémie, Katedra 

farmakognózie a botaniky a  Katedra galenickej farmácie.  
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Študentská mobilita v rámci programu Erasmus+ 

 

V roku 2021 mali študenti v rámci programu Erasmus+ k dispozícii na výber 31 univerzít, 

s ktorými mala v tom čase Farmaceutická fakulta UK uzatvorenú bilaterálnu zmluvu na 

štúdium, prípadne na stáž, a to s univerzitami v krajinách: Belgicko (1), Bulharsko (2), Česká 

republika (1), Fínsko (1), Francúzsko (2), Chorvátsko (1), Maďarsko (1), Nemecko (1), 

Rumunsko (1), Poľsko (5), Portugalsko (2), Slovinsko (1), Španielsko (8), Taliansko (3) a 

Turecko (1).  

V hodnotenom období sa Erasmus+ mobility zúčastnilo celkom 41 študentov denného 

magisterského štúdia FaF UK (štúdium – 5, stáž – 36), čo predstavuje iba mierny nárast oproti 

roku 2020, ktorý sa týka iba štúdia, keď na mobilitu vycestovali piati študenti v porovnaní s 

dvoma z predchádzajúceho roku. Záujem o stáže zostal nezmenený. Rozdiel bol len v tom, 

že všetci študenti pochádzali iba z denného magisterského slovenského študijného programu 

– farmácia. Podobne, ako tomu bolo v roku 2020, v sledovanom období sa mobility Erasmus+ 

nezúčastnil ani jeden študent z anglického programu - farmácia, čoho dôvodom bol najmä 

fakt, že sa v príslušnom ročníku nenachádzal žiaden študent gréckej národnosti, ktorý by 

musel povinnú päťmesačnú prax v lekárni v domovskej krajine absolvovať v rámci programu 

Erasmus+, aby mu bola táto v Grécku riadne uznaná.  

Čo sa týka štúdia, v jednom prípade bola mobilita absolvovaná na Univerzite Paris 

Descartes (Francúzsko), vo zvyšných štyroch na Masarykovej univerzite, Brno (Česká 

republika). Stále nízky záujem o štúdium v zahraničí, i napriek dostatočnému počtu 

zazmluvnených univerzít, pramení jednak z nedostatočnej jazykovej zdatnosti študentov 

vyžadovanej univerzitami menovaných krajín, jednak z často nedostatočnej kompatibility 

predmetov ponúkaných zahraničnými univerzitami s predmetmi na FaF UK, čo následne 

súvisí s problémom uznávania predmetov po návrate z mobility. Hoci problém s uznávaním 

predmetov bol už na začiatku fungovania programu do značnej miery vyriešený zavedením 

Žiadosti o uznávanie predmetov absolvovaných v zahraničí (vyučujúci sa dopredu vyjadrí, do 

akej miery a za akých podmienok bude predmet po návrate z mobility uznaný na FaF UK), 

špecifickosť programu – farmácia – predsa len výrazne vplýva na počet študentov, ktorí sa 

hlásia na štúdium v zahraničí. 

V rámci stáže sa študenti FaF UK zúčastnili mobility v nasledujúcich krajinách: Česká 

republika (29), Malta (6) a Belgicko (1).  

Čo sa týka študentov uchádzajúcich sa o tzv. absolventskú stáž, ktorá ponúka čerstvým 

absolventom či už magisterského alebo doktorandského štúdia možnosť získania ďalšej 

praxe ešte pred nástupom do zamestnania, kým v roku 2020/2021 sa na absolventskú stáž 

hlásilo 11 študentov magisterského štúdia, pre nasledujúci AR 2021/2022 si študenti podali až 

19 prihlášok, čo je výraznejší nárast nielen v porovnaní s rokom 2020/2021 ale i s rokmi 

predtým. Farmaceutická fakulta UK však nie je informovaná o počte študentov, ktorí reálne 

vycestujú do zahraničia, nakoľko v ďalšom je absolventská stáž administrovaná konzorciom 

– WorkSpace Europe. 

Mobilita zahraničných študentov bola v roku 2021, predovšetkým v letnom semestri 

2020/2021 ešte do značnej miery ovplyvnená epidemiologickou situáciou vyvolanou 

rozšírením vírusu COVID-19. Po rastúcej vakcinácii tak na Slovensku ako i v ostatných 



  

104 

 

európskych krajinách sa naopak, v zimnom semestri počet študentov na mobilite výrazne 

zvýšil, a to o viac ako o 100 %. V sledovanom období sa mobility Erasmus+ zúčastnilo spolu 

33 študentov, čo však predstavuje iba mierny nárast oproti roku 2020 (o 5 študentov). V 

dôsledku vyššie uvedenej situácii sa v letnom semestri 2020/2021 mobility zúčastnilo iba 9 

zahraničných študentov, kým v nasledujúcom zimnom semestri AR 2021/2022 už 24 

študentov. Medzi zahraničnými študentmi opäť prevládali Španieli (24), ďalej nasledovali 

Taliani (8) a jeden študent z Portugalska. Študenti si v rámci svojho študijného plánu volili 

predmety z 1. až 4. ročníka anglického programu – odbor: farmácia. V zimnom semestri to 

boli najmä povinné predmety: Klinická farmakológia a farmakoterapia 1 a Farmakológia 2, 

ďalej Aplikovaná biochémia, Farmaceutická chémia 1, Farmaceutická technológia 1 a 

Farmakognózia 1 či Analýza liečiv alebo Organická chémia 2. K najobľúbenejším povinne 

voliteľným predmetom patrili: Molekulová biológia účinku liečiv, ďalej Farmaceutická 

propedeutika a Zdravotnícka psychológia či Analýza látok v biologických systémoch a 

Technológia prírodných liečiv. Ku katedrám s najvyšším počtom študentov prijatých v rámci 

kurzov zapísaných v zimnom semestri patria: Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv 

a Katedra farmakológie a toxikológie, ďalej Katedra farmakognózie a botaniky, Katedra 

organizácie a riadenia farmácie a Katedra farmaceutickej chémie, ale i Katedry galenickej 

farmácie a farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie. 

V letnom semestri prejavili študenti záujem najmä o povinné predmety: Farmaceutická 

technológia 2, Farmaceutická chémia 2, Klinická farmakológia a farmakoterapia 2 a Sociálna 

farmácia a farmakoekonomika; z povinne voliteľných k najpreferovanejším opäť patril 

predmet Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv  ale aj Molekulárne základy vývoja 

liečiv. Na výučbe zahraničných študentov sa v letnom semestri vzhľadom na počet predmetov 

a zapísaných študentov najviac podieľali: Katedra organizácie a riadenia farmácie a Katedra 

galenickej farmácie, ďalej Katedra farmaceutickej chémie a Katedry fyzikálnej chémie liečiv 

a farmakológie a toxikológie. 

Pod záštitou programu Erasmus+ sa stáže v roku 2021 nezúčastnil ani jeden zahraničný 

študent.  

 
 

IV. Činnosť Ústrednej Knižnice FaF UK 

 
Ústredná knižnica FaF UK (ďalej ÚK FaF) poskytovala v r. 2021, ktorý bol poznačený 

karanténnymi opatreniami súvisiacimi s pandémiou COVID-19 svoje služby 694 

registrovaným používateľom (53,05% všetkých potenciálnych používateľov) a participovala 

na tvorbe  dvoch centrálne budovaných databáz knižnično-informačného systému Univerzity 

Komenského: online súborný katalóg UK a databáza EPČ UK. Okrem toho zabezpečovala 

služby súvisiace so sprístupňovaním centrálne licencovaných i fakultných elektronických 

informačných zdrojov.            

 

I. Budovanie knižnično-informačného systému 
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Ústredná knižnica FaF sa podieľa na budovaní databázy súborný online katalóg 

fakultných knižníc UK spracovaním nových prírastkov dokumentov.  Celkový stav 

knižničného fondu k 31.12. 2021 je 52 106 knižničných jednotiek (k. j.).  Celkový úbytok v r. 

2021 bol 6 729 k.j. Do online katalógu bolo spracovaných 531 k.j. – viď Tab. 34 .  

 

 

Tab. 34:   Prehľad ročného prírastku k.j. v online katalógu  

Podľa typu dokumentu Podľa spôsobu nadobudnutia 

Knihy 143  Monografická lit. časopisy súčet 

Učebnice 43 kúpa 183 19 202 

Čiastkové knižnice 46 dary 316 12 328 

Elektronické dokum. 5 výmena 0 1 0 

KVP  263 Inak (retro) 1 0 1 

Viazané BCA 31 spolu 500 31 531 

  

K 31.12. 2021 má ÚK FaF UK v online katalógu spracovaných celkom 38 620 k. j./ 18 

392 titulov, čo  je 70,28%  z celkového objemu  KF. Vo voľnom  prístupe  majú  používatelia  

k dispozícii  

17 825 exemplárov učebnicovej, monografickej literatúry spolu s uzatvoreným fondom 

tlačených exemplárov záverečných prác. Dokumenty uložené v tematických triedach sú 

určené na absenčné i prezenčné výpožičky. Voľný prístup k dokumentom znížil počet 

žiadaniek na literatúru uloženú v knižničnom sklade  a celá študijná literatúra sa vypožičiava 

bez žiadaniek.  ÚK FaF realizuje akvizíciu pre 11 čiastkových knižníc (prírastok 46 k. j.) a vedie 

centrálnu evidenciu príručných knižníc zamestnancov fakulty. V tomto  roku dochádzalo do 

knižnice 31 tlačených  titulov časopisov; z toho 10 zahraničných. Používatelia mali online 

prístup k 67 e-titulom časopisov, ktoré zakúpila fakulta z vlastných prostriedkov. Aktuálne je 

vo fonde knižnice menej než 100 titulov časopisov s rôznou dĺžkou retrospektívy; všetky 

tituly časopisov  sú spracované v  online katalógu v celej ich retrospektíve. Úplný zoznam 

dostupných periodík je na webovej stránke knižnice. Používatelia môžu časopisy vyhľadávať 

a požičiavať si cez  online katalóg UK, príp. prezenčne študovať v priestoroch knižnice.  

V r. 2021 sa do  online katalógu spracovalo 263 obhájených záverečných a 

kvalifikačných prác (ZKP) FaF UK v e-forme, keďže od r. 2019 už knižnica tlačené bakalárske, 

diplomové, rigorózne a habilitačné práce nearchivuje. Sprístupňovanie e-ZKP sa realizuje v 

súlade s podpísanými licenčnými zmluvami. Tlačené záverečné práce sú používateľom 

dostupné vo voľnom výbere na prezenčné štúdium od r. 2012 do 2019; záverečné práce od r. 

1990 sú uložené v knižničnom sklade a dostupné na žiadanku. V súbornom online katalógu sú 

spracované bibliografické záznamy všetkých obhájených kvalifikačných a záverečných prác 
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na FaF UK. Záznamy o obhájených prácach sú uložené v celoslovenskej databáze CRZP, 

ktorú prevádzkuje CVTI SR. 

Do databázy  EPČ UK bolo spracovaných 344 z toho 305 prác s vročením 2021, 1 075 

bibliografických ohlasov. Knižnica vedie personálne citačné alerty z db. WOS a SCOPUS, pre 

všetkých zamestnancov fakulty (profesori, docenti a asistenti). Z databázy EPČ sme v r. 2021 

zabezpečili celkom 184 rôznych výstupov pre zamestnancov fakulty. Pre vedenie fakulty bol 

spracovaný prehľad excelentných publikácii FaF UK za rok 2021, stanovené kritéria splnilo 

celkom 30 prác. V r. 2021 nevyšla tlačená verzia publikácie „Prehľad publikačnej činnosti 

a citácií zamestnancov FaF UK za rok ...“,  ale na  webovej stránke bol zverejnený celkový 

prehľad publikačnej činnosti vrátane ohlasov na publikácie za rok 2021. Dôvodom bol zvýšený 

rozsah spracovania záznamov v databáze CREPČ2 a kontrola autorít a záznamov podľa 

metodiky CVTI. Tieto práce sú podmienkou zlúčenia oboch db. CREPČ1 a CREPČ2. V knižnici 

sa vedie archív publikačnej činnosti všetkých katedier a zamestnancov fakulty. 

 

Tab. 35:   Databáza EPČ v číslach  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Záznamy zapísané v r. 726 518 610 589 448 525 430 326 344 

Práce publikované v r. 497 325 325 406 422 354 396 232 305 

Zapísané citácie v r.  726 1503 1000 1101 763 1205 1059 596 1075 

 

Databáza EPČ UK je verejne dostupná a prepojená s databázou zamestnancov UK, vďaka 

čomu si verejnosť môže na webových stránkach katedier pozrieť aj publikačnú aktivitu  

zamestnancov katedier, ktorá preberá záznamy z aktuálnej verzie EPČ UK. Od r. 2018 sa nové 

záznamy publikovaných prác zapisujú výlučne do databázy CREPČ 2, ktorá funguje ako 

centrálna databáza publikačnej činnosti slovenských vysokých škôl v CVTI SR. Export 

záznamov do internej databázy EPČ zabezpečuje Akademická knižnica UK. Vzhľadom na 

problémy spojené s preberaním údajov o ohlasoch na publikované práce, sa tieto zapisovali 

dvojmo – do CREPČ i do lokálnej verzie db EPČ UK. K 23.2.2022 má  FaF UK evidovaných v db 

EPČ UK celkom 17 505 bibliografických záznamov o publikáciách a 22 915 zapísaných 

ohlasov na 3 546 prác. 

 

 

 

II. Knižnično-informačné služby 

Prechodom na dištančné vzdelávanie a rôznymi reštrikčnými opatrenia počas 

núdzového stavu boli najviac obmedzené práve prezenčné knižnično-informačné služby. 

Odrazilo sa to v zníženom počte fyzických návštev knižnice, ktoré klesli na 4 518 

návštevníkov. Rovnako klesol aj  počet virtuálnych návštevníkov  na 14 964. Vo virtuálnej 

návštevnosti knižnice sa odráža využívanie elektronických služieb knižnice (online žiadanky 

a správa používateľského účtu, využívanie plno-textových e-dokumentov, rešeršovanie v IZ, 
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zistenie informácií o službách knižnice,  príp. objednanie individuálnej konzultácie), celkom 

bolo vybavených 1959 elektronických požiadaviek používateľov.  Knižnicu aktívne využilo 

57,29% z celkového počtu študentov fakulty. Počas roka bolo realizovaných celkom 17 602 

výpožičiek, čo je nárast oproti r. 2020 o 2 166 výpožičiek aj v dôsledku opakovane 

predlžovaných termínov výpožičiek a globálneho odpúšťania sankčných poplatkov za 

oneskorené vrátenie. 1 používateľ si požičal za rok cca 25,36 dokumentov. V čase 

obmedzovania prevádzky knižnice stúplo vrátenie dokumentov prostredníctvom  biblioboxu 

(737 ex.). Aj v tomto roku sa realizovala medziknižničná výpožičná služba.  

Osobitný dôraz sa kládol na pravidelnú aktualizáciu informácií o službách 

prostredníctvom webovej stránky. Ukázalo sa, že študenti nie sú dostatočne informovaní 

o možnostiach využívania e-verzií skrípt a učebníc cez platformu online katalógu UK. Boli 

preto spracované samostatné podstránky s informáciami o dostupnosti online kníh a  

študijných materiálov aj z iných databáz.  Prevádzkový čas knižnice má tri režimy, semester, 

skúškové  a prázdniny, štandardne je však knižnica otvorená od 8,30 do 15,00 hod., celkovo 

je používateľom prístupná 7,5 hodiny denne; 38 hodinový týždenný prevádzkový čas knižnice 

je štvrtý najdlhší v rámci fakultných knižníc UK. Počas obmedzení pohybu bol prevádzkový 

čas knižnice skrátený. V rámci aktualizácie informačných listov predmetov zrealizovala 

knižnica kontrolu uvádzanej študijnej literatúry pre celkom 123 predmetov. 

Digitálna knižnica FaF UK: v r. 2021 sa zrealizovalo 5 059 výpožičiek e-kníh zaradených 

do KF. Používatelia využívajú možnosť vzdialeného prístupu k elektronickým dokumentom, 

čo sa vykazuje ako absenčná výpožička.  

 

III. Sprístupňovanie  externých informačných zdrojov a vybavenie knižnice 

V roku 2021 pokračovala ÚK v sprístupňovaní  plnotextových, scientometrických a 

bibliografických databáz v rámci projektu NISPEZ, ktorého gestorom je CVTI SR. Univerzita 

Komenského zabezpečila pre všetky fakulty prístup k  databázam zakúpeným z vlastných 

finančných prostriedkov ku kolekciám e-kníh ProQuest Ebook Central Academic Complete a  

EBSCO e-Book Academic Collection a kolekcii Oxford Journals, APA a štatistická databáza 

Statista. Farmaceutická fakulta z vlastných prostriedkov zakúpila licencie 4 špecializovaných 

databáz z farmaceutických vied a príbuzných odborov, ku ktorým mali používatelia prístup 

z webovej stránky knižnice (tab. 3). Používatelia oceňujú vzdialený prístup k EIZ, ktorý im 

umožňuje pracovať s databázami v režime 24/7. Celkovo mali používatelia prístup k plným 

textom 534 086 titulov e-kníh a približne 57 000 titulov online časopisov. Okrem toho boli 

používateľom sprístupnené nové informačné zdroje (IZ) v rámci skúšobných prístupov a voľne 

dostupných dokumentov (open access). 

 

Tab. 36:   Využívanie EIZ v r. 2021 

 

Názov IZ Searches Fulltext 

ACS Web Ed. – 61 titl. Časopisov 15513 1905 

Merck Index 390 n/a 
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Lexicomp 2646 752 

European Pharmacopoeia využitých 200 licencií  187 598 

 

IV. Informačné vzdelávanie používateľov  

Prechod na dištančné vzdelávanie skomplikoval i realizáciu tradičných informačno-

vzdelávacích podujatí knižnice. Vzdelávacie aktivity sa zamerali na sprostredkovanie 

webinárov externých spoločností, zväčša išlo o podujatia f. AIB k využívaným EIZ, napr. 

v októbri sa uskutočnil seminár k trialu databázy UpToDate, či webináre k softvérovému 

nástroju na korektúru odbornej angličtiny Writefull, ai. Pre potreby študentov prvého ročníka 

sme pripravili informačný materiál  o službách knižnice v slovenčine, angličtine 

a zabezpečovali pravidelnú aktualizáciu webovej stránky knižnice. 

 

V. Edičná činnosť  

Edičnú činnosť a čerpanie rozpočtu v súlade so schválenými kritériami sleduje Knižničná 

a edičná rada FaF UK. Zo schváleného edičného rozpočtu bolo podporených 20 článkov 

v celkovej hodnote 29.668,- €, publikovaných v karentovaných časopisoch s IF ≥ 1, s 

požadovanými kvartilmi Q1-Q2. V r. 2021 bolo vydaných 6 titulov – tab. 4. Prioritou vo 

vydávaní študijných materiálov FaF UK bolo ich elektronické publikovanie, ktorým sa 

zabezpečuje neobmedzená dostupnosť pre študentov. V knižnici sme poskytovali 

konzultačné služby k vydávaniu e-skrípt pod licenciou Creative Commons pre ich voľné 

sprístupnenie na internete a informácie o možnostiach inštitucionálneho repozitára UK, 

ktorý je podporovaný softvérom DSpace (https://dspace.uniba.sk).  

ÚK FaF spolupracovala pri vydávaní fakultného časopisu European Pharmaceutical 

Journal (ISSN 2453-6725), vol. 68, č.1, 2. Časopis je vydávaný formou open access a 

sprístupňovaný cez portál SCIENDO/de Gruyter: 

https://content.sciendo.com/view/journals/afpuc/afpuc-overview.xml. V roku 2021 sme 

uhradili faktúry za služby spojené s vydaním 25 článkov vo výške: 13 315,-  €. V r. 2021 sme 

dokončili rozpis článkov chýbajúceho ročníka 1970 AFP UC do online katalógu, čím sa 

skompletizoval digitálny archív časopisu, ktorý je sprístupňovaný prostredníctvom webovej 

stránky fakulty ako aj online katalógu UK. 

 

Tab.  37:   Prehľad vydaných publikácií FaF UK v r. 2021 

Kuželová, M. a kol. 

Vybrané kapitoly zo všeobecnej a špeciálnej klinickej 

farmakológie 

BCI 

Kiňová-Sepová, H. Imunologické metódy: princípy a návody BCI 

Křenek, P.  kol. Pokroky vo farmakológii XVI FAI 

Drobná, E. Praktické cvičenia z mikrobiológie pre farmaceutov BCI 

Maráková, K. 

Analýza látok v biologických systémoch. Vybrané 

prednášky a úlohy na cvičenia 

BCI 

Matušová, D. 

Postupy a správna prax pri výskume, vývoji a výrobe 

liekov 

BCI 

 

https://dspace.uniba.sk/
https://content.sciendo.com/view/journals/afpuc/afpuc-overview.xml
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VI. Iné aktivity  

V r. 2021 sa ukončila akvizícia 59 dokumentov z finančných prostriedkov akvizičného 

grantu z Fondu na podporu umenia s názvom „Nové knihy pre knižnice – skvalitnenie 

knižničného fondu a  podpora rôznych zložiek  slovenského knižného trhu“,  z  ktorého  získala  

ústredná knižnica   celkom  

1 505,- €. V r. 2021 sa v knižnici neuskutočnilo žiadne iné podujatie z dôvodu obmedzenia 

prevádzky.  

Knižnica zabezpečuje i činnosť predajne študijnej literatúry vydanej Vydavateľstvom UK. 

Formou  komisionálneho predaja ponúka záujemcom i tituly z farmácie vydané inými 

vydavateľstvami (Herba, Osveta, Kartprint); ročný obrat predajne bol 3 673,- €. V r. 2021 sme 

záujemcom ponúkli novú službu: predaj študijnej literatúry na dobierku, o ktorú prejavili 

študenti záujem. 

Celkovo pracovalo v knižnici 5 pracovníčok na plný úväzok, od februára 2021 sa 

nepodarilo obsadiť voľné miesto konzultanta k EIZ.  Knižnica je od r. 2000 inštitucionálnym 

členom Slovenskej asociácie knižníc a má zastúpenie aj sekcii akademických knižníc SAK.  

  

 

V. Činnosť Univerzitnej lekárne  

 

Univerzitná lekáreň je zdravotnícke zariadenie, ktoré je začlenené do výučbovej základne 

Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. 

Okrem vzdelávania budúcich farmaceutov a farmaceutických laborantov poskytuje 

nepretržitú lekárenskú starostlivosť 365 dní v roku nielen obyvateľom hlavného mesta, ale aj 

širokého okolia. Od decembra 2021 je jedinou nonstop otvorenou lekárňou na západnom či 

strednom Slovensku. Služby lekárne, jej odbornosť a profesionalitu využíva verejnosť aj rôzne 

zdravotnícke zariadenia pre humánnu či veterinárnu medicínu. 

Cieľom Univerzitnej lekárne je poskytovať lekárenskú starostlivosť na najvyššej možnej 

úrovni. Dôraz sa kladie predovšetkým na: 

• dodržiavanie zásad správnej lekárenskej a správnej laboratórnej praxe, 

• dostupnosť širokého spektra hromadne vyrábaných liekov, dietetík a zdravotníckych 

pomôcok, 

• promptné objednávanie liekov, ktoré nemá lekáreň skladom, 

• využívanie systému emergentného objednávania liekov, 

• prípravu všetkých druhov predpisovaných individuálne pripravovaných liekov, 

ktorých príprava si nevyžaduje aseptické prostredie, 

• podávanie optimálneho dispenzačného minima nielen pri expedovaní liekov 

viazaných na predpis alebo voľnopredajných, ale aj dietetík, výživových doplnkov a 

dermatokozmetiky, 

• posudzovanie interakcií a možných duplicít liekov a výživových doplnkov s cieľom 

zabezpečiť účelnú a racionálnu farmakoterapiu. 
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Rok 2021 sa ešte stále ovplyvňovala pandemická situácia. Na zvýšenie ochrany pacientov 

aj zamestnancov pokračujeme v pravidelnom dezinfikovaní vnútorných priestorov a tár v 

lekárni počas zavedenej sanitačnej prestávky. Používame germicídny žiarič s vonkajším a 

vnútorným žiarením. Zabezpečujeme ochranné pomôcky aj dezinfekčné prípravky pre 

zamestnancov aj pacientov. To všetko oproti predchádzajúcemu roku zvýšilo náklady na 

spotrebný materiál o cca 2 400 eur. V oficíne sa zaviedol mobilný telefón a email, 

prostredníctvom ktorých pacienti vopred objednávajú svoje recepty, či už HVL alebo IPL. 

Znížil sa tak počet návštev pacientov a skrátil čas strávený v lekárni.  

 

Tab. 38: Hospodárske výsledky sú uvedené v tabuľke. 

Materiál   9988,61 

Energie   18179,32 

Predaný tovar  2582995,07 

Opravy a udržiavanie  1494,24 

Cestovné náklady  0 

Náklady na reprezentáciu 428,2 

Služby   33948,15 

Mzdy   377143,3 

Odvody   131506,34 

Ostatné sociálne poistenie 336 

Zákonné sociálne náklady 1849,77 

Ostatné dane a poplatky 1455,37 

Zmluvné pokuty a penále 51,4 

Ostatné manká a škody 4238,21 

Bankové poplatky a poistenie 1865,79 

Odpisy    4862 

Náklady celkom   3186988,77 

Služby   7910,87 

Tržby za predaný tovar 3048364,56 

Aktivácia materiálu a tovaru 0 

Úroky z ostatných účtov 35,82 

Ostatné výnosy okrem uvedených 101783,32 

Výnosy z prenájmu majetku 24507,87 

Dotácie   8044,4 

Zrážková daň  -6,77 

Výnosy celkom   3190640,07 

Zisk+, strata -   3651,30 

Zásoby  k. 1. 1. 2021 311419,19 

Zásoby  k. 31.12.2021 336248,29 

Krátkodobé pohľadávky         204290,77 

Záväzky z obchodného styku 531830,45 
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Pedagogická činnosť 

V roku 2021 v lekárni absolvovali odbornú prax štyria študenti piateho ročníka - tri 

študentky a jeden zahraničný študent. Všetci sa zapájali do každodenných činností v lekárni, 

oboznamovali sa so sortimentom liekov a výživových doplnkov, zlepšovali svoje 

komunikačné zručnosti pri expedícii, či pri príprave IPL. Počas expedovania si dopĺňali 

poznatky o vydávaných liekoch a prepájali tak teóriu s praxou. Praktickú časť vyučovania tu 

počas roka absolvovali aj dvaja študenti Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej ulici v 

Bratislave. 

 

Expedičná činnosť lekárne 

V roku 2021 sa v Univerzitnej lekárni expedovalo 114 047 receptov, čo je o 0,92 % viac ako 

v roku 2020 a celkovo sa vydalo spolu 270 174 položiek, čo je o 0,58 % menej ako vlani. 

Celkový ročný obrat je viac ako 3 480 000. V porovnaní s minulým rokom sme dosiahli vyšší 

obrat až v šiestich mesiacoch (máj - júl, september - november). Najviac receptov - 10 610 

sme expedovali v októbri, najviac položiek - 27 378 sme vydali v novembri, v celkovej hodnote 

334 267.73 € s DPH. 

  

Príprava individuálne pripravovaných liekov (IPL) 

Vďaka širokému spektru dostupných farmaceutických surovín a odbornosti 

zamestnancov lekáreň pripravuje mnohé IPL. Pripravujú sa lieky zohľadňujúce individuálne 

potreby pacientov, najmä v pediatrii, v dermatológii či veterinárnej medicíne. Hoci je ich 

príprava často zdĺhavá a vďaka nezmenenej taxe laborum od roku 2012 pre mnohé lekárne 

nerentabilná, individuálne pripravované lieky sú neoddeliteľnou súčasťou lekárenskej 

starostlivosti. 

V lekárni sme v roku 2021 pripravili 4 534 IPL na lekársky predpis, čo je o 11 % viac ako v 

roku 2020. Okrem toho, pravidelne sa pripravuje magistraliter roztok metadonu pre 

pacientov Centra pre liečbu drogových závislostí. Na základe požiadaviek z praxe zavádzame 

nové receptúry ako napr. čapíky s dexametazónom, suspenzia s budenozidom či krém 

s propranololom. 

 

Spolupráca 

Univerzitná lekáreň úzko spolupracuje so Slovenskou lekárnickou komorou, aktívne sa 

zapojila do osvetovej kampane Nie je odpad ako odpad. 

Okrem toho spolupracuje s mnohými zdravotníkmi a poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti, ktorí sa na nás obracajú s prosbou o konzultácie vhodnosti terapie či 

dostupnosti liekov pri ich výpadkoch. Lekáreň pravidelne zásobuje zdravotnícke zariadenia, 

ktoré sídlia priamo v budove alebo v blízkych poliklinikách, ako sú napríklad Očné centrum 

dr. Böhma, TeamPrevent Santé, Vesely Očná klinika, Chronicare, Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava a pre potrebu ambulancií zabezpečuje prípravu IPL na žiadanky. 

Počas pandémie covid-19 sme magistrátu hlavného mesta pomáhali zabezpečovať lieky a 

zdravotnícky materiál pre 235 klientov karanténneho mestečka. Od augusta sme sa zapojili 

aj do objednávania vakcíny proti SARS--COV 19 a zdravotníckym zariadeniam sme 

vyexpedovali 23 ampulí vakcíny so 138 dávkami. Na sklonku roka sme začali expedovať lieku 
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s obsahom molnupiravir.  

Za rok 2021 sme vystavili 125 faktúr. 

 

Meranie krvného tlaku a vybraných biochemických parametrov 

V oddelenej časti lekárne nazvanej lekárenská ambulancia poskytujeme pacientom 

služby ako meranie krvného tlaku s možnosťou odhalenia fibrilácie predsiení. Okrem toho 

meriame vybrané biochemické parametre ako glukóza, cholesterol a triglyceridy z kvapky 

krvi. V roku 2021 sa aj napriek pandémii, ktorá negatívne ovplyvňovala personálnu situáciu, 

v lekárni realizovalo 50 meraní. Pacienti oceňujú najmä dobrú dostupnosť služby a možnosť 

skonzultovať výsledky, či overiť si efektivitu svojich diétnych a režimových opatrení bez 

návštevy lekára. 

 

Personálne obsadenie 

Počet pracovníkov v lekárni sa za posledné roky znižoval, aktuálne v Univerzitnej lekárni 

pracuje 7 magistrov na plný úväzok, 2 na čiastočný (polovičný a tretinový), 2 magistry sú 

na materskej a 1 na rodičovskej dovolenke. Farmaceutických laborantiek je 5, z toho jedna 

má znížený pracovný úväzok a 1 je na rodičovskej dovolenke. V lekárni pracujú 2 sanitárky, 

technik, pokladníčka a účtovníčka. Prednostku Mgr. Petru Jakubjakovú, ktorá bola dlhodobo 

práceneschopná a neskôr nastúpila na materskú dovolenku, od septembra nahradila 

PharmDr. Mariana Levrinc, ktorá je poverená vedením. Od septembra nastúpil aj skúsený 

magister Jaroslav Kuchárik, ktorý sa veľmi rýchlo udomácnil a nastúpil aj do nočných služieb. 

Aj napriek silnejúcim pandemickým vlnám sa nám aj vďaka dôslednému dodržiavaniu 

protipandemických opatrení, zaočkovaniu väčšiny pracovníkov lekárne podarilo dosiahnuť, 

že Univerzitná lekáreň fungovala v nepretržitej prevádzke celých 364 dní v roku. 

Činnosť Univerzitnej lekárne, jej stabilné fungovanie v meniacich sa časoch a množstvo 

spokojných pacientov svedčí o tom, že je spoľahlivou a najdostupnejšou súčasťou systému 

poskytovania zdravotnej starostlivosti a neoddeliteľnou súčasťou Farmaceutickej fakulty UK. 

 

VI. Činnosť Fakultnej lekárne FaF UK 

 

Fakultná lekáreň, so sídlom Odbojárov 65/10, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, (ďalej 

ako „lekáreň“) je verejná lekáreň poskytujúca lekárenskú starostlivosť pre verejnosť, pre 

ambulantné zdravotnícke zariadenia a pracoviská Univerzity Komenského v Bratislave. 

Lekáreň je výučbovým pracoviskom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave (ďalej ako „fakulta“ alebo „FaF UK“) pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu 

v odbore lekárenstvo a výučbových pracoviskom Strednej zdravotníckej školy v Bratislave 

pre odbor farmaceutický laborant.  

Lekárenská starostlivosť, ktorú lekáreň poskytuje zahŕňa zabezpečovanie, 

uchovávanie, prípravu, kontrolu a výdaj liekov, zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj 

zdravotníckych, zabezpečovanie a výdaj dietetických potravín, poskytovanie odborných 

informácií a rád o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách potrebných 



  

113 

 

na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa bezpečnej a racionálnej liekovej 

terapie, dohľad nad liekmi a dohľad nad zdravotníckymi pomôckami, zabezpečovanie, 

uchovávanie a výdaj doplnkového sortimentu, vykonávanie fyzikálnych a biochemických 

vyšetrení zameraných na primárnu prevenciu a sledovanie účinnosti a bezpečnosti 

farmakoterapie, ktoré si nevyžadujú ďalšie laboratórne spracovanie a spätný predaj liekov iba 

držiteľovi povolenia na poskytovanie veľkodistribúciu liekov, ktorý ich do lekárne dodal alebo 

predaj inej lekárni za účelom výdaja pacientovi. Súčasťou poskytovania lekárenskej 

starostlivosti je príprava liekov vrátane plnenia, rozvažovania, balenia a označovania obalov 

liekov. Lekáreň zabezpečuje prípravu liekov minimálne v rozsahu požiadaviek na 

mikrobiologickú kvalitu kategórie 2 až 4 Európskeho liekopisu a Slovenského 

farmaceutického kódexu. Lieky sa pripravujú v lekárni tak, aby spĺňali požiadavky na 

farmaceutickú kvalitu a požiadavky Európskeho liekopisu a Slovenského farmaceutického 

kódexu. Kvalita liekov pripravovaných v lekárni sa zabezpečuje v súlade s požiadavkami 

správnej výrobnej praxe. 

Nezisková organizácia Farmácia, n.o., ktorá bola držiteľom povolenia na poskytovanie 

lekárenskej starostlivosti vo Fakultnej lekárni so sídlom Odbojárov 65/10, 831 04 Bratislava-

Nové Mesto, ukončila svoju činnosť k 31.12.2021.  

Realizované projekty a programy: 

Všetky aktivity a projekty boli ovplyvnené pandémiou Covid-19. 

 

I. Vykonávanie analýz liekového režimu podľa požiadaviek pacienta a/alebo 

ošetrujúceho lekára 

• Primárnych cieľom bezplatných analýz je komplexné poskytovanie farmaceutickej 

starostlivosti, sekundárne snaha o relevantné preukázanie prínosu farmaceuta v 

liekovom reťazci ako súčasti zdravotnej starostlivosti.  

• Lekáreň ako klinické a výučbové pracovisko vykonáva prostredníctvom svojich 

zamestnancov a praktikantov analýzy liekového režimu na požiadanie pacienta alebo 

ošetrujúceho lekára. K vytvoreniu analýzy používa anonymizované osobné údaje 

pacienta a údaje o užívaných liekoch a výživových doplnkoch. Analýza liekového 

režimu je zaznamenaná elektronicky alebo v listinnej forme. Okrem analýzy pre 

pacienta alebo lekára zostáva jedna kópia analýzy aj v lekárni. 

• V roku 2021 boli realizované analýzy u 7 pacientov. 

 

II. Interakcie liekov 

• Lekáreň aktívne participuje na osvetovom projekte Slovenskej lekárnickej komory, 

ktorej cieľom je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o liekových interakciách a 

predstaviť farmaceuta ako prvolíniového konzultanta problematiky liekových 

interakcií a lekárne ako relevantného zdroja akýchkoľvek informácií o liekoch. 

• Pacient si môže zvoliť osobnú konzultáciu s farmaceutom aj vo Fakultnej lekárni. 



  

114 

 

• V roku 2021 bolo realizovaných 6 osobných konzultácií, pričom u jedného pacienta 

boli identifikované klinicky závažné liekové interakcie.  

 

III. Vykonávanie fyzikálnych a biochemických vyšetrení 

• Vyšetrenia, ktoré si nevyžadujú ďalšie laboratórne spracovanie, sú zamerané na 

skríning populácie a primárnu prevenciu ochorení (kardiovaskulárne, metabolické, a 

iné). 

• Merania a vyšetrenia zabezpečujú celoročne všetci odborní zamestnanci lekárne a 

študenti na odbornej praxi pod dohľadom zodpovedného pracovníka. 

• Merané a analyzované parametre: hodnoty glukózy nalačno, hodnoty celkového 

cholesterolu, hodnoty triacylglycerolov, krvný tlak, hmotnosť. V závere roka začala 

lekáreň poskytovať aj analýzy hladiny CRP, vitamínu D a IgG.  

• V roku 2021 bolo realizovaných 72 fyzikálnych a biochemických vyšetrení. 

 

IV. IPL 

• Lekáreň vyvíja a pripravuje nové receptúry individuálne pripravovaných liekov, 

v súlade s požiadavkami Ph. Eur. a Slovenského farmaceutického kódexu. 

• V roku 2021 boli takto pripravené 2 nové receptúry v liekovej forme dermálne 

polotuhé lieky a tekuté liekové formy. Celkovo bolo pripravených 949 IPL. 

 

V. Vedecké aktivity  

• V spolupráci s Katedrou organizácie a riadenia farmácie FaF UK vykonávame analýzy 

hodnotenia farmakologických, lekárenských a ekonomických ukazovateľov systému 

poskytovanej lekárenskej starostlivosti, ako súčasť záverečných prác študentov FaF 

UK, v súlade s dodržiavaním platných právnych predpisov SR. 

 

VI. Pedagogické aktivity 

• Lekáreň je výučbovým pracoviskom FaF UK k zabezpečeniu predmetu „Lekárenstvo, 

legislatíva a etika“ v slovenskom programe a predmetu „Retail Pharmacy, Legislation 

and Ethics“ v anglickom programe (študentov študijného programu farmácia): 

o aplikácia praktickej výučby a využívanie reálneho prostredia lekárne ako 

súčasť pregraduálnej výučby v termínoch letného semestra akademického 

roka so zameraním na skladové hospodárstvo a poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti vo verejnej lekárni 

o  v roku 2021 z dôvodov pokračujúcich obmedzení pandémie Covid-19 

neprebiehala v lekárni výučba seminárov. 

• Lekáreň je výučbovým pracoviskom FaF UK k zabezpečeniu predmetov „Lekárenská 

prax (1)“ a „Lekárenská prax (2)“ študentov v slovenskom programe a predmetov 

„Practice in Community Pharmacy (1)“ a Practice in Community Pharmacy (2)“ 

v anglickom programe (študentov študijného programu farmácia): 
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o cieľom lekárenskej praxe je oboznámenie študenta s prostredím lekárne a 

zvládnutie celého spektra aktivít súvisiacich s poskytovaním lekárenskej 

starostlivosti 

o v roku 2021 sa 5-mesačnej Lekárenskej praxe (2) zúčastnila 1 študentka  

o v roku 2021 sa 1-mesačnej praxe Practice in Community Pharmacy (1) 

zúčastnilo 6 študentov a 5-mesačnej praxe Practice in Community Pharmacy 

(2) 6 študenti. 

• Lekáreň je cvičiacim miestom FaF UK k zabezpečeniu nácviku fyzikálnych 

a biochemických meraní študentov špecializačného štúdia v špecializačnom odbore 

lekárenstvo: 

o  nácvik meraní z kvapky kapilárnej krvi (glykémia, cholesterol, TAG, krvný tlak) 

o  v roku 2021 sa nácviku zúčastnilo 26 atestantov. 

• Lekáreň je výučbovým pracoviskom Strednej zdravotníckej školy k zabezpečeniu 

predmetu „Odborná prax“ žiakov študijného odboru farmaceutický laborant: 

o cieľom odbornej praxe je oboznámenie žiaka s prostredím lekárne a zvládnutie 

všetkých odborných činností zdravotníckeho povolania farmaceutický 

laborant, v prostredí verejnej lekárne 

o v roku 2021 sa odbornej praxe zúčastnil 1 žiak SZŠ. 

 

VII. Poskytovanie výhod pre študentov a zamestnancov Univerzity Komenského 

• Lekáreň poskytuje predajné zľavy z ceny tovarov pre zamestnancov a študentov 

Univerzity Komenského, v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

 

VIII. Osvetové aktivity 

• Lekáreň poskytuje služby v oblasti ochrany životného prostredia formou šírenia 

osvety v oblasti zberu nespotrebovaných liekov od obyvateľstva, v oblasti 

separovania liekov a zdravotníckych pomôcok. 

• Lekáreň sa podieľala na tvorbe osvety v spolupráci so Slovenskou lekárnickou 

komorou (SLeK). 

 

IX. Zásobovanie pracovísk Univerzity Komenského, ambulancií a iných zariadení 

• Lekáreň zásobuje liekmi, zdravotníckymi pomôckami, dietetickými potravinami 

a doplnkovým sortimentom pracoviská Univerzity Komenského (Farmaceutická 

fakulta, Lekárska fakulta) ambulancie (ambulancie všeobecných lekárov, 

dermatovenerologická ambulancia, veterinárna ambulancia) a iné zaradenia v okolí 

lekárne.  

• V roku 2021 bolo na uvedené zariadenia vystavených 39 faktúr. 

 

Tab. 39:   Výkaz ziskov a strát za rok 2021:  
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VII. Činnosť Záhrady liečivých rastlín  
 

Poslaním Záhrady liečivých rastlín FaF UK ako účelového zariadenia je zhromažďovanie, 
udržiavanie a rozširovanie sortimentu liečivých a potenciálne liečivých rastlín domácej 



  

118 

 

a zahraničnej proveniencie. Jedna časť pracoviska slúži na udržiavanie genofondu a druhá 
časť pozemku je vyčlenená pre vedecko-výskumné účely pedagogických a vedecko-
výskumných pracovníkov, ako aj doktorandov a diplomantov fakulty. Študenti fakulty 
využívajú časť genofondu pracoviska pri praktickom poznávaní liečivých rastlín z predmetu 
Farmaceutická botanika a Liečivé rastliny. 

Záhrada liečivých rastlín (ZLR) je účelovým zariadením Farmaceutickej fakulty UK, ktorej 
hlavným zámerom je zhromažďovanie, udržiavanie a rozširovanie domácich a zahraničných 
liečivých a potenciálne liečivých rastlín. Genofond pracoviska zahŕňa cca 850 rastlinných 
druhov. Pracovisko spolupracuje so 150 domácimi a zahraničnými partnermi. 
Prostredníctvom Index seminum si s partnerskými pracoviskami vymieňa semená 
a vegetabiliá. 

Dopestovaný rastlinný materiál slúži predovšetkým na potreby výučby povinných a 
povinne voliteľných predmetov farmaceutického štúdia (farmaceutická botanika, liečivé 
rastliny a farmakognózia), ďalej pre diplomantov, doktorandov ako aj na vedecko-výskumné 
účely pedagogických a vedeckých pracovníkov fakulty. 

ZLR sa vo vedecko-výskumnej činnosti v spolupráci s domácimi a zahraničnými 
inštitúciami zameriava na štúdium farmaceuticky významných biologicky aktívnych látok. 
Získané výsledky sa priebežne publikujú v odborných periodikách. 

 

VIII. Činnosť Toxikologického a antidopingového centra 
 

Vedecko-výskumná činnosť toxikologického a antidopingového centra je dlhodobo 
zameraná hlavne na vývoj a aplikáciu pokročilých vysokoúčinných separačných analytických 
metód v spojení so spektrálnymi detekčnými technikami (s dôrazom na MS) pre analýzu 
biologicky aktívnych látok vo farmaceutických, rastlinných a biologických matriciach. TAC 
ako multidisciplinárne centrum sa tiež venuje analýze reakčných zmesí z organických syntéz 
nových molekúl ako potenciálnych liečiv a určeniu presnej hmoty produktov prostredníctvom 
HRMS techník. Najnovšou riešenou problematikou je analýza biodegradovateľných 
polymérov a ich derivátov ako prekurzorov nanosystémov pre farmaceutické a analytické 
použitie. Do multidisciplinárnych vedecko-výskumných projektov TAC sú aktívne zapojené 
viaceré pracoviská fakulty, a to katedra analytickej chémie a nukleárnej farmácie, 
farmaceutickej chémie, biochémie, galenickej farmácie, farmakognózie, a farmakológie, ako 
aj mimofakultné domáce aj zahraničné pracoviská (univerzity, kliniky, výskumné ústavy).  
 
Laboratórium farmaceutickej a biomedicínskej analýzy 
 

Sekcia vysokoúčinných separačných techník sa zaoberá vývojom, validáciou a aplikáciou 
metód kvapalinovej chromatografie a kapilárnej elektroforézy v kombinácii s UV a/alebo 
hmotnostnou spektrometriou určených pre separáciu a stanovenie liečiv, ich metabolitov a 
potenciálnych biomarkerov používaných pri nešpecifických zápalových ochoreniach čriev 
(IBD). V rámci IBD sa dôraz kladie na liečivá zo skupiny tiopurínov a ich metabolitov – 
tiopurínových nukleotidov (TPN) ako aj monoklonálnych protilátok. Vyvíjané metódy sú 
aplikované pri analýze klinických vzoriek od pacientov s IBD zahrnutých do klinickej štúdii so 
spolupracujúcim klinickým pracoviskom – Gastroenterologické oddelenie, Nemocnica sv. 
Michala, Bratislava. Daná problematika sa rieši v rámci grantov VEGA 1/0463/18 „Nové 
prístupy v analytickom hodnotení liečiv, ich biodegradačných produktov a metabolických 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Pracoviska-subory/ZLR/IndexSeminum_2014_2015.pdf
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markerov v biologických matriciach vo vzťahu k optimalizácii liečby nešpecifických zápalových 
ochorení čreva“ a ukončeného projektu APVV-15-0585 (v jeho monitorovacom období) 
„Analytické hodnotenie profilov klinických vzoriek a markerov vo vzťahu k optimalizácii liečby 
nešpecifických zápalových ochorení čreva tiopurínmi“ v spolupráci s Nemocnicou Svätého 
Michala a Department of Gastroenterology & Hepatology, Erasmus Medical Center, 
Rotterdam. 

V  rámci monitorovania výsledkov ukončeného projektu APVV-15-0585 a projektu FaF 
UK/31/2021 „Tiopurínová liečba nešpecifických zápalových ochorení čriev-monitoring hladín 
tiopurínových nukleotidov v klinických vzorkách pomocou HPLC-MS metód“ boli aj v tomto roku 
vyvíjané inovatívne chromatografické metódy pre farmaceutické biomedicínske aplikácie. 
Bola testovaná vhodnosť viacerých nových stacionárnych fáz pre separáciu TPN metabolitov. 
Ako sľubná sa javí polymérna stacionárna fáza s amino substituentom, ktorá pracuje na 
princípe chromatografie hydrofilných interakcií (HILIC). V súčasnosti prebieha optimalizácia 
mobilnej fázy pre túto kolónu za účelom dosiahnutia čo najvyššej selektivity a citlivosti 
vyvíjanej metódy. HILIC-DAD/MS metóda bude porovnaná s aktuálne používanými 
metódami pre toto stanovanie (IEC, PGC). Naďalej sa vyvíja aj LC-MS metóda pre hodnotenie 
kompliancie pacientov k tiopurínovej liečbe pomocou stanovenia hladín tiopurínových liečiv 
resp. ich základných metabolitov, kde bol vyhodnotený vplyv rôznych zložení mobilných fáz 
z pohľadu retencie jednotlivých analytov a odozvy detektora. V oblasti analýzy biomolekúl 
cielenej na ich monitoring v biologických systémoch sa podarilo zoptimalizovať detekciu 
štandardu monoklonálnej protilátky (mAb) prostredníctvom špecifických peptidov 
vznikajúcich pri natrávení protilátky, čo je považované za štandardnú metódu na 
kvantifikáciu mAb z klinických vzoriek pomocou kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej 
spektrometrie (LC-MS). 

V  rámci riešenia projektu VEGA 1/0463/18 a grantov FaF UK bolo vyvinutých viacero 
efektivizovaných elektromigračných metód pre ich aplikácie na analýzu liečiv a biomarkerov 
vo farmaceutikách a biologických vzorkách. S grantovou podporou FaF UK/3/2021 bola 
optimalizovaná a zvalidovaná metóda na báze kapilárnej elektroforézy s viacnásobným 
dávkovaním a online prekoncentráciou dávkovaním elektrickým poľom v spojení s detekciou 
hmotnostnou spektrometriou (MSI/FESI-CE-MS) na kvantifikáciu peptidového liečiva 
triptorelínu vo farmaceutických a biologických matriciach. Táto metóda bola úspešne 
aplikovaná na kontrolu kvality komerčného lieku Diphereline® 0.1mg a taktiež na stopovú 
analýzu triptorelínu v modelovej plazme s prídavkami štandardu liečiva. Použitím online 
prekoncentračnej metódy – elektrokinetického dávkovania vzorky (field-enhanced sample 
injection = FESI) sme dosiahli 50 násobné zlepšenie medze dôkazu (LOD) v porovnaní 
s konvenčným prístupom, ktorý je v CE reprezentovaný hydrodynamickým dávkovaním. 
Aplikáciou multisegmentného, viacnásobného dávkovania sme oproti konvenčnému 
postupu dávkovania dosiahli trojnásobné zrýchlenie analýz vďaka možnosti analýzy troch 
vzoriek v jednej analýze. Bola dosiahnutá medza dôkazu 5ng mL-1 vo vodnej matrici a 25 ng 
mL-1 v plazme. V porovnaní s dostupnou literatúrou to predstavuje 450-750 násobné 
zlepšenie parametra LOD vo vodnej matrici a jedinú známu hodnotu LOD v plazme pre 
metódu CE-MS. Meraniu vzorky plazmy predchádzala iba nenáročná predúprava matrice 
precipitáciou proteínov, čo je v analytických metódach vítaný postup, pretože sa zamedzuje 
vnášaniu chýb pri manipulácii so vzorkou do analýzy. Komplexnou validáciou metódy sme 
dokázali, že vyvinutá metóda je vhodná na použitie v rámci kontroly kvality  farmaceutických 
vzoriek obsahujúcich triptorelín. Taktiež sme dokázali vhodnosť nami vyvinutej metódy na 
analýzu triptorelínu na nízkych koncentračných úrovniach v klinických vzorkách, čo je 
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potenciálne využiteľné v terapeutickom monitorovaní liečiv, farmakokinetických štúdiách, 
antidopingových kontrolách a i. Cieľom ďalšieho riešeného projektu FaF UK/2/2021 bolo 
stanoviť serotonín vo vzorkách moču. Na tento účel bola vyvinutá nová ITP-CZE metóda, 
prebiehajúca v hydrodynamicky uzatvorenom systéme, s následnou MS detekciou. Pri ITP-
CZE optimalizácii bol ako vodiaci elektrolyt zvolený systém 10 mM NH4Ac a 20 mM HAc (pH 
4,5), ako zakončujúci elektrolyt 10 mM HAc (pH 3,3) a ako základný elektrolyt 20 mM HAc (pH 
3,1). V procese validácie boli hodnotené nasledovné parametre: selektivita, linearita (R2 > 
0,99), dolná medza stanovenia (LLOQ = 57 pg/ml ) a medza dôkazu (LOD = 34 pg/ml).  Ďalej 
bola hodnotená presnosť, výťažnosť a stabilita, ktoré boli v súlade s požadovanými kritériami 
smernice FDA. Metóda bola aplikovaná na vzorky moču pacientov s Crohnovou chorobou, 
liečených azatioprinom. Koncentrácie serotonínu v pacientskych vzorkách boli v rozmedzí 
6,8-12,9 ng/mmol kreatinínu. Koncentrácia serotonínu vo vzorke moču zdravého 
dobrovoľníka bola na úrovni 18,0 ng/mmol kreatinínu. Metóda umožňuje stanoviť serotonín 
na veľmi nízkych koncentračných úrovniach (pg/mL) v krátkom čase (do 12 minút) bez 
náročných predúpravných krokov. 

Vedecko-výskumná činnosť Laboratória farmaceutickej a biomedicínskej analýzy 
v oblasti elektrochemických analytických metód nadviazala na problematiku riešenú minulý 
kalendárny rok, kedy boli skúmané možnosti prípravy elektrochemických senzorov 
modifikovaných molekulárne imprintovaným polymérom selektívnym pre tiopurínové liečivo 
alebo jeho metabolit, s cieľom stanoviť enzymatickú aktivitu TPMT. V tomto kalendárnom 
roku sa pre splnenie vytýčeného cieľa výskum posunul smerom k syntéze (a jej optimalizácií) 
a následnému analytickému hodnoteniu 6-tioguanínových derivátov, ako potenciálnych 
modifikátorov elektródového povrchu. 

V oblasti onkologického výskumu sa s grantovou podporou UK/235/2021 sa 
Laboratórium farmaceutickej a biomedicínskej analýzy venuje aj tematike monitorovania 
potenciálnych onkomarkerov s využitím pokročilých analytických metód v spolupráci s 
Virologickým ústavom Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Projekt nadväzuje 
na aktuálnu problematiku odhaľovania molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie 
nádorov, ktorej sa daná inštitúcia v súčasnosti venuje. Je primárne koncipovaný do oblasti 
metabolomiky. Podarilo sa nám úspešne splniť časť projektu, ktorá sa venovala optimalizácii 
úpravy vzoriek a selekcii vzoriek pomocou bunkových línií. Používali sme ľudské bunkové línie 
PC3 buniek (rakoviny prostaty), na ktorých sme odhalili účinnosť protilátok voči karbonickej 
anhydráze I (antiCAI). Experimentálne boli overené nielen polyklonálne protilátky ale aj 
monoklonálne, ktorých koncentráciu sme zvyšovali k žiadúcemu účinku, teda k inhibícii rastu. 
Tieto výsledky boli prezentované na študentskej vedeckej konferencii Farmaceutickej fakulty 
Univerzity Komenského, na ktorej sa umiestnili na 1. mieste v danej kategórii. Týmito 
výsledkami sme potvrdili nevyhnutnosť skúmania problematiky spontánnej regresie nádorov 
a zároveň zdôraznili význam metabolomického výskumu využitím vysokoúčinných 
analytických metód. 

V rámci projektu VEGA 1/0483/20 “Nové prístupy v predúprave biologických vzoriek na 
analýzu intaktných proteínov ako biomarkerov ochorení“ sa pokračovalo v optimalizácii 
metódy na báze kapilárnej elektroforézy v on-line kombinácii s  hmotnostnou 
spektrometriou pre analýzu modelovej zmesi intaktných proteínov, vrátane rastových 
faktorov ako potenciálnych biomarkerov rôznych ochorení. Boli optimalizované základné 
nastavenia hmotnostného spektrometra (napätie na fragmentore a kolízna energia) ako 
základné parametre, ktorých správne nastavenie je nevyhnutné pre optimálnu ionizáciu 
a fragmentáciu intaktných proteínov s cieľom dosiahnutia čo najvyššej citlivosti stanovenia. 
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Z hľadiska elektroforetickej separácie boli odskúšané nepokryté kremenné kapiláry a rôzne 
základné elektrolyty na báze kyseliny mravčej a kyseliny octovej s rôznymi prídavkami 
organických rozpúšťadiel, ktoré predchádzajú adsorpcii intaktných proteínov na steny 
kapiláry. Na partnerskej inštitúcii bola vyvinutá metóda na báze kvapalinovej chromatografie 
a hmotnostnej spektrometrie s predúpravou biologických vzoriek pomocou jednoduchej 
extrakcie na tuhej fáze (SPE) na mikroelučných platniach. Práca bola zameraná na 
optimalizáciu jednotlivých krokov SPE procesu s cieľom dosiahnutia vhodných podmienok 
pre simultánne prečistenie a elúciu viacerých intaktných proteínov s rôznymi molekulovými 
hmotnosťami a izoelektrickými bodmi z  biologických tekutín (plazma, sérum, moč) s čo 
najvyššou výťažnosťou. Najkritickejšie kroky počas optimalizácie boli úprava vzorky pred 
samotnou extrakciou, dávkovanie vzorky na stacionárnu fázu ako aj samotný výber 
stacionárnej fázy. Výsledky boli prezentované vo forme prednášky na prestížnej konferencii 
ASMS konanej vo Philadelphii, a pripravuje sa publikácia v karentovanom zahraničnom 
časopise.  

Ďalšie aktivity HPLC sekcie zahŕňajú identifikáciu a hodnotenie čistoty nových molekúl 
ako potenciálnych liečiv syntetizovaných na KFANF (sulfónamidy obsahujúce 1,3,5-triazínový 
skelet v kombinácii s aminokyselinami). HPLC sekcia sa v tomto roku značnou mierou 
podieľala na vývoji metód pre purifikáciu syntetizovaných triazínových derivátov pomocou 
semi-preparatívnej LC ako aj na kontrolu účinnosti purifikácie pomocou overenia čistoty 
vypreparovaných frakcií HPLC-DAD/HRMS metódami. V rámci medzikatedrovej spolupráce 
v oblasti prípravy potenciálnych liečiv sa riešila problematika identifikácie a hodnotenia 
čistoty novo-syntetizovaných derivátov s Katedrou farmaceutickej chémie FaF UK. 
V spolupráci s Katedrou farmakognózie a botaniky boli analyzované vzorky rôznych 
rastlinných extraktov so zameraním na prítomnosť a stanovenie flavonoidov v týchto 
extraktoch.  

V rámci medziuniverzitnej spolupráce HPLC sekcia spolupracovala s Oddelením 
anorganickej chémie, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave. Hodnotila sa kinetika oxidačných reakcií kvatrochelátov s obsahom 
železa. Výsledky uvedenej štúdie sú aktuálne spracovávané do formy vedeckej publikácie, 
ktorá bude v krátkom čase zaslaná do karentovaného/impaktovaného vedeckého periodika. 
 

Publikácie Laboratória farmaceutickej a biomedicínskej analýzy TAC za rok 2021:  
1. Piešťanský, J.; Matušková, M.; Čižmárová, I.; Majerová, P.; Kováč, A.; Mikuš, P. 

Ultrasensitive determination of serotonin in human urine by a two dimensional capillary 
isotachophoresis-capillary zone electrophoresis hyphenated with tandem mass 
spectrometry, Journal of Chromatography A, 1648 (2021), 462190. 

2. Piešťanský, J.; Matušková, M.; Čižmárová, I.; Olešová, D.; Mikuš, P. Determination of 
Branched-Chain Amino Acids in Food Supplements and Human Plasma by a CE-MS/MS 
Method with Enhanced Resolution, International Journal of Molecular Sciences, 22 
(2021), 8261. 

3. Matušková, M.; Čižmárová, I.; Chaľová, P.; Mikuš, P.; Piešťanský, J. Rapid and simple 
CZE-UV method for quality control of B1 and B6 vitamins in drugs and dietary 
supplements, European Pharmaceutical Journal, 68 (2021), 1, 59-62. 

4. Piešťanský, J., Čižmárová, I., Štefánik, O., Matušková, M., Horniaková, A., Majerová, 
P., Mikuš, P. Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry with Multisegment Injection 
and In-Capillary Preconcentration for High-Throughput and Sensitive Determination of 



  

122 

 

Therapeutic Decapeptide Triptorelin in Pharmaceutical and Biological Matrices. 
Biomedicines. - Roč. 9, č. 10 (2021), s. [1-15] 

5. Thomas, S. L., Thacker, J. B., Schug, K.A., Maráková, K. Sample preparation and 
fractionation techniques for intact proteins for mass spectrometric analysis. Journal of 
Separation Science Roč. 44, č. 1 (2021), s. 211-246  

6. Bodnár Mikulová, M., Kružlicová, D., Pecher, D., Petreni, A., Supuran, C. T., Mikuš, P. 
Synthesis and Inhibition Activity Study of Triazinyl-Substituted Amino(alkyl)-
benzenesulfonamide Conjugates with Polar and Hydrophobic Amino Acids as Inhibitors 
of Human Carbonic Anhydrases I, II, IV, IX, and XII. International Journal of molecular 
sciences Roč. 22, č. 20 (2021), s. [1-19]  

7. Salanci, E. Malík, I., Šandrik, R., Pecher, D., Andriamainty, F. Determination of the 
critical micelle concentration and thermodynamic parameters of phenylcarbamic acid 
derivatives using a fluorescence method. Chemical Papers Roč. 75, č. 7 (2021), s. 3081-
3090  

 
Toxikologické a antidopingové laboratórium  
 

Kľúčovou problematikou Toxikologického a antidopingového laboratória TAC je vývoj 
inovatívnych metód pre analýzu zakázaných látok a využitie týchto metód v antidopingu. 
Cieľom vedeckého projektu UK/253/2021 bol vývoj spoľahlivej a efektívnej UHPLC-MS/MS 
metódy pre analýzu klenbuterolu, ktorá by mala reálne predpoklady pre jej implementáciu 
do rutinnej praxe WADA akreditovaných laboratórií. Aplikačný potenciál optimalizovanej 
UHPLC-MS/MS metódy bol hodnotený prostredníctvom monitorovania klenbuterolu 
v modelových vzorkách moču (ľudský moč s prídavkom interného štandardu klenbuterolu), 
na ktorých bude vyvinutá UHPLC-MS/MS metóda validovaná v súlade s platnými smernicami 
(i.) EMA, resp. (ii.) FDA na validáciu bioanalytických metód či (iii.) ICH Q2 (R1) na hodnotenie 
kvality liečiv a liekov. Bola tiež vyvinutá a publikovaná inovatívna metóda na báze SPE-HPLC-
MS, integrujúca on-line úpravu vzorky (redukciu matricových zložiek a zakoncentrovanie 
analytov) s analytickou separáciou a hmotnostnou detekciou, pre identifikáciu a stanovenie 
oxandrolonu a jeho hlavného metabolitu v biologickom systéme. Uvedená práca bola 
prezentovaná na medzinárodnej vedeckej konferencii, kde získala hlavnú cenu za najlepší 
poster: 

• Cena (1. miesto) za najlepší poster prezentovaný na zahraničnej medzinárodnej 
konferencii: 5th International Caparica Christmas Conference on Sample Treatment, 
on November 15-18, 2021 in Lisbon: 

o Slíž, K., Pecher, D. Mikuš, P. Advanced UHPLC-MS/MS Screening of 
Oxandrolone and Its Major Metabolite 17-Epi-Oxandrolone in Human Urine with 
On-Line SPE Sample Pretreatment. 5th International Caparica Christmas 
Conference on Sample Treatment, Caparica, Portugalsko, 15. až 18.11.2021 

 
V rámci vývoja a aplikácie metód plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou 

(GC-MS) sa vedecko-výskumná činnosť zameriavala na stanovenie silíc vybraných druhov 
liečivých rastlín a identifikáciu ich aktívnych konštituentov v spolupráci s Katedrou 
farmakognózie a botaniky (KFB) podporenej grantom VEGA1/0284/20 „Výskum prírodných 
látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky 
a štúdium synergie“.  
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Pomocou GC-FID metódy sa aktuálne rozbieha stanovenie mastných kyselín s krátkym 
reťazcom v plazme, ktoré sú ukazovateľmi citlivosti onkologicky chorých pacientov na 
chemoterapeutickú liečbu. Konkrétne ide o pacientov, u ktorých bola 
diagnostikovaná  rakovina semenníkov. Úloha je riešená kooperáciou Toxikologického a 
antidopingového laboratória a Laboratória farmaceutickej a biomedicínskej analýzy 
s mimofakultnými inštitúciami NOÚ a SAV v Bratislave. 

 
Publikácie Toxikologického a antidopingového laboratória TAC v roku 2021: 

 
1. Galba, J., Piešťanský, J., Kováč, A., Olešová, D., Cehlár, O., Kertys, M., Kozlík, P., 

Chaľová, P., Tirčová, B., Slíž, K., Mikuš, P. Fast and Sensitive Screening of Oxandrolone 
and Its Major Metabolite 17-Epi-Oxandrolone in Human Urine by UHPLC-MS/MS with 
On-Line SPE Sample Pretreatment. Molecules Roč. 26, č. 2 (2021), s. [1-15] 
 

 
 Laboratórium farmakoproteomiky a farmakogenomiky 

 
Laboratórium sa zaoberá štúdiom cholínergického systému v CNS a na periférii a ich 

vzťahu k patológiám. V súčasnosti sa bližšie venujeme hlavne popísaniu neneuronálneho 
cholínergického systému v kardiovaskulárnom systéme, s využitím animálnych modelov 
hypecholínergického stavu, ako aj u pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému, 
metabolickými ochoreniami a pacientmi s ochorením COVID-19. Na uvedenej problematike 
sa pracuje aj v rámci projektu VEGA „Participácia cholínergického systému v patológiách 
spojených s metabolickým syndrómom“. Metabolický syndróm (MS) predstavuje 
nahromadenie a združenie závažných faktorov, čo vedie k potenciácii rizika 
kardiovaskulárnych ochorení (sprevádzané zvýšenou morbiditou a mortalitou) a vzniku 
diabetes mellitus typu 2. Existujú indície o vzťahu medzi aktivitou cholínesteráz (ChE) a 
väčšinou patológií vymedzujúcich MS, avšak neexistuje komplexná štúdia, ktorá by tento 
vzťah vyhodnotila. Projekt sa venuje bližšiemu popísaniu vzťahu ChE a vybraných 
symptómov MS u hospitalizovaných pacientov a v animálnych modeloch geneticky-
podmieneného alebo environmentálne-podmieneného MS a následne overiť dopad inhibície 
ChE na vývoj MS. V rámci patológií MS je pozornosť sústredená predovšetkým na obezitu, 
parametre lipidového a glukózového profilu, aterosklerózu a fyziologické parametre 
kardiovaskulárneho systému. V rámci projektu APVV na podporu mobilít „Neneuronálny 
cholinergický systém“ je práca zameraná na popísanie anatomickej organizácie a funkcie 
neneuronálneho cholinergického systému srdca a ciev. Literatúra uvádza, že neuronálny aj 
neneuronálny cholinergický systém môže zohrávať kardioprotektívnu úlohu, pričom 
zmenená protektívna cholínergická stimulácia je spájaná s kardiovaskulárnymi patológiami. 
Hlavným cieľom projektovej úlohy je nadviazať na dlhoročnú spoluprácu medzi laboratóriom 
doc. Anny Hrabovskej, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a 
laboratóriom Dr. Erica Krejci, CNRS, Université Paris Descartes v Paríži. V rámci doterajšej 
spolupráce sme pripravili niekoľko úspešných vedecko-výskumných projektov, ktoré viedli k 
viacerým hodnotným publikačným výstupom, a štyrom úspešne obhájeným dizertačným 
prácam, dvom z nich pod našim dvojitým vedením. V súčasnosti pripravujeme viaceré 
spoločné publikácie z oblasti neneuroálneho cholínergického systému, ktoré plánujeme 
zaslať do zahraničných karentovaných a impaktovaných časopisov.  
 



  

124 

 

Pri riešení danej problematiky laboratórium spolupracuje s uvedenými inštitúciami: 
1. Centre Borelli, CNRS UMR 9010, ENS Paris Saclay, Université Paris Descartes, 75014 
Paris, France laboratórium prof. Eric Krejci, PhD,  
- štúdium cholínesteráz v CNS a na periférii 
- spolupráca pri riešení vedecko-výskumných grantov  
2. Inserm UMR-S 1180, Faculté de Pharmacie, Université Paris-Saclay, F-92296, Chatenay-
Malabry, France, laboratórium prof. PharmD. Rodolphe Fischmeister, PhD. 
- štúdium cholinergného systému v kardiovaskulárnom systéme 
3. Ministère des Armées · Institut de Recherche Biomédicale des Armées,    Département de 
Toxicologie, Brétigny-sur-Orge, Île-de-France, France, laboratórium  Florian Nachon, PhD. 
- enzymológia cholínesteráz 
6. University of Nebraska Medical Centre in Omaha, Eppley Institute, Omaha, NE, USA, 
laboratórium prof. Oksany Lockridge, PhD 
- príprava novej metódy pre purifikáciu ľudskej BChE, s použitím v terapii intoxikácie 
inhibítormi cholínesteráz 
- štúdium protilátok voči cholínesterázam 

 

IX. Činnosť NMR laboratória  

 
V roku 2021 bolo v NMR laboratóriu prijatých 361 vzoriek, z ktorých bolo nameraných 

656 NMR meraní. Z toho bolo 1H spektier 341, 13C 175, 31P42, 19F 18 a 80 2D a iných 
experimentov.Merané spektrá boli využívané najmä na overenie štruktúry a čistoty 
novosyntetizovaných zlúčenín a určenie štruktúry neznámych produktov. V menšej miere 
boli použité  na identifikáciu a určenie štruktúry látok izolovaných z rastlinných materiálov. 

V rámci spolupráce s ÚPOL SAV boli vykonaná séria NMR experimentov zameraných na 
štúdium kinetiky polymerizačných reakcií. Časť prístrojovej kapacity bola využitá na meranie 
pre potreby FCHPT STU, kde partnerské laboratórium (NC NMR) bolo odstavené z dôvodu 
rekonštrukcie budovy. 

Na prevádzku NMR spektrometra bola prostredníctvom Národného centra NMR získaná 
finančná podpora z ministerstva školstva. Tieto finančné prostriedky budú čiastočne využité 
aj na prevádzku laboratória v r. 2022. 
 
Spolupráca na grantoch: 

Číslo projektu: VEGA 1/0712/18 
Názov projektu: Senzitizéry na báze benzotiazolu a tiazol-kondenzovaných 
heterocyklov pre fotovoltaické aplikácie: od počítačového modelovania k syntézam a 
praktickému využitiu vo farbivom senzibilizovaných solárnych článkoch. 
Zodpovedný riešiteľ: Hrobárik Peter, Mgr., PhD., Prírodovedecká fakulta UK 
 
Číslo projektu: VEGA 1/0054/19 
Názov projektu: Chemická modifikácia prírodných polyfenolových a triterpénových 
zlúčenín ako nástroj cieleného transportu do mitochondrií. 
Zodpovedný riešiteľ: Lukáč Miloš, doc. PharmDr., PhD., Farmaceutická fakulta UK 

 
Diplomové práce: 
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1. Sabolová Michaela: Syntéza a analytické hodnotenie 
konjugátutriazinylbenzénsulfonamidu s aminokyselinou homoalanínom ako 
potenciálneho inhibítora karboanhydráz Katedra farmaceutickej analýzy 
a nukleárnej farmácie 

2. Soláriková Dominika: Príprava a štúdium supramolekulového gelátora na báze 
nikotínamidu. Katedra chemickej teórie liečiv 

3. Kormaňáková Veronika: Príprava a štúdium chirálnych amfifilných bispyridíniových 
solí. Katedra chemickej teórie liečiv 

4. Timko Tomáš: Syntéza dimérnych fosfániových solí. Katedra chemickej teórie liečiv 
5. Vaľko Jakub: Syntéza esterov kyseliny rozmarínovej. Katedra chemickej teórie 

liečiv 
6. Ebrahiminezhad Tina: Synthesis and structural characterization of biological active 

curcumin derivatives (I). Katedra chemickej teórie liečiv 
7. Ebrahiminezhad Bita:  Syntéza a štruktúrna charakterizácia biologicky aktívnych 

derivátov kurkuminu (II). Katedra chemickej teórie liečiv 
8. Bédiová Edina: Syntéza vybraných meďnatých komplexov Schiffových 

a redukovaných Schiffových báz odvodených od aminokyselín L-cysteín a L-
metionín. Katedra chemickej teórie liečiv 

9. Saloňová Veronika: Syntéza vybraných meďnatých komplexov Schiffových 
a redukovaných Schiffových báz odvodených od kyselín 5-aminopentánovej a 6-
aminohexánovej. Katedra chemickej teórie liečiv 

10. Markus Teska: Syntéza nových antagonistov beta-adrenergných receptorov. 
Katedra farmaceutickej chémie 

 
Rigorózne práce: 

1. Leskovská, Janka: Synthesis, characterization and anticancer activity of Ruthenium 
complexes containing curcuminoids. Katedra chemickej teórie liečiv 

2. Bastami  Lina Kovové komplexy fluorovaného kurkuminoidu s biologickou aktivitou. 
Katedra chemickej teórie liečiv 

 
Dizertačné práce: 

1. Bodnár Mikulová Mária: Príprava, analýza a hodnotenie biologickej aktivity nových 
derivátov sulfónamidov ako potenciálnych inhibítorov karboanhydráz a prekurzorov 
rádiofarmák. Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie 

 
Konferencie: 

1. AFH Lukáč, M., Markuliak, M., Horváth, B.: Izolácia cyklofánov z pečeňovky 
Marchantia polymorpha. 73. zjazd chemikov 6.9.-10.9.2021 ChemZi 17 (2021) 217. 

2. AFH Markuliak, M.; Lukáč, M.; Horváth B.: Príprava izoperotetínu. 73. zjazd 
chemikov 6.9.-10.9.2021 Vysoké Tatry. ChemZi 17 (2021) 220. 

3. AFH Leskovská, J.; Valentová, J.; Fischer-Fodor E.,  Miklášová N. L.: Synthesis and 
structural characterization of potential antineoplastic Ruthenium complexes 
containing curcuminoids. 73. zjazd chemikov 6.9.-10.9.2021 Vysoké Tatry. ChemZi 
17 (2021) 195. 

4. BFA Oboňová, B., Habala, L., Herich, P., Valentová, J.,: Synthesis and Analysis of 
Bidentate Schiff Bases as Potential Ligands for New Metal Complexes. Conference 
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Synthesis and Analysis of Drugs [49] - Hradec Králové, 16.09. - 17.09.2021. Book of 
Abstracts. - Hradec Králové : Farmaceutická fakulta Univerzita Karlova, 2021, 28-28. 

 
Publikácie: 
ADC Kasak P., Hrobárik P., Osička J., Soláriková D., Horváth B., Tkac J., Sadasivuni K.K., 
AlMaadeed M.A., Mikláš R. Nicotinamide-based supergelator self-assembling via 
asymmetric hydrogen bonding NH…OC and H…Br- pattern for reusable, moldable and self-
healable nontoxic fuel gels. Journal of Colloid and Interface Science 2021, 603, 182-190. 
ADC Bodnár Mikulová, M.; Kružlicová, D.; Pecher, D.; Petreni, A.; Supuran, C.T.; Mikuš, P. 
Synthesis and InhibitionActivity Study of Triazinyl-SubstitutedAmino(alkyl)-
benzenesulfonamideConjugateswithPolar and HydrophobicAminoAcids as Inhibitors of 
HumanCarbonicAnhydrases I, II, IV, IX, and XII. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22 (20), 11283. 
ADC Miklášová N., Herich P., Dávila-Becerril J. C., Barroso-Flores J., Fischer-Fodor E., 
Valentová J., Leskovská J., Kožíšek J., Takáč  P., Mojžiš J., Evaluation of Antiproliferative 
Palladium(II) Complexes of Synthetic Bisdemethoxycurcumin towards In Vitro Cytotoxicity 
and Molecular Docking on DNA Sequence, Molecules 2021, 26, 4369. 
ADN- Mikláš R., Miklášová N., Bukovský M. Synthesis and Correlation of Aggregation and 
Antimicrobial properties of Homochiral Quaternary Ammonium Bromides Derived from 
Camphoric acid. Eur. Pharm. J. 2021, 68(1), 10-16. 

 
 

Tab. 40:  Počet nameraných spektier k 31. 12. 2021 

 

Katedra vzorky 1H 13C 31P 19F 
2D a 

iné 

Spolu 

exp. 
% 

110 – farmaceutickej 

analýzy a nukleárnej 

farmácie 

77 77 13   32 122 18,6 

120 – chemickej teórie 

liečiv 
248 246 149 42 18 21 476 72,6 

130 – bunkovej 

a molekulárnej biológie 

liečiv 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0  

140 – farmaceutickej 

chémie 
15 15 10    25 3.8 

150 – farmakológie 

a toxikológie 
      0  

160 – organizácie 

a riadenia farmácie 
      0  

170 – farmakognózie 

a botaniky 
      0  

180 – fyzikálnej chémie 

liečiv 
      0  

190 – galenickej farmácie         

UPOL SAV 18     18 18 2,7 
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PRIF UK 3 3 3   9 15 2.3 

Spolu 361 341 175 42 18 80 656  

 

 

Tab.41:  Počet výstupov využívajúcich NMR za rok 2021 

 

Katedra 
Dizertačné 

práce 

Rigorózne 

práce 

  

Diplomové 

práce 

konferencie publikácie patenty 

110 – 

farmaceutickej 

analýzy 

a nukleárnej 

farmácie 

1  1  1  

120 – chemickej 

teórie liečiv 
 2 8 4 3  

130 – bunkovej 

a molekulárnej 

biológie liečiv 

      

140 – 

farmaceutickej 

chémie 

  1    

150 – farmakológie 

a toxikológie 
      

160 – organizácie 

a riadenia farmácie 
      

170 – 

farmakognózie 

a botaniky 

      

180 – fyzikálnej 

chémie liečiv 
      

190 – galenickej 

farmácie 
      

iné       

Spolu 1 2 10 4 4 0 

 

 

X. Medzinárodný vzdelávací program CEMDC 
 

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je súčasťou nadnárodného 

konzorcia európskych univerzít, ktorého zámerom je postgraduálne vzdelávanie v oblasti 

výskumu a vývoja liečiv. Desať európskych univerzít z desiatich krajín vytvorilo unikátny 
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kooperatívny vzdelávací program, ktorý môžu zásluhou FaF UK absolvovať aj uchádzači zo 

Slovenska. Tento nový európsky vzdelávací projekt v oblasti výskumu a vývoja liečiv - 

Cooperative European Medicines Development Course (CEMDC, http://cemdc.eu/about-

courses/) vznikol pod záštitou a v spolupráci s Innovative Medicines Initiative a European 

Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. Do programu sú okrem Univerzity 

Komenského v Bratislave zapojené aj univerzity z Estónska (Tartu), Maďarska (Budapešť), 

Litvy (Kaunas), Poľska (Varšava), Portugalska (Lisabon), Rumunska (Târgu Mureş), Srbska 

(Belehrad), Slovinska (Ljubljana) a Turecka (Ankara). Vzdelávací program koordinuje 

maďarská Semmelweis univerzita. Cieľom kurzov  je vyškoliť odborníkov, ktorí pochopia 

zložitý proces vývoja liekov od molekuly až po podanie pacientovi. Títo odborníci môžu 

potom využiť nadobudnuté znalosti v inovatívnych alebo generických farmaceutických 

spoločnostiach, regulačných agentúrach, ale i v oblasti zdravotnej starostlivosti či 

manažmentu zdravotných poisťovní. Program je určený pre absolventov farmaceutických, 

medicínskych alebo prírodovedných odborov. Výučbu v anglickom jazyku budú viesť 

poprední odborníci z akademickej obce a farmaceutického priemyslu, ktorí pôsobia v 

zúčastnených krajinách. Základný kurz pozostáva zo 6 modulov, ktoré študenti absolvujú 

počas 2 rokov. Kompletný stupeň Master (s titulom Master of Medicines Development) sa 

skladá z 12 modulov a trvá 4 roky. FaF UK odborne aj organizačne zabezpečuje Module 5 

Regulatory Affairs. 

 

XI. Účasť fakulty na expertíznej činnosti  
 

Jednotliví odborní pracovníci FaF UK sa zúčastňujú expertíznej činnosti pri hodnotení 

liekov používaných v krajinách EÚ. Expertízna činnosť pozostáva : 

1) poskytovanie stanovísk a expertíznych posudkov v rámci poradných orgánov pri ŠUKL 

2) účasť v komisiách a pracovných skupinách pri Európskej liekovej agentúre, Londýn, UK 

prostredníctvom nominácie ŠUKL a expertíznej činnosti pri procese posudzovania 

kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 

Expertná činnosť pracovníkov FaF UK slúži pre účely Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pri 

posudzovaní  liekov v rámci registrácie post registračných  procesov hodnotenia liekov. 

 

 

XII. Činnosť Slovenského spolku študentov farmácie  

 
ÚVOD 

Podobne ako rok 2020, aj rok 2021 sa pre SSŠF niesol v  duchu pandémie. Pasovali 
sme sa s ďalšími výzvami a zmenami, ktoré nás sprevádzajú od jej začiatku.  Mnohé 
z našich tradičných projektov sme museli prispôsobiť pandemickej situácii a  preklopiť do 
online roviny. Avšak od nového akademického roka sme v  septembri konečne prekročili 
prach našej školy a mohli laboratórne cvičenia vykonávať prezenčne. S  týmto súviselo aj 

http://cemdc.eu/about-courses/
http://cemdc.eu/about-courses/
http://cemdc.eu/about-courses/
http://cemdc.eu/about-courses/
http://cemdc.eu/about-courses/
http://cemdc.eu/about-courses/
http://cemdc.eu/about-courses/
http://cemdc.eu/about-courses/
http://cemdc.eu/about-courses/
http://cemdc.eu/about-courses/
http://cemdc.eu/about-courses/
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to, že sa nám niektoré spolkové projekty podarilo zorganizovať prezenčne v  súlade 
s aktuálnymi pandemickými opatreniami. Niektoré projekty sa dali presunúť z  prostredia 
fakulty do online priestoru, iné si vyžadovali úplnú zmenu konceptu. Žiaľ, mnohé, hlavne 
kultúrne projekty, sme museli zrušiť úplne.  

Na druhej strane, vzniklo viacero nových nápadov, naše sociálne siete sa rozrastali 
ďalej. Získali sme množstvo nových sledovateľov a  priaznivcov, či už na FB alebo na IG. 
Začiatkom septembra sme prvákom na prváckom zápise predstavili spolok a  jeho 
aktivity.  

Stretnúť ste sa s nami, zástupcami SSŠF, mohli aj na mnohých podujatiach 
a projektoch. Reprezentovali sme aj na online kreditovanom odbornom seminári 
Equilibrium zdravia v lekárni, kde sa v júni panelovej diskusie zúčastnila členka Správnej 
rady Veronika Smoleňová. Taktiež sme sa v septembri zúčastnili 22. Lekárnického 
kongresu v Žiline, MED-EXPO a VIII. Zoborských lekárnických dní a na našej fakulte 38. 
Technologických dní, kde sme mali svoj stánok.  

Taktiež sa nám podarilo zúčastniť a reprezentovať na DOD a Veľtrhoch vysokých 
škôl, kde sme záujemcom o štúdium priblížili, čo ich čaká na fakulte a  v spolku.  
25. september bol pre nás výnimočným dňom, pretože sme publikovali video s  názvom 
„Kto je to farmaceut?“ Chceli sme a  chceme ukázať,  že aj my, študenti farmácie, si 
uvedomujeme dôležitosť nášho povolania. Práve preto sme sa rozhodli natočiť toto 
video, v ktorom chceme poukázať na to, prečo je povolanie farmaceuta skutočne 
dôležité. 
 
VZDELÁVANIE 

Napriek pretrvávajúcej pandémií a protipandemickým opatreniam sme neklesli 
na duchu a zachovali si odhodlanie a motiváciu pracovať ďalej. Naše vzdelávacie aktivity 
sme prispôsobili aktuálnej situácií, aby sme študentom mohli poskytnúť čo 
najplnohodnotnejší zážitok z organizovaných projektov. Prechod do online priestoru bol 
pre nás určitou výzvou, osobný kontakt je len ťažko nahraditeľný. Avšak, vďaka 
možnostiam, ktoré v tejto dobe máme, sme vedeli aj túto situáciu využiť v  náš prospech 
a nájsť veľa pozitív, ktoré online svet ponúka. Možnosť pripojiť sa na prednášku či 
zúčastniť sa projektu odkiaľkoľvek študenti veľmi ocenili. Počas tejto neľahkej doby sme 
vedeli šíriť osvetu, ako aj povzbudzujúce slová širšiemu publiku s  väčším dosahom. 
Vzrástol počet účastníkov na prednáškach, ako aj množstvo interakcií s  obsahom, ktorý 
sme počas celého roka tvorili a prinášali študentom prostredníctvom sociálnych sietí.  

Prostredníctvom série prednášok Chcem viac prinášame študentom možnosť bližšie 
nahliadnuť do rôznych zaujímavých oblastí a  tém z nášho odvetvia, ktoré sú nad rámec 
školského študijného plánu. Témy volíme podľa záujmu študentov. Prednášky z tejto 
série sa i v tomto roku tešili vysokej obľube. Možnosť pripojiť sa online a  počúvať 
z pohodlia svojho domova bol pozitívnym faktorom, ktorý sa odzrkadlil na vysokom 
počte účastníkov dosahujúcom trojciferné čísla.  V roku 2021 sa nám podarilo 
zorganizovať osem prednášok. Obsiahli sme témy: 1. osobnosť lekárnika, 2. účinky 
magnézia, rozdiely v liekových formách a ich vstrebateľnosť, 3. ako zvládať náročné 
situácie s ľahkosťou, 4. pohľady na HIV infekciu, 5. topická protizápalová liečba akútnej 
bolesti pohybového aparátu, 6. odvážny rozhovor so  psychiatrom, 7. hypersenzitivita 
dentínu a jej riešenie, 8. antibiotiká so známym infektológom doc. MUDr. Petrom 
Sabakom, PhD.. 
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Vzdelávací projekt Lekárenské paragrafy sme v  tomto roku obohatili o nový formát 
s myšlienkou: „farmaceut dnes a zajtra,“ na ktorom sa zúčastnili vážené osobnosti nie len 
na pôde farmácie. Prvou časťou bola moderovaná diskusia, kde diskutovali: dekan FaF 
UK, prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, prezident SLeK, PharmDr. Ondrej Sukeľ a 
zakladateľ projektu Očami farmácie, PharmDr. Marek Kajan. Diskusiu moderovala 
vtedajšia predsedníčka pre publikácie Martina Podžubanová. Druhou časťou bol seminár 
s PharmDr. Ondejom Sukeľom. Účasť na tomto projekte bola počtovo obmedzená, 
s cieľom zabezpečiť kvalitnú a obohacujúcu diskusiu na dôležité témy, ktoré by sme si 
my, ako budúci farmaceuti, mali uvedomovať. Taktiež sme ponechali väčší priestor pre 
zapojených študentov pýtať sa otázky, a  tak sa zapojiť do diskusie. 

Projekt Študenti študentom je skvelou možnosťou ako sprostredkovať rady, tipy 
a skúsenosti od výnimočných študentov a profesorov. V tomto roku sa konal druhý 
ročník prebiehajúci počas štyroch dní. Každý deň sa prostredníctvom neformálneho 
workshopu rozoberala jedna téma. Študenti mali možnosť zistiť, čo si predstaviť pod 
pojmom Študentská vedecká činnosť a aké výhody im účasť na nej môže priniesť. Ďalší 
deň bol venovaný citačným technikám a užitočným radám, ktoré si študenti mohli skúšať 
už počas samotného workshopu. V stredu sa zúčastnení mohli lepšie zorientovať 
v jednotlivých katedrách a zamyslieť nad oblasťou, ktorej sa budú venovať pri písaní 
diplomovej práce. Posledný deň sa niesol s myšlienkou „škola po škole,“ kde sa študenti 
dozvedeli mnoho informácií o doktorandskom štúdiu. 

Kurz lekárenskej komunikácie zahŕňa súbor seminárov, kde sa študenti pútavou 
formou učia komunikácii s pacientom a je im priblížená správna technika dispenzácie. 
Tak, ako v predchádzajúcom roku, aj v roku 2021 bol kurz organizovaný v online podobe, 
ktorá priniesla určité výhody. Tieto videá si študenti mali možnosť prehrať kedykoľvek, 
kdekoľvek a koľkokrát chceli. Študentov v náučných videách previedol PharmDr. Peter 
Stanko jednotlivými problematikami. Súčasťou webinárov boli záverečné testy, za ktoré 
im bol udelený zápis do Certifikátu aktívneho študenta. Najlepší riešitelia boli ocenení 
odbornými knižnými titulmi. Nadobudnuté poznatky mnohí študenti využili zapojením 
sa do nadväzujúcej súťaže: Majstrovstvá v  lekárenskej komunikácií, ktorá sa koná 
každoročne v rámci Týždňa farmaceutického vzdelávania (TyFaVKa).  

Klinicky zameraná celoštátna súťaž Clinical Skills Event (CSE), organizovaná 
Slovenským spolkom študentov farmácie (SSŠF) v  spolupráci so Spolkom košických 
študentov farmácie (SKŠF) sa v roku 2021 organizovala po prvý raz online. Počas riešenia 
reálnych kazuistík z oblasti klinickej farmácie študenti uplatňujú a  ďalej rozširujú svoje 
vedomosti. Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 17 tímov. V rámci CSE sme študentom 
formou prednášky priblížili problematiku: „Prečo farmakoterapia nezaberá a ako môže 
pomôcť spolupráca lekára a farmaceuta.” pod vedením PharmDr. Anny Oleárovej, PhD., 
MPH. 

Vzdelávací program ATIP, Advanced training in pharmacy care,  je určený študentom 
štvrtého ročníka, ktorý sa musel z dôvodu pandemickej situácie preložiť na prvý 
výučbový týždeň zimného semestra. A  tak sa na ňom tohto roku zúčastnili už 
modifikovaní piataci. Témou bola problematika prechladnutia a vírusových respiračných 
infekcií horných dýchacích ciest. V prvej časti sa v odbornej prednáške prof. MUDr. Miloš 
Jeseňák, PhD. zameral na správnu liečbu a  prevenciu. Pani docentka Mináriková 
porozprávala o vplyve zinku na ľudské zdravie a PharmDr. Peter Stanko mal za úlohu 
priblížiť študentom kúsok praxe. Súčasťou programu za účelom prieskumu bolo aj 
vyplnenie dotazníka lekárnikmi v lekárňach, v ktorých študenti absolvovali povinnú prax. 
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Neustále sa snažíme podporovať kampane verejného zdravia a  šíriť osvetu 
v dôležitých témach čo najširšiemu publiku. V  roku 2021 tomu nebolo inak. Nakoľko 
takmer všetky kampane verejného zdravia prebiehali v  online rovine, využili sme 
potenciál sociálnych sietí naplno. Prostredníctvom informatívnych a  pútavých grafík sme 
upriamili pozornosť na dôležitosť prevencie a  pravidelné prehliadky u lekára. 
V spolupráci so študentkou zubného lekárstva sme zorganizovali prednášku zameranú 
na správnu starostlivosť o detský chrup počas Svetového dňa zdravia detí. Pripomenuli 
sme dôležitosť správneho užívania antibiotík, ako aj časté chyby v  ich užívaní. Nezabudli 
sme ani na problematiku duševného zdravia študentov a vlastnú kampaň sme rozšírili 
o spoluprácu so Študentskou radou vysokých škôl. Pri príležitosti Svetového dňa proti 
obezite sme v spolupráci so Slovenskou obezitologickou asociáciou a Katedrou telesnej 
výchovy a športu, rozhýbali našich študentov prostredníctvom pohybových výziev. 
V bežeckej aplikácií Strava sme vytvorili spoločnú skupinu „Farmaceutické kilometre,“ 
kde boli študenti navzájom motivovaní k  pohybu a svoje aktivity mohli zdieľať so 
spolužiakmi. Prostredníctvom sociálnych sietí sme v  rámci správnej starostlivosti 
o pokožku študentom poskytli možnosť zapojiť sa do súťaže, kde mohli vyhrať vecné 
ceny. Ďalej sme šírili osvetu o AIDS a nádorových ochoreniach. 

Kampaň s názvom Movember bola jedinou kampaňou realizovanou aj v  prezenčnej 
podobe. Pomocou edukatívnych materiálov sme v  spolupráci so študentmi lekárskej 
fakulty šírili osvetu o rakovine prostaty širšej verejnosti v priestoroch nákupného centra 
v Bratislave. 

 
PUBLIKÁCIE 

V rámci sekcie Publikácie sme sa sústredili najmä na našu hlavnú publikáciu, a  to 
časopis Farmakoviny, ktorý vyšiel v mesiacoch marec, máj, október a december. Počas 
prvého polroka vychádzal iba v elektronickej forme na stránke issuu.com a v druhej 
polovici roka sme vzhľadom na kombinovanú formu výučby prešli aj na tlačenú formu. 
Od októbrového čísla sme vo Farmakovinách zaviedli novú rubriku „Klinické okienko“, 
ktorá má edukačný charakter a je venovaná klinickej farmácii a riešeniu kazuistík. Ako po 
minulé roky, tak aj v roku 2021 sme sa s Farmakovinami zúčastnili prestížnej novinárskej 
súťaže Štúrovo pero, odkiaľ sme si okrem cenných rád odniesli aj  tretie miesto v kategórii 
vysokoškolských časopisov.  

Ďalšími publikáciami z našej dielne sú Sprievodca prváka a Sprievodca absolventa, 
ktoré majú informatívny charakter. Sprievodcu prváka sme distribuovali počas zápisu 
prvákov a informuje o priebehu štúdia, ubytovaní či doprave. Sprievodca absolventa je 
zostavený pre končiacich študentov pri príležitosti zimných štátnic a obsahuje cenné 
informácie o povinnostiach po škole, možnostiach ďalšieho vzdelávania a  uplatnení sa na 
trhu práce.  

Okrem tlačených publikácií sme tvorili obsah aj na .blog SSŠF, ktorý vychádza 
dvakrát týždenne. Prvé mesiace roka 2021 ho tvorili rubriky „Pondelkový pokec 
s Peťom“, ktorá informovala o aktuálnom dianí vo svete farmácie, „Klinické štvrtky 
s Naty“, ktorá venovala pozornosť klinickej farmácii a „Milý denníček“, kde sa fiktívna 
študentka farmácie zverovala so svojimi každodennými problémami. Postupom času 
pribudli rubriky „S Dominikou o bylinkách“, kde sa venujeme účinkom liečivých 
rastliniek, „Voľnopredajné lieky“, v ktorej sa čitatelia dozvedia viac o  OTC prípravkoch a 
„Farmaceutická chvíľka poézie“, v ktorej nájdete príbehy a myšlienky fiktívnej študentky 
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farmácie. Sme veľmi radi, že náš blog pokrýva široké množstvo tém a  má nie len zábavný, 
ale aj edukačný charakter.  

V marci sme pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského spolku študentov 
farmácie vydali špeciálnu publikáciu 25SSŠF, ktorá zhrnula pôsobenie Spolku od jeho 
vzniku až po súčasnosť. Zostavila ju Martina Podžubanová.  

Ku koncu roka sa nám dvakrát podarilo zorganizovať náš obľúbený Pharmakvíz. 
V novembri sa uskutočnil prezenčnou formou a v decembri sme Pharmakvíz presunuli do 
online priestoru, a tak mohli študenti súťažiť z pohodlia svojho domova, vďaka 
streamovaniu cez Youtube a kvízom pomocou platformy Kahoot!.  

Spolok bol aktívny nie len na poli vlastných publikácií, ale aj tých externých. 
Pravidelne sme prispievali do časopisov ako sú Lekárnik a Medium.  
Taktiež sme v období neutíchajúcich útokov smerovaných na pracovníkov ŠÚKL-u 
a odborníkov na poli farmácie vydali stanovisko, ktorým sme vyjadrili podporu 
dotknutým osobám. 
 
ZAHRANIČIE 

Vo februári minulého roka sa prvýkrát konal IPSF EuRO Team Weekend, ktorého 
zámerom bolo spoznať prácu Exekutívy Európskeho regiónu v neformálnej, priateľskej  
atmosfére. Aj my sme boli pripojení, spolu s ďalšími zástupcami študentov farmácie z 
celej Európy, s ktorými sme sa bližšie spoznali a dozvedeli najnovšie informácie o 
projektoch a dovtedy odvedenej práci EuRO regiónu.   

Najdôležitejšia udalosť Európskej asociácie študentov farmácie (EPSA) je General 
Assembly (Valné zhromaždenie), ktoré sa konalo v online forme počas dvoch víkendov v 
apríli. SSŠF malo zastúpenie v podobe oficiálnych delegátov, ktorí reprezentovali názory 
našej asociácie v najlepšom svetle. Spolu s ostatným delegátmi diskutovali o smerovaní 
a budúcnosti EPSA.  

IPSF EuRO región začal iniciatívu s názvom Sub-Regions Project. Cieľom projektu je 
zlepšiť spoluprácu medzi členskými organizáciami európskeho regiónu, kam patrí aj náš 
spolok SSŠF. V júni sme v rámci Sub-Regions Project spolupracovali s ďalšími asociáciami 
z Írska, Francúzska a Bulharska. Témou projektu bol Access to medicines, devices & 
services, ktorá patrí medzi témy FIP (International Pharmaceutical Federation) 
Development Goals. Súčasťou projektu bola Public Health kampaň a webinár The Role 
of Pharmacists in Improving Access to Vaccination. Projekt sa uskutočnil v spolupráci s 
pani doktorkou PharmDr. Ľubicou Slimákovou, MPH zo Slovenska a s pani doktorkou Dr. 
Aisling O. Leary z Írska. 

IPSF zamestnal zahraničnú sekciu naplno aj v júli, nakoľko sa konali najdôležitejšie 
udalosti federácie. Prvou z nich bolo 2nd EuRO Regional Symposium, ktoré sa malo 
konať v Porto, Portugalsko, ale kvôli pandemickej situácii sa presunulo do online sféry . V 
rámci sympózia oficiálni delegáti diskutovali o budúcnosti Európskeho regiónu a zvolili 
novú exekutívu. Po Európskom zhromaždení nasledovalo online celosvetové 
zhromaždenie The 66th IPSF World Congress. Počas 2 týždňov horlivých diskusií a volieb 
sa IPSF kongres úspešne ukončil s novozvolenou exekutívou.   

Aj tento rok sme, napriek stále pretrvávajúcej pandemickej situácii, mali možnosť 
zorganizovať obľúbený Student Exchange Programme, známy pod skratkou SEP. Stali 
sme sa hostiteľskou krajinou pre 4 študentov z Poľska a Rumunska. Počas ich 
dvojtýždňového pobytu nazbierali množstvo vedomostí a skúseností z praxe vo verejnej 
lekárni, nadobudli poznatky o farmaceutickom systéme na Slovensku a zažili edukačnú 
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exkurziu v sklade Phoenix spojenú so soft-skill tréningom. V rámci voľného času navštívili 
pamiatky hlavného mesta, spoznali krásy prírody počas víkendového pobytu vo 
Vysokých Tatrách, ochutnali špeciality našej kuchyne a vytvorili nové priateľstvá.    
Začiatkom nového semestra sa organizoval Zahraničný týždeň, v rámci ktorého sme 
priblížili medzinárodné študentské asociácie EPSA a IPSF, ich projekty, udalosti a 
výmenné pobyty, ktoré obohacujú štúdium farmácie. Okrem zahraničných projektov sú 
na podujatí prezentované aj informácie z programu Erasmus+.  

Po dlhom čase sa konal 43rd EPSA Annual Congress vo francúzskom Lyone. Počas 
týždenného pobytu vo Francúzsku si naše delegátky odniesli množstvo zážitkov a 
spomienok. Edukačná časť pozostávala z valného zhromaždenia, workshopov, sympózií, 
zaujímavých diskusií a stretnutí. Neoddeliteľnou súčasťou prezenčného kongresu bol 
bohatý sociálny program, ktorého zavŕšením bol Gala Night v Palaise de la Bourse de 
Lyon.  

V novembri sa predsedníčky pre vzdelávanie a digitálne média spolu s ďalšími piatimi 
členkami SSŠF tímu zúčastnili SPC - SLOVAK-POLISH-CZECH LEADERSHIP CAMP, 
ktorý organizoval Maďarský spolok študentov farmácie (HuPSA). Počas troch dní si 
študenti prešli viacerými edukačnými a soft-skillovými tréningami. Vylepšili si 
komunikačné a tímové zručnosti, nadobudli  nové techniky na zvládanie stresu a riešenie 
konfliktov. Nechýbal ani bohatý sociálny program, ktorý zahŕňal icebreaking hry, 
treasure hunt či spoznávaním svojich kolegov z iných krajín v historických priestoroch 
Budapešti. 

V novembri sme sa zúčastnili na online podujatí organizované Európskou komisiou. 
Cieľom podujatia bola otvorená diskusia k problematike nízkej miery využitia vakcín proti 
COVID-19. V spolupráci so SloMSA sme spoločne ako študenti zdravotníckeho odboru za 
Slovensko prezentovali myšlienky a postoj k danej téme. 
  
KULTÚRA 

Tak ako aj minulý rok, tak aj tento rok sa protipandemické opatrenia najviac dotkli 
sekcie kultúry a preto sa mnoho našich  kultúrnych podujatí pre študentov farmácie 
nemohlo zorganizovať. Medzi nimi aj najväčšie kultúrne podujatie – Beánia farmaceutov, 
ktorú sme chceli tento rok zorganizovať trošku inak a  to formou formálnejšej udalosti–
plesu. Taktiež sme sa museli opäť rozlúčiť s  naším obľúbeným Teambuildingom na 
Lodenici, na ktorom vždy vládla pokojná a  rodinná atmosféra. Ani tento rok sa 
nepodarilo našim študentom „zlomiť“ si tabletku a osláviť tak polovicu úspešného štúdia 
na Tabletke farmaceutov. 

Avšak niečo sa nám predsa len podarilo zorganizovať, a  to náš prvý Treasure hunt, 
na ktorom sa študenti v tímoch proti sebe postavili a objavovali zákutia a pamiatky 
Bratislavy. Tie najlepšie tímy boli samozrejme odmenené za ich snahu. Treasure hunt sa 
študentom veľmi páčil čo sa odrazilo na veľkej účasti a  pozitívnych ohlasoch a preto 
budeme v organizácii tohto projektu pokračovať aj na ďalej.  

Ďalší projekt, ktorý sa nám podarilo uskutočniť minulý kalendárny rok, bol projekt s 
názvom Adventný kalendár, ktorého cieľom bolo spestriť  dni končiaceho sa semestra a 
blížiacich sa sviatkov Vianoc.  

Počas dvadsiatich štyroch dní sme spolu otvorili vždy jedno adventné okienko, v 
ktorom si študenti mohli nájsť niečo nové. Či už to boli súťaže, do ktorých sa mohli 
zapájať spolu so svojimi priateľmi, kde po zodpovedaní jednoduchých otázok mohli 
získať rôzne darčekové balíčky.  
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Obohacujúce vzdelávacie prednášky, na ktorých nám prednášali odborníci z rôznych 
sfér zdravotníctva, mali taktiež v našom kalendári svoje miesto, pričom účasť  na nich 
rátala do certifikátu aktívneho študenta.  

Sme si vedomí, že Vianoce nie sú len o dostávaní, ale samozrejme sú aj darovaní. 
Preto sme sa rozhodli podeliť o lásku a podať pomocnú ruku neziskovým 
organizáciám, čím by sa nám podarilo vyčariť úsmev na tvári  ľuďom, ktorí to najviac 
potrebujú.  

Špeciálnou udalosťou adventného kalendára bolo zorganizovanie spievajúceho 
Mikuláša na našej fakulte V spolupráci aktívnych študentov Slovenského spolku 
študentov farmácie a Mikulášom, Mgr. Daliborom Ludvigom, PhD., z Katedry telesnej 
výchovy a športu, ktorí priniesli v neľahkých dňoch magickú vianočnú atmosféru a kúsok 
radosti všetkým študentom a zamestnancom Farmaceutickej fakulty.  
 
ZÁVER 

Aj rok 2021 priniesol do našich životov mnoho zmien, príležitostí, odhodlania, 
prekážok. Avšak všetko sme ustáli a v novom kalendárom roku 2022 sa tešíme na to, čo 
nás čaká. Na každú jednu spolkovú akciu, na starých priateľov, ale aj na nové tváre, ktoré 
stretneme na pôde našej fakulty a na projektoch organizovaných Slovenským spolkom 
študentov farmácie. 
 

XIV. Záver - Hodnotenie činnosti fakulty v roku 2021  

 
Farmaceutická fakulta UK v Bratislave dosahuje dlhodobo z celoslovenského pohľadu 

významné vedecké výsledky vo všetkých odboroch vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sa na 
fakulte realizujú. Fakulta je etablovaná medzi poprednými fakultami na Slovensku, pričom sa 
netají ambíciou získať rovnakú pozíciu aj v rámci európskeho výskumného priestoru. Rok 
2021 bol pokračovaním plnenia zámerov z predchádzajúcich rokov, ale tak ako v ostatných 
rokoch, aj v tomto hodnotenom roku sa objavili viaceré nové prvky a aktivity.  

V oblasti vzdelávania Farmaceutická fakulta UK v Bratislave ponúka komplexnú skladbu 
študijných programov a zostáva lídrom v oblasti farmaceutického vzdelávania na Slovensku 
vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Fakulta má relatívne stabilizovaný počet 
domácich uchádzačov o štúdium. Nepoľavuje v snahe neustále zlepšovať skladbu študijných 
programov, vytvárať nové študijné programy v 3. stupni VŠ štúdia, zvyšovať úroveň 
poskytovaného vzdelania a vytvárať podmienky pre zvyšovanie úspešnosti študentov v 
štúdiu vo všetkých študijných programoch. Fakulta pokračuje v snahách zvýšiť podiel 
zahraničných študentov študujúcich na fakulte, zvýšiť počet mobilít našich a zahraničných 
študentov a tým zvyšovať súvisiacu nevyhnutnú skúsenosť a kvalifikovanosť doktorandov aj 
pracovníkov a to so zámerom udržania štandardnej a hlavne kvalitnej úrovne pedagogickej 
činnosti a výskumnej práce vo všetkých stupňoch vzdelávania a oblastiach vedy a výskumu. 

Naďalej pretrváva záujem zo strany fakulty o motivovanie záujmu u pedagógov o 
vedeckú prácu. Fakulta očakáva zlepšenie situácie po zavedení diferencovaného 
odmeňovania pedagógov podľa výkonov v pedagogike a vede. Z výsledkov pedagogického a 
vedecko- výskumného procesu vyplýva, že kategória mladých pracovníkov, kde je vidieť 
jednoznačné oživenie a rast kvality ich vedeckých a postupne aj pedagogických výkonov, 
rastie. 

Fakulta sa snaží racionalizovať vnútorné procesy a organizačnú štruktúru tak, aby tieto 
činnosti nemali výrazný dopad na tvorivých zamestnancov a aby všetky súčasti fakulty mohli 
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preukazovať aj naďalej dostatočnú, kvalitnú, prínosnú a integrovanú činnosť. Vedenie fakulty 
naďalej zdôrazňuje a hlavne podporuje proces zapájania sa VŠ pracovníkov fakulty do 
medzinárodnej vedeckej spolupráce. Vedenie naďalej hľadá spôsoby na zvýšenie počtu 
riešených grantových úloh a aktivít v publikačnej činnosti pre katedry a jednotlivcov, čo 
najlepšie motivačne ohodnotiť a podporiť ich pre realizáciu cieľa.  

Celkovo možno skonštatovať, že fakulta má vyhliadky na ďalšie udržanie si popredného 
postavenia v rámci fakúlt Slovenskej republiky a stále viac sa darí jej reprezentácia vďaka 
nastupujúcej generácii mladých vedeckých pracovníkov v medzinárodnom vzdelávacom a 
výskumnom priestore. 
 


