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Úvod  

 

Opäť sa k vám dostáva Výročná správa Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave za rok 2018 vypracovaná a predložená na schválenie Akademickému senátu FaF 

UK. Hoci je vypracovaná ako nutnosť vyplývajúca z § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 

Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z pohľadu vedenia je 

chápaná ako významný 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 východiskách a vývojových trendoch v jednotlivých oblastiach činností a 

procesov na fakulte a poskytujú o nej relevantný faktografický obraz. 

Rok 2018 je možné považovať z celkového nadhľadu v základných oblastiach činnosti fakulty 

úspešným, ale ako každý rok, ani tento hodnotený sa nezaobišiel bez problémov. Záujem 

študentov o štúdium na fakulte, napriek všetkému aktívnemu úsiliu získať zo strany fakulty čo 

najviac kvalitných uchádzaočov o štúdium  v slovenských programoch, klesá. Príčinou je  

klesajúci počet absolventov stredných škôl.  

Napriek tomu verím, že situácia sa v budúcnosti bude stále zlepšovať a že vďaka stále priaznivej 

situácii v oblasti zamestnanosti našich absolventov na trhu práce bude o štúdium na našej 

fakulte neustály záujem. Ďalším trvajúcim problémom je klesajúci záujem zahraničných 

študentov o štúdium v magisterskom programe vyučovanom v anglickom jazyku a vedenie 

fakulty podniká a skúša podniknúť rôzne kroky v záujme možnosti zvýšenia propagácie štúdia 

na fakulte v zahraničí. Problémom stále ostáva aj kríza v počte študijných programov v 3. stupni 

VŠ štúdia, ktorá je odzrkadlením zloženia personálnej matice zamestnantcov a vyplývajúcej 

kvalifikácie na garantov a spolugarantov študijných odborov.  

Fakulta počas roka 2018 naďalej implementuje, udržiava a zdokonaľuje interný systém kvality 

vzdelávania, vedy a výskumu a riadenia UK, v súčinnosti s Radou kvality - orgánom, ktorého 

hlavnou agendou a hlavným poslaním je rozvíjanie významu kvality a zabezpečovanie činností 

UK, jej fakúlt a súčastí. V oblasti vedy sa neustále snaží o získavanie projektov, podporuje 

publikačnú činnosť svojich zamestnancov, podporuje mladých vedcov v medzinárodnej 

spolupráci sa snaží rozvíjať medzinárodnú spoluprácu aj na úrovni fakulty a nemení počty 

prijímaných študentov v doktorandskom štúdiu 3. stupňa VŠ štúdia.  

V uvedenom roku vedenie fakulty pokračovalo v rekonštrukcii ďalších výučbových miestností, 

z dôvodu zvýšenia kvality atribútu prostredia počas pedagogického procesu na fakulte. 

Samozrejme za toto všetko treba poďakovať pracovníkom fakulty, bez ich zodpovednej 

každodennej práce, by sa tieto výsledky nemohli dosiahnuť. Fakulta intenzívne využila novú 

Vedeckú knižnicu pre koordinačné, výskumné, metodické, vzdelávacie, poradenské 

a štatistické činnosti knižničného systému. Vedecká 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 problémami s 

verejným obstarávaním, dôvod týchto nepriaznivých faktorov je však situovaný mimo fakultu, 

preto fakulta nemá priamy dosah na riešenie uvedeného problému. Fakulta sa aj naďalej napriek 

týmto prekážkam usiluje o zníženie zaťaženia VŠ pracovníkov fakulty administratívnymi 

prácami, dosiahnutím centrálneho spracovania podkladov pre ročné hodnotenie pedagogických 
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a vedecko - výskumných výkonov katedier a každoročnej centrálnej prípravy údajov pre 

vyplnenie ďaľších akreditačných procesov. Fakulta sa aj naďalej snaží udržiavať vnútorné 

procesy a organizačnú štruktúru tak, aby administratívne faktory nemali záťažový dopad na 

tvorivých zamestnancov.  

S odstupom času po uplynutí ďalšieho roka je možné konštatovať, že dosiahnuté zmeny a 

výsledky na fakulte z roku 2018 budú podkladom pre ďalšie zlepšovanie súčasného vzdelávania 

študentov zvyšovaním kvalifikačnej štruktúry účiteľov dôležitej pre zabezpečenie kontinuálnej 

garancie študijných programov, habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov.  

Cieľom je zabezpečiť kvalitný výskum a kvalitné personálne obsadenie pozícií ovplyvňujúce 

kvalitné vzdelávanie.  

Slovom na záver možno zhodnotiť celkovú situáciu a ďalšie smerovanie fakulty tým, že fakulta 

má za sebou ďalší náročný rok, ktorý poskytuje dobrý základ pre jej budúci rozvoj plánovaných 

priorít a som presvedčený, že aj rok 2019 bude pre fakultu ďalším úspešným rokom. 

 

 

                                                                               prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 

             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 31.10.2017 prerušení zanechaní vylúčení absolventi 

1. 200 7 11 12  

2. 173  2 8  

3. 163   2  

4. 168 3  12  

5. 188   1 183 

spolu 892 10 13 35 183 

*    7  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 31.10.2017 prerušení zanechaní vylúčení absolventi 

1. 33  10 8  

2. 14 1 4 2  

3. 11     

4. 18     

5. 15   1 15 

spolu 91 1 14 11 15 

*    2  študenti štúdium  neukončili a pokračujú  v 6. alebo 7. roku štúdia  
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2.  Bakalársky stupeň štúdia - akreditovaný trojročný bakalársky študijný program 

v študijnom odbore Zdravotnícke a diagnostické pomôcky. 

Tab. 3: Študenti bakalárského štúdia 

Rok štúdia 

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

zapísaní k 31.10.17 prerušení zanechaní vylúčení absolventi 

1. 7 1 1   

2. 11   3  

3. 19 1  1 18 

spolu 37 2 1 4 18 

*    3 študenti štúdium neukončili a pokračujú v 4. a 5. roku štúdia 

 

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

 

FA 899 + FA/A 93 + ZDP (Bc.) 40 = 1032 študentov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Uchádzači a absolventi FA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Uchádzači a absolventi FAA 
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Obr. 3: Uchádzači a absolventi ZDP 

 

 

Tab. 4: Prehľad o uchádzačoch a študentoch  od ak.r. 2006/2007 do ak.r. 2017/2018  

 

Rok 

                                           Študenti 

prihlásení zúčastnení zapísaní absolventi 

Farmácia (FA) 

2007/2008 978 818 268 186 

2008/2009 927 772 222 254 

2009/2010 915 760 231 268 

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 

Farmácia vyučovaná v anglickom jazyku (FA/A) 

2007/2008 118 100 100 4 

2008/2009 108 87 82 2 

2009/2010 154 114 98 18 

2010/2011 108 90 87 26 

2011/2012 84 71 71 71 
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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 

Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (ZDP) 

2007/2008 83 68 37 17 

2008/2009 63 49 32 26 

2009/2010 67 49 37 19 

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 27 26 12 18 

Prijímacie konanie pre akademický rok 2017/2018 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 2017 – máj 2018.  

Pre skúšku z testu všeobecných študijných predpokladov bolo v tomto časovom rozpätí 

vypísaných 6 termínov (09.12.2017, 02.02.2018, 03.03.2018, 29.03.2018, 28.04.2018, 

26.05.2018). Pre skúšku z prírodných vied (biológia a chémia) boli v tomto časovom rozpätí 

vypísané tri termíny (29.03.2018, 24.08.2018, 26.05.2018).  

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%). 
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V tabuľke 4 a následných grafoch je znázornený vývoj záujmu uchádzačov o štúdium 

na fakulte za ostatných 10 rokov. Fakulta sa tradične zúčastnila Veľtrhu vzdelávania 

v Bratislave v rámci propagácie vzdelávania na Univerzite Komenského a Veľtrhu Kam na VŠ 

Roadshow 2019 v Trnave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Fakulta 

propagovala možnosť vzdelávania elektronickými a tlačenými formami (Časopis „Lekárnické 

listy“; publikácia „Ako na vysokú školu“, portál MŠVVaS SR). 

Tab. 5: Krajina pôvodu študentov (Mgr.+Bc.) 

Štát Počet študentov 

Česká republika                                           5 

Helénska republika/ Grécko 20 

Iránska islamská republika 46 

Jordánske hášimovské kráľovstvo 1 

Maďarsko 4 

Rumunsko 1 

Srbská republika 3 

Ukrajina 1 

Zahraniční študenti zapísaní spolu: 81 

 

PREDMETY A ICH KREDITOVÁ HODNOTA V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 

Tab. 6: predmety a ich kreditová hodnota v akademickom roku 2017/2018 (1. - 5 rok štúdia, 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 
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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 

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 
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POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY A VÝBEROVÉ PREDMETY 

Predmet Kredity 

Analýza látok v biologických systémoch 4 

Aplikovaná štatistika pre farmaceutov 4 

Biofyzika 4 

Biofyzika napäťovo závislých membránových kanálov 4 

Bioorganická chémia 2 

Biotechnológia 2 

Dejiny farmácie 2 

Farmaceutická informatika 4 

Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv 4 

Funkčná morfológia tkanív 1 

Hodnotenie zdravotníckych technológií 2 

Homeopatické lieky 1 

Hygiena farmaceutických zariadení 4 

Imunodiagnostika 2 

Liečebná kozmetika 4 

Liečivé rastliny 2 

Molekulová biológia účinku liečiv 4 

Molekulove základy vývoja liečiv 4 

Nemocničné lekárenstvo 1 

Nové smery v analytickej chémií 4 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka  1 2 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka  2 2 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 3 2 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 4 2 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 5 2 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 1 2 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 2 2 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 3 2 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 4 2 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 5 2 

Patologická fyziológia 2 

Podpora verejného zdravia 4 

Prírodné liečivá 4 

Prvá pomoc 2 

Správna výrobná prax v oblasti liečiv 4 

Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (1) 2 

Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (2) 2 

Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (3) 2 



  

11 

 

 

Suma kreditov za povinné predmety: 233 

Suma kreditov za povinne volitelné predmety:  43 

Suma kreditov za štátne skúšky:    24 

Spolu minimálne: 300 kreditov 

 

 

POČET ŠTUDENTOV ZAPÍSANÝCH NA POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY V 

AKADEMICKOM ROKU 2013/2014 - 2017/2018 

Tab. 7: počet študentov zapísaných na povinne voliteľné predmety v ak.r. 2013/2014 - 

2017/2018 (1. - 4. rok štúdia, 2. stupeň VŠ)       

  

Predmety 

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Analýza látok v biologických systémoch 11 6 23 10 15 

Aplikovaná štatistika pre farmaceutov  
95 163 105 

98 98 

Biofyzika 39 20 36 26 34 

Biofyzika napäťovo závislých membrán. kanálov 0 0 2 7 0 

Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (4) 2 

Technológia prírodných liečiv 4 

Telesná výchova 1 2 

Telesná výchova 2 2 

Telesná výchova 3 2 

Telesná výchova 4 2 

Toxikológia xenobiotík 4 

Trendy v európskom farmaceutickom vzdelávaní 4 

Veterinárna farmakológia 2 

Vybrané kapitoly z organickej chémie  1 

Vybrané kapitoly z anorganickej chémie 1 

Výpočtová technika 2 

Výpočty z fyziky 2 

Výpočty z fyzikálnej chémie 2 

Xenobiochémia 4 

Základy manažmentu vo farmácii 4 

Základy molekulového modelovania 2 

Základy práva pre farmaceutov 2 

Základy regulácie liekov 2 

Zdravotnícka psychológia 2 

Zdravotnícke pomôcky 2 
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Bioorganická chémia 48 48 22 33 72 

Biotechnológia 71 58 219 29 17 

Dejiny farmácie  72 41 32 41 56 

Ekonomika a riadenie výroby liekov 0 2 0 0 0 

Farmaceutická informatika 
107 63 118 

23 20 

Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv 
- - - 

3 5 

Funkčná morfológia tkanív  
58 63 50 

78 65 

Hodnotenie zdravotníckych technológií 0 0 2 1 5 

Homeopatické lieky  13 14 20 5 0 

Hygiena farmaceutických zariadení 107 133 173 155 148 

Imunodiagnostika  30 6 20 17 20 

Liečebná kozmetika  90 104 62 39 41 

Liečivé rastliny 124 70 55 43 56 

Molekulárna biológia účinku liečiv 133 121 112 99 95 

Molekulárne základy vývoja liečiv 8 19 22 31 10 

Nemocničné lekárenstvo 0 0 2 7 10 

Nové smery v analytickej chémii 
86 66 59 

33 22 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (1)   168 154 137 191 179 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (2)  165 162 192 99 137 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (3)  
164 161 152 

126 136 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (4) 133 119 149 124 85 

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (5)     9 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 

(1) 

0 0 

22 

28 6 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 

(2) 

0 0 

19 

0 7 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 

(3) 

0 0 

0 

4 6 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 

(4) 

0 0 

0 

3 1 
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Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 

(5) 

  

 

 4 

Patologická fyziológia 34 29 
29 

32 39 

Podpora verejného zdravia - 2 11 20 23 

Prírodné liečivá 42 39 46 35 21 

Prvá pomoc 
204 207 186 

170 160 

Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (1) 
- - - 

24 31 

Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (2) 
- - - 

24 29 

Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (3) 
- - - 

11 13 

Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (4) 
- - - 

9 13 

Správna výrobná prax v oblasti liečiv  26 25 24 24 25 

Technológia prírodných liečiv 0 0 0 0 0 

Telesná výchova (1) 159 181 190 189 179 

Telesná výchova (2)  
154 166 148 

181 162 

Telesná výchova (3)  179 187 183 142 149 

Telesná výchova (4)  
186 186 177 

149 152 

Toxikológia xenobiotík 131 144 143 141 132 

Trendy v európskom farmaceutickom vzdelávaní - - - 3 3 

Veterinárna farmakológia 15 9 19 26 31 

Vybrané kapitoly z anorganickej chémie 139 146 161 155 147 

Vybrané kapitoly z organickej chémie 91 116 115 87 39 

Výpočtová technika  48 37 40 20 20 

Výpočty z fyzikálnej chémie  
208 175 165 

185 188 

Výpočty z fyziky  197 177 186 188 189 

Xenobiochémia 24 33 47 27 27 

Základy mamažmentu vo farmácii 
70 85 100 

81 72 

Základy molekulového modelovania 
198 139 145 

117 122 

Základy práva pre farmaceutov 0 0 11 10 6 

Základy regulácie liekov - 13 6 6 9 
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Zdravotnícka psychológia 16 12 52 29 29 

Zdravotnícke pomôcky 147 129 131 100 92 

 

Tab. 8: Počet diplomantov na katedrách v akademickom roku 2017/2018  

 

magisterský program FA 

(SP) 

 

magisterský program FA/A 

(AP) 

 

bakalársky 

program ZDP/ 

(Bc.)  

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

KFANF 15 16 31  2 2  

KCHTL 12 16 28 1 2 3  

KBMBL 19 17 36 4 3 7  

KFCH 15 21 36 1  1  

KFT 37 40 77 5 5 10 5 

KORF 32 33 65 2 2 4 7 

KFB 9 23 32 1  1 1 

KFCHL 7 16 23 2  2  

KGF 11 11 22 2  2 7 

SPOLU: 157 193 350 18 14 32 20 

*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 

 

ZAHRANIČNÁ MOBILITA ŠTUDENTOV SLOVENSKÉHO PROGRAMU – ERASMUS 

Od roku 2012 je na fakulte zriadený referát pre zahraničie a mobility (dnes Referát pre 

medzinárodné vzťahy a mobility), ktorého činnosť bola a je cielená a, ako vidno z Obr. 4, zámer 

zriadenia tohto referátu na zvýšenie zahraničnej aktivity študentov Farmaceutickej fakulty sa 

naplnil a podľa nižšie prezentovaných výsledkov v akademickom roku 2017/2018 dokonca 

prevýšil očakávania.  
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Počas uplynulých rokov existencie programu Erasmus+ sa počet pôvodne obnovených 

bilaterálnych zmlúv, resp. IIA – „Inter-Institutional Agreements“ v roku 2014 zvýšil zo 17 na 

29, pričom študenti či už na štúdium, príp. stáž alebo pedagógovia na učiteľskú mobilitu si 

mohli vybrať jednu z univerzít v nasledujúcich krajinách: Belgicko (Leuven), Bulharsko 

(Plovdiv, Sofia), Česká republika (Brno), Fínsko (Kuopio), Francúzsko (Paris, Nancy), 

Chorvátsko (Zagreb), Maďarsko (Budapest, Pécs), Nemecko (Freiburg), Portugalsko (Monte, 

Porto), Poľsko (Katowice, Katowice – Sosnowiec, Kraków, Poznań), Rumunsko (Tîrgu 

Mureş), Slovinsko (Ljubljana), Španielsko (Barcelona, Madrid, Murcia, Santiago de 

Compostela, Valencia), Taliansko (Bologna, Messina, Chieti – Pescara) a Turecko (Ankara – 

mobilita dočasne pozastavená vzhľadom na politickú situáciu).  

V akademickom roku 2017/2018 bolo na mobilitu Erasmus+ vybraných spolu 52 študentov 

FaF UK (štúdium, stáž počas štúdia a absolventská stáž). V tomto istom období bolo zo 

zahraničia prijatých 20 študentov (štúdium + stáž). Okrem možnosti štúdia ponúka program 

Erasmus+ študentom 5. ročníka aj príležitosť absolvovať či už celú alebo časť povinnej 5-

mesačnej lekárenskej praxe v zahraničnej lekárni. Túto možnosť využili študenti denného 5-

ročného magisterského štúdia v odbore: Farmácia vo zvýšenej miere, a to až v 34 prípadoch. 

Až 11 študentov 5. ročníka sa prihlásilo na absolventskú stáž, teda stáž po ukončení štúdia. 

Oproti minulému roku sa mierne znížil počet študentov hlásiacich sa na stáž počas štúdia, ale 

naopak o niečo zvýšil počet študentov 5. ročníka, ktorí prejavili záujem o absolventskú stáž. 

Hlavným dôvodom enormného nárastu počtu študentov, ktorí v akademickom roku 2016/2017 

absolvovali stáž počas štúdia boli síce legislatívne zmeny v uznávaní povinnej praxe študentov 

gréckej národnosti študujúcich na zahraničnej univerzite, uvedené do platnosti práve počnúc 

akademickým rokom 2016/2017, na druhej strane sa však zvýšil záujem aj študentov 

slovenského 5-ročného magisterského programu vykonať časť povinnej 5-mesačnej 

lekárenskej praxe mimo územia Slovenska. Na prvý pohľad výrazný pokles študentov 

hlásiacich sa na stáž počas štúdia nie je spôsobený nezáujmom študentov o Erasmus+, ale 

znižujúcim sa počtom študentov anglického programu v odbore: Farmácia, ktorí v 5. ročníku 

musia absolvovať povinnú päťmesačnú prax v lekárni v rámci programu Erasmus+ (nulový 

grant) v prípade, ak chcú túto prax vykonávať v domovskej krajine ako dôsledok vyššie 

spomenutých legislatívnych zmien v Grécku platných od AR 2016/2017. 
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Obr.4: Prehľad aktivít v rámci programu Erasmus+ v akademických rokoch 2003/2004 až 

2017/2018. 

Opätovne nižší záujem o štúdium spočíva tak v administrácii mobility (študenti často 

vnímajú byrokraciu súvisiacu s nástupom na mobilitu ako veľké negatívum), ale najmä často 

v nedostatočnej kompatibilite študijných plánov a z tejto vyplývajúcich problémov 

s uznávaním predmetov absolvovaných v zahraničí po návrate na domácu fakultu. Referát pre 

medzinárodné vzťahy a mobility však už v úplnom začiatku nástupu nového programu 

Erasmus+ začal riešiť aj tieto problémy, a to zavedením Žiadosti uznávania kreditov za 

absolvované predmety v zahraničí, ktorej hlavným cieľom bolo dosiahnuť spokojnosť tak na 

strane študenta ako i na strane gestora predmetu.   

 

RIGORÓZNE KONANIE V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 

V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom bolo prijatých o 11 uchádzačov viac (75 

v akademickom roku 2016/2017) a úspešne ukončených bolo o  44 uchádzačov viac než 

v predchádzajúcom akademickom roku (111 v akademickom roku 2016/2017). 

 Počet prijatých uchádzačov Počet úspešne ukončených  

2013/2014 105 112 

2014/2015 121 82 

2015/2016 88 90 

2016/2017 75 111 

2017/2018 86 155 
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Obr.  5: Vývoj rigorózneho konania za posledných 5 rokov 

 

Tab.10: Prehľad prijatých a ukončených uchádzačov na rigoróznom konaní rozdelených podľa 

katedier v akademickom roku 2017/18  

  Počet aktívnych rigoróznych prác Počet úspešne ukončených 

KFANF 5 3 

KCHTL 5 5 

KBMBL 3 14 

KFCH 13 11 

KFT 23 37 

KORF 32 48 

KFB 11 16 

KFCHL 5 10 

KGF 5 11 

Spolu: 102 155 

 

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 
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PREHĽAD DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA K 31.12.2018 

 
Celkový počet doktorandov FaF UK k 31. 12. 2018 : 68 (49 denných, 19 externých) 

Tab.11:  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 5 2 1 2 1    1 1  

KCHTL 2 2    

  

        

KBMBL 4 3 1 1 1         

KFCH 12 6 2  4 3 2 

 

  

KFT 33 26 12 6 4 1  1  

 

  

KORF 2 

  

2 1         

KFB 6 4  2 1 1     1 1  

KFCHL 2 2 

   

        

KGF 2 1   1           

SPOLU: 68 46 18 17 11 3 1 2 2 

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 
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Tab.12:  Počet PhD študentov v závislosti od študijného odboru 

Študijný 

odbor   

 Denné 

štúdium                        Externé  túdium       

 

Spolu 

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

farmakológia 

  4 11 6 6 

 

  

 

2 1 

 

 

 27 + 3=30 

farmaceutická 

chémia 

  5 5 3 1 

 

1 1  

 

2 3 

 

 

1 14 + 8=22 

farmakognózia 

   2 3 1 

   

1  1 1 

 

6 + 3=9 

klinická farmácia 

  1 

 

1   

 

3 

 

1 1  

 

2 + 5=7 

  Spolu celkom 10 18 13 8 0 1 4 1 3 5 4 

 

1 49 + 19=68 

Tab. 13:  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 

  
5 5 5 4 1 0 0 0 0 0 

farmaceutická 

chémia 
17 6 6 5 1 0 1 1 1 0 

farmakognózia 

  
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

klinická farmácia 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

Spolu celkom 25 13 13 10 3 0 1 1 1 0 
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Tab.14: Počet úspešne ukončených doktorandov fakulty (obhajoba PhD. práce) 

Študijný odbor 

  

Denní Externí Denná/Exter. nadštandard 

farmakológia    0/2 

farmaceutická chémia  1 1 0/2 

farmakognózia  1  0/0 

klinická farmácia 1 1 0/0 

SPOLU: 3 2 0/4 

 

Tab.15: Počet neúspešne ukončených doktorandov fakulty (neúspešná obhajoba PhD. práce) 

Študijný odbor 

  Denní Externí 

 

  

 

SPOLU: 0 0 

 

Tab.16: Počet doktorandov, ktorí sú k 31. 12. 2018 v prerušení doktorandského štúdia 

Katedra Študijný odbor Denní Externí 

KFT farmakológia 1 2 

KORF klinická farmácia  1 

KGF farmakognózia  1 

                Spolu: 1 4 

KFT – Katedra farmakológie a toxikológie 

KORF – Katedra organizácie a riadenie farmácie 

KGF – Katedra galenickej farmácie 
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Tab.17: Prehľad pohybu doktorandov v oboch formách doktorandského štúdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.18: Počet školiteľov v jednotlivých študijných odboroch doktorandského štúdia 

Študijné odbory DŠ Počet 

farmakológia 

 

16 

farmaceutická chémia 

 

22 

farmakognózia 

  

10 

klinická farmácia    5 

SPOLU: 53 

 

SYSTÉM SOCIÁLNEJ PODPORY ŠTUDENTOV 

Čerpanie finančných prostriedkov určených na štipendiá sa riadi vyhláškou MŠ VVaŠ SR 

č.102/2006 Zb. O priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl (platnosť od 

24.2.2006) v znení neskorších predpisov. 

  

     Spôsob pohybu     Denná forma Ext.forma/zamest.FaF 

novoprijatí 10 

  

1 

zanechali 3 

  

3 

  

prestupy z dennej formy na externú formu DŠ   

  

5/3 

  

nadštandardné štúdium  

  

5 

  

počet doktorandov k 31. 12. 2018 

  

49 

  

19 
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Tab. 19: Prehľad čerpania finančných prostriedkov na štipendiá od roku 2010 do roku 2018 

rok spolu suma 

2010 204 990 EUR 

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 

 

Za kalendárny rok 2017 bolo k 31.12.2017 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. 20: Čerpanie finančných prostriedkov v kalendárnom roku 2017 bolo k 31.12.2017 

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

Mesiac Počet študentov Sociálne štipendium v € 

105 18 400,00 € 105 

73 11 685,00 € 73 

71 13 470,00 € 71 

87 17 630,00 € 87 

121 20 170,00 € 121 

93 15 700,00 € 93 

9 1 745,00 € 9 

8 1 690,00 € 8 

67 11 620,00 € 67 

75 12 810,00 € 75 

74 12 720,00 € 74 

81 15 865,00 € 81 

Spolu 1011 181 475,00 € 
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Za kalendárny rok 2018 bolo k 31.12.2018 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 2018 bolo k 31.12.2018 

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

Mesiac Počet študentov 
Sociálne 

štipendium v € 

január 81 13 810 € 

február 65 10 500 € 

marec 71 13 195 € 

apríl 77 14 890 € 

máj 83 17 890  € 

jún 61 10 850 € 

júl 5 1 035 € 

august 5 1 035 € 

september 50 9 740 € 

október 53 10 145 € 

november  65 14 590 € 

december 64 12 555 € 

Spolu 682 130 235 € 

 

  



  

24 

 

 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ 

Tab. 22: Motivačné prospechové štipendiá sa vyplácali v zimnom semestri akademického roku 

2017/2018 v zmysle čl. 5 platného  Štipendijného poriadku FaF UK. 

 

Semester 
Počet 

študentov 

Priznané štipendium 

vo výške (EUR) 

Vážený študijný 

priemer 

Vyplatená suma  v 

EUR 

Zimný 

17 510 ≥ 1,03 

44 370 
85 420 1,04 – 1,32 

Letný 
2 256 ≥ 1,00 

1 772 

6 210 1,01 – 1,25 

2017/2018 110   46 142 

 

V zimnom semestri bolo motivačné štipendium vo výške 510,-- € bolo priznané 

študentom, ktorí dosiahli vážený študijný priemer menší alebo rovný 1,03.  

 Motivačné štipendium vo výške 420,-- € bolo priznané študentom, ktorí dosiahli vážený 

študijný priemer väčší alebo rovný 1,04 a zároveň menší 1,32.  

 

V letmnom semestri bolo motivačné štipendium vo výške 256,-- € bolo priznané 

študentom, ktorí dosiahli vážený študijný priemer menší alebo rovný 1,00.  

 Motivačné štipendium vo výške 210,-- € bolo priznané študentom, ktorí dosiahli vážený 

študijný priemer väčší alebo rovný 1,01 a zároveň menší 1,25.  

 

Tab. 23: Jednorazové mimoriadne štipendium sa vyplácali v akademického roku 2017/2018 

v zmysle čl. 10 a 11 platného  Štipendijného poriadku FaF UK 

  

Mesiac Počet študentov 

Suma 

štipendií 

(EUR) 

Dôvod 

Január 2018 2 730 AS UK 

Júl 2018 2 615 AS UK 

Máj 2018 9 790 ŠVOČ 

Máj 2018 3 500 Reprezentácia + zlá sociálna situácia 

Jún 2018 8 1 655 Akademická pochvala rektora 

Jún 2018 5 750 Cena rektora za DP 

Júl 2018 20 4 000 Akademická pochvala dekana 
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Júl 2018 5 750 Cena dekana za DP 

spolu 54 9 790  

 

 

OCENENÍ ŠTUDENTI V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018   

 

Tab. 24: Akademickú pochvalu udelil rektor Univerzity Komenského v Bratislave absolventom, 

ktorí ukončili štúdium v odbore farmácia s vyznamenaním:  

 

  Meno Priezvisko 

Vážený 

študijný 

priemer 

Poznámka 

1 Róbert Čendula 1,05 + cena rektora za DP 

2 Ľudmila  Wolfová 1,05  

3 Dana Salášková 1,08   

  

 

Tab. 25: Za vynikajúcu diplomovú prácu bola udelená Cena rektora študentom: 

 

  Meno Priezvisko 
Vážený študijný 

priemer 
Poznámka 

1 Jana Abelovská 1,43  

2 Viktória Benesová 1,22  

3 Róbert Čendula 1,05  

4 Katarína Gáliková 1,27  

5 Alexandra Macejová 1,21  

 

Tab. 26: 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 Bibiána Bachledová 1,21  

2 Viktória Benesová 1,22 + cena rektora za DP 

3 Róbert Čendula 1,05 + cena rektora za DP 
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4 Jana Eštvanová 1,12  

5 Katarína Gáliková 1,27 + cena rektora za DP 

6 Kamila Chomaničová 1,18  

7 Veronika Kostolanská 1,19  

8 Lenka Košťalová 1,17  

9 Lucia Kubatková 1,26  

10 Alexandra Macejová 1,21 + cena rektora za DP 

11 Katarína Pajerová 1,11  

12 Dana Salašková 1,08  

13 Mária Sojková 1,21  

14 Mariana Stehlíková 1,27  

15 Martina Šimurková 1,19  

16 Kristína Tináková 1,17  

17 Michaela Ťažká 1,26  

18 Andrej Vrták 1,25 + cena dekana za DP 

19 Ľudmila  Wolfová 1,05  

20 Katarína Žirová 1,13  

 

 

Tab. 27: Za vynikajúcu diplomovú prácu bola udelená Cena dekana: 
 

  Meno Priezvisko Vážený študijný 

priemer 
Poznámka 

1 Žofia Brzková 1,96  

2 Natália Majáková 1,66  

3 Silvia Slezáková 1,76  

4 Radka Tranová 1,50  

5 Andrej Vrták 1,25  
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K 17. NOVEMBRU 2018 – DEŇ ŠTUDENTSTVA BOLA UDELENÁ AKADEMICKÁ  

 

POCHVALA REKTORA UK ŠTUDENTOM  

 

1.   Petra Ješíková (5. rok štúdia)  

2. Jana Leskovská (5. rok štúdia) 

 

 

 

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 

 V akademickom roku 2017/2018 disciplinárna komisia nezasadala. 
  

 

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 2017/2018 fakulta pokračovala v hodnotení pedagogického procesu študentami formou 

online elektronickej ankety.  

 Anketu pre Farmaceutickú fakultu UK spravuje Študentský vývojový tím Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky UK, kde sa takáto forma ankety úspešne uplatňuje a 

zabezpečuje vysokú transparentnosť hodnotenia, pričom študenti majú prístup k samotným 

výsledkom elektronickej ankety a hodnoteniu pedagógov i obsahu samotných 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 stopa medzi jeho 

hlasovaním a jeho vstupným heslom. 

Pedagóg si mohol pozrieť iba svoje vlastné hodnotenie, prístup k hodnoteniu ostatných 

pedagógov nemal. 

Zhodnotenie pedagogického procesu 

Negatíva 

● nezodpovedajúci počet prijatých zahraničných študentov v anglickom programe 

● úroveň výstupov výskumu činnosti študentov a absolventov doktorandského štúdia stale 

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 
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študentom alebo z dôvodu uznania hodnotenia určitých predmetov z predchádzajúceho 

štúdia a následného zaradenia do vyššieho ročníka. 

 

Pozitíva  

● pedagogická práca má štandardnú úroveň vo všetkých študijných programoch, napriek 

poklesu absolventov stredných škôl, pretrváva relatívne vysoký záujem zo strany domácich 

uchádzačov, 

● naďalej pretrváva zvýšený záujem o doktorandské štúdium na fakulte, 

● v programe Erasmus+  záujem o program evidovaný z radov  študentov je stále      

pozorovaný, nárast počtu vo všetkých formách študentskej mobility, okrem vyslaných na 

stáž počas štúdia: prijatí na štúdium,  vyslaní na štúdium, vyslaní na stáž počas štúdia, 

dodatočne vyslaní na stáž počas štúdia, a tiež v počte bilaterálnych dohôd. 

 

Východiská pre plánovanie, organizáciu a orientáciu pedagogického procesu 

● naďalej zlepšovať administrácie mobility, zvýšenie  bilaterálnych dohôd, zvýšenie    

      propagácie programu ERASMUS+ medzi študentami a učiteľmi 

● zvýšiť propagačné 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 zdokonalovaní centrálneho procesu spracovávania podkladov  

● hodnotenia pedagógov a kvality výučby študentmi a zabezpečiť  implementáciu                 

relevantných výsledkov do praxe.  
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II. Vedecko – výskumná činnosť  

 

V roku 2018 zasadala Vedecká rada FaF UK (ďalej len VR) štyrikrát, pričom k hlavným 

koncepčným materiálom patrilo hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti fakulty, 

analyzovanie výsledkov prijímacieho konania a perspektívneho záujmu uchádzačov o štúdium, 

výsledkov hodnotenia vzdelávania absolventmi a študentmi a schválila niekoľko návrhov 

erudovaných odborníkov s bohatou vedeckovýskumnou činnosťou za členov komisií pre štátne 

skúsky v študijných programoch. VR prerokovala a schválila Výročnú správu o činnosti fakulty 

v roku 2017, upravila smernicu o zriaďovaní odborových komisií pre doktorandské štúdium na 

Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte, a ich organizačný a rokovací 

poriadok. V roku 2018 neboli schválené ani odporučené VR FaF UK žiadne  kvalifikačné 

postupy. Situácia personálneho obsadenia sa tak z hľadiska kvalifikácie na fakulte oproti 

hodnoteniu v roku 2017 v kvalifikačnom raste z personálneho hľadiska nemenila, aj keď k 

malým zmenám v personálnej oblasti na fakulte došlo (Tab. 28). Na základe Rokovacieho 

poriadku Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, podľa 

čl. 3, bod 9, predseda Vedeckej rady predložil uznesenie, týkajúce sa schválenia členov komisie 

pre  štátne skúšky v študijnom programe Farmácia, v študijnom programe Zdravotnícke 

a diagnostické pomôcky a v študijného odboru Farmakológia hlasovaním per rollam. Zároveň 

žiadal hlasovaním per rollam schváliť ku dňu 11. 05. 2018 zmien v radoch školiteľov týkajúcej 

sa študijného programu Farmakológia v dennej a externej forme štúdia s vyučovacím jazykom 

slovenským a s vyučovacím jazykom anglickým na Farmaceutickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

Uznesenie 1) V súvislosti s konaním štátnych skúšok na FaF UK v Bratislave VR FaF UK 

schválila (per rollam hlasovanie 21 hlasov za) návrh  doc. PharmDr. J. Valentovej, PhD. na 

schválenie PharmDr. Milice Molitorisovej, PhD. a PharmDr. Lucie Masarykovej, PhD. 

odborné asistentky Katedry organizácie a riadenia farmácie FaF UK s bohatou praxou a 

pracovnými skúsenosťami, za členky komisie pre štátne skúšky v študijnom programe farmácia 

a v študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky.  

Menované VR FaF UK schválila za členky skúšobnej komisie štátnej skúšky z predmetov 

Farmaceutická technológia, Sociálna farmácia a lekárenstvo a Obhajoby diplomových prác 

v študijnom programe Farmácia v slovenskom aj v anglickom jazyku a za členky skúšobnej 

komisie štátnej skúšky v študijnom programe Zdravotnícke a diagnostické pomôcky. 

 

Uznesenie 2) Vedecká rada fakulty súhlasí s návrhom garanta študijného odboru farmakológia 

prof. PharmDr. J. Klimasa, PhD., MPH, aby prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., aj po skončení 

pracovného pomeru s FaF UK naďalej pôsobil vo funkcii školiteľa, a to formou externého 

školiteľstva od 1. 5. 2018. 

Uznesenie 3) VR FaF UK zmysle § 54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí (per rollam 

hlasovanie 21 hlasov za) s návrhom garanta študijného odboru doktorandského štúdia 

farmakológia, prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., aby Mgr. Peter Vavrinec, PhD., odborný 

asistent Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK bol s platnosťou od 1. 5. 2018 

vymenovaný za školiteľa študentov doktorandského štúdia z akreditovaného odboru 

farmakológia. Zároveň súhlasí so zmenou školiteľa a miesto školiteľky doc. RNDr. Ingrid 

Tumovej, CSc. určuje s platnosťou od 1. 5. 2018 internému doktorandovi Mgr. Svetozárovi 

Mišúthovi za školiteľa Mgr. Petra Vavrinca.    
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Uznesenie 4) Vedecká rada FaF UK súhlasí (per rollam hlasovanie 21 hlasov za) s návrhom 

garanta študijného odboru farmakológia prof. PharmDr. J. Klimasa, PhD., MPH, aby za člena 

skúšobných komisií pre štátne skúšky (dizertačné skúšky a obhajoba dizertačnej práce) ako 

oponenti boli schválení: RNDr. František Bilka, PhD. – KBMBL FaF UK Bratislava, Mgr. Peter 

Vavrinec, PhD. – KFT FaF UK Bratislava, doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH -  

LF UK Bratislava, MUDr. RNDr. Roman Gardlík PhD. – LF UK Bratislava 

Uznesenie 5) VR FaF UK zmysle § 54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí (per rollam 

hlasovanie 21 hlasov za) s návrhom garanta študijného odboru doktorandského štúdia 

farmakológia, prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., aby doc. PharmDr. Marek Obložinský, 

PhD., vedúci Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK bol s platnosťou od 1. 

5. 2018 vymenovaný za školiteľa študentov doktorandského štúdia z akreditovaného odboru 

farmakológia.  

       

Tab. 28: Kvalifikačná štruktúra VŠ pracovníkov fakulty k 31.12.18   

Profesori    Docenti    

  Z toho   Z toho   

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

 

doc. DrSc. CSc./PhD. 

8 8 0 8 28 28 2 26 

 

Odborní 

asistenti 

  Asistenti 

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

86 1 85 6 

 

 

VEDECKÉ PROJEKTY A GRANTY 

V roku 2018 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. Zároveň sa výrazne zvýšil 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 sa, v porovnaní s minulými rokmi, zvýšil spolu 

o 13 grantov. 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 a financovaní výskumných projektov uvádza nasledujúca tabuľka (Tab. 

29). Pre zachytenie trendov v jednotlivých činnostiach FaF UK sú uvedené údaje za roky 2011 

až 2018. Celkový objem finančných prostriedov (bez G UK a G FaF) prepočítaný na jedného 

pracovníka bol v roku 2018 odhadnutý na 9063.- Eur/VŠ pracovník. 

Tab. 29: Počty riešených projektov podľa ich typov v rokoch 2010 – 2018  

1 

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

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského je zapojená od roku 2017 do roku 2019 

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), 

koordinátorkou tohto projektu je na fakulte doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD, prodekanka 

pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Program CEKA PharmTech (Európska vedomostná 

aliancia pre výučbu, vzdelávanie a výskum v oblasti farmaceutickej technológie) 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. 

PREHĽAD VEDECKÝCH PROJEKTOV A GRANTOV RIEŠENÝCH V ROKU 2018 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

VEGA 20 15 20 21   18 17 18 17 

APVV 1 8 9 9 8 4 5 10 10 

APVV 2 1 2 1 0 2 5 1 1 

EÚ 7 8 5 5 3 2 4 4 

ESF 0 0 0 0 0 0 0 0 

EFSD 0 0 1 0 0 0 0 0 

ŠP VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 

MVTS 0 0 0 0 0 0 0 0 

G UK 15 23 27 21 19 14 12 16 

G FaF 25 33 40 40 36 33 24 33 

KEGA 2 2 2 2 1 3 4 2 

MŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Štrukt. 

fondy 
0 6 8 10 4 0 0 0 
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 Projekty VEGA s grantovou preferenciou v kategórii A1 
1. Komplexná analýza látok prírodného pôvodu s terapeutickým potenciálom v humánnej           

    medicíne. 

    Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD. 

2. Výskum ovplyvnenia zápalu, chronickej autoimunitnej reakcie a redoxnej regulácie 

    organizmu v experimentálnej artritíde použitím nových látok pre adjuvantnú terapiu 

    reumatoidnej artritídy. 

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

    Zodpovedný riešiteľ za ÚEFaT SAV: PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc. 

3. Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov             

    poškodenia: vplyv na exitačno-kontrakčné prepojenie. 

    Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 

4. Výskum antimikrobiálnych látok a ich vplyvu na modelové membrány. 

    Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. 

5. Modulácia hojenia rán rastlinnými extraktmi u zdravých a diabetických potkanov so 

zameraním 

    na repík lekársky. 

     Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Gál, PhD. 

6. Projektovanie, syntéza a biologické hodnotenie C-doménovo selektívnych ACE inhibítorov 

    Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Iva Kapustíková, PhD. 

7. Úloha HCN kanálov v rozvoji diabetickej kardiomyopatie a súvisiacich zmien 

    elektrogenézy myokardu. 

    Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 

8. Farmakologické ovplyvnenie expresie komponentov endotelínovej kaskády v modeli     

    pľúcnej artériovej hypertenzie. 

    Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Peter Křenek, PhD. 

9. Prevencia rozvoja kardiorenálneho syndrómu v experimentálnom modeli diabetes mellitus 

    moduláciou SGL T2 transportéra a PPAR gama receptora. 

    Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Eva Kráľová, PhD.  

10. 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. 

11. Možnosti ovplyvnenia niektorých významných faktorov v etiopatogenéze diabetu 2. typu 

    rastlinnými extraktmi.           

    Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 

12. Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho 

metabolizmu. 

      Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. 

13. Nové molekuly so spontánnou agregáciou pre génový prenos. 

      Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. 

14. Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach 

    zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. 

    Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD. 

15. Nelamelárne lipidové mezofázy pre cielený prenos liečiv. 

      Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. 

16. Chirálne liečivá- stereošpecifické aspekty ich biologického účinku, metabolizmu a  

      biologickej dostupnosti. 
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      Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 

17. Zásah do metabolizmu tryptofánu ako terapeuticko-diagnostický nástroj pri obličkovom   

      starnutí v klinických i experimentálnych podmienkach. 

      Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Vavrinec, PhD. 

Projekty riešené v gescii so SAV 
1. Výskum ovplyvnenia zápalu, chronickej autoimunitnej reakcie a redoxnej regulácie 

     organizmu v experimentálnej artritíde použitím nových látok pre adjuvantnú terapiu 

     reumatoidnej artritídy. 

     Zodpovedný riešiteľ za SAV: PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc. 

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

     RNDr. Ingrid Tumová, CSc. 

2. Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: 

     Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. 

     Zodpovedný riešiteľ za SAV: RNDr. Veronika Ledvényiová-Farkašová, PhD. 

     Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD. 

Projekty KEGA 
1.Inovácia náplne praktických cvičení z predmetov imunológia a mikrobiológia     

    a vypracovanie učebných osnov. 

    Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD. 

2. Stereochémia liečiv a xenobiotík – implementácia nového študijného predmetu, príprava 

    študijných plánov a učebnice pre nový predmet „Stereochémia liečiv a xenobiotík“ pre 

    študentov farmácie v programoch vyučovaných v slovenskom aj anglickom jazyku. 

    Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. 

 Projekty APVV 
1. APVV-15-0308 

    Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy 

    hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. 

    Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc., doc. RNDr. Ingrid Tumová,  

    CSc., doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. 

2. APVV-15-0123 

    Medicínsky významné amfizoické améby a nové stratégie ich eliminácie.                     

    Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Martin Mrva, PhD. (PriF UK) 

    Koordinátor za FaF UK: PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD. 

3. 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. 

4. APVV-15-0607 

     Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania 

     kardiomyocytov. 

     Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 

5. APVV-15-0119 

     Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej 

     deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v mode. 

    Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Adriana  Duriš Adameová, PhD. 

6.  APVV -127-0239 

     Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz chrípkového 

     vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok. 

     Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. 

7. APVV-15-0685 
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   Teranostický potenciál komponentov alternatívneho RAS pri modulácii funkcie a      

   dysfunkcie pravej komory. 

   Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 

8.  APVV-15-0585 

    Analytické hodnotenie profilov klinických vzoriek a markerov vo vzťahu k optimalizácii 

    liečby nešpecifických zápalových ochorení čreva tiopurínmi. 

    Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. 

9. Genistein a estrogénová signalizácia: sľubná molekula zlepšujúca hojenie rán 

    u postmenopauzálnych žien? 

    Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.   

10. APVV-15-0371 

    Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy 

    ich pôsobenia. 

    Zodpovedný riešiteľ za SAV: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

    Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: PharmDr. Elena Ondriašová, PhD. 

11. APVV-17-0250 

     Pľúcny surfaktant ako modulátor odpovede organizmu na expozíciu endotoxínu: efekty 

     a mechanizmy. 

     Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. 

 

Projekty riešené v rámci medzinárodnej spolupráce, MVTS, 6. a 7. 

rámcového programu EÚ, programov NATO, Cost a pod. 

1.PROJEKT CEEPUS  

CIII-RS-1113-01-1718 - Central European Knowledge Alliance for Teaching, Learning & 

Research in Pharmaceutical Technology (CEKA PharmTech) 

Doba trvania: 2017-2019 

Koordinátor: doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.  

 

2. 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.  

 

3. 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 

 

4. Typ projektu: European intergovernmental framework for cooperation in science and 

technology 

Číslo projektu: CA COST Action IS1402 

Názov projektu: Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective 
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Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. 

Doba riešenia projektu: 2015-2018 

 

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) 

Doba riešenia: 2016-2020 

 

Číslo projektu: 9-13-748 

ILL, Grenoble, Francúzsko 

Názov projektu: Cation-induced changes in the structure of lipid membranes. 

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. 

 

Číslo projektu: LLB – 370 

Názov projektu: The effect of antibiotic Polymyxin on pulmonary surfactant/lipopoly-

saccharide 

vesicles. 

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. 

 

Číslo témy: 04-4-1121-2015/2020 

Názov témy: Investigations of Condensed Matter by Modern Neutron Scattering Methods 

Zodpovedný riešiteľ za SÚJV Dubna: Dr. Alexander Kuklin, PhD 

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

 

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 – na podporu mobility 
 

Typ projektu: grant na podporu mobilít (NŠP, MŠVVaŠ SR) 

Názov projektu: Úloha lncRNA Nppa-as v regulácii diferenciácie ľudských indukovaných 

pluripotentných kmeňových buniek na kardiomyocyty 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jasna Šrankova, PhD. 

Trvanie pobytu: 5. 1. 2018 – 3. 7. 2018 

Krajina pobytu: Boston, USA 

 

Typ projektu: Erasmus+ učiteľská mobilita 

Účastník: Mgr. Ondrej Ďuriška 

Trvanie pobytu: 8. 10. – 12. 10. 2018 

Pridelené finančné prostriedky: 800 € 

Krajina pobytu: Plovdiv, Bulharsko 

 

Typ podpory:  Cestovný grant 
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Zdroj financovania: Travel grant EMBO (European Molecular Biology Organization) 

Podujatie: EMBO Practical Course: Biomolecular interaction analysis 2018: From molecules 

to cells. 

Účastník: Mgr. Nina Kanjaková 

Trvanie pobytu: 29. 10. 2018 – 3. 11. 2018 

Pridelené finančné prostriedky: 380 € 

Krajina pobytu: Porto, Portugalsko 

 

Projekty riešené v spolupráci s inými pracoviskami (s LF a inými 

fakultami UK...) 

1.Výskumný grant poskytnutý SANOFI-AVENTIS Pharma Slovakia, s.r.o.  

Názov projektu: Dicovery of New Antimicrobial Chemoterapeutics. Internal scientific grant 

of SANOFI-AVENTIS Pharma Slovakia, s.r.o. 2018. 

Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. 

 

2. Fytoindikácia environmentálnej mutagenézy a aerobiologická analýza pri prevencii 

a minimalizácii 

    negatívnych účinkov prostredia na zdravotný stav obyvateľstva. 

    Zodpovedný riešiteľ za Prír. fakultu UK: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

    Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: Ing. Marcela Koreňová, PhD. 

 

Univerzitné projekty riešené v roku 2018 

1.Syntéza a hodnotenie organických zlúčenín na báze benzénsulfónamidov ako potenciálnych 

   CA inhibítorov. 

   Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Mária Bodnár Mikulová 

2. Syntéza originálnych N-arylpiperazínových derivátov s predpokladaným antimikróbnym 

pôsobením. 

  Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Jana Čurillová 

3. Vplyv laktobacilov na moduláciu zápalu v in vitro zápalovom modeli na HepG2 bunkách. 

   Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Boris Dudík 

4. Vplyv kombinácie klaritromycínu a furosemidu na expresiu HNC kanálov v srdci. 

   Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Katarína Hadová 

5. Rastlinná PIP5-kináza a jej molekulárno-biologická charakterizácia v maku siatom. 

   Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Barbora Hans Bálintová 

6.  

   Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Zuzana Haramiová, PhD. 

7. Štúdium nekroptózy – novopopísanej bunkovej smrti v patologicky pozmenenom srdci v 

dôsledku 

    fibrilácie predsiení.     

    Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csaba Horváth 

8. Delta opioidné receptory a stres. 

   Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavol Chomanič 

9. Nekroptotická smrť v kardiomyocytoch indukovaná pôsobením TNF. 

   Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veronika Kormanová 

10. Mediterranean Lamiaceae medicinal plants – acive compounds of some Salvia species, 

   correlation with some biological activities. 
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  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Antonios Koutsoulas 

11. Vyhodnotenie časových zmien 35 hemodynamických parametrov potkana ovplyvnených 

   acetylcholínom a noradrenalínom.  

  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lucia Kuráková 

12. DNA kondenzácia pomocou pH senzitívnych CnNO:DOPE lipozómov. 

  Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Gilda Liskayová, PhD. 

13. Zmeny hladín cirkulujúcich proteínov v experimentálnom modeli metabolického 

syndrómu. 

  Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Margaréta Marušáková 

14. Zmena farmakoterapie pacientov s koronárnym premostením. 

  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Pinček 

15. Hodnotenia antibakteriálnej a antimykotickej aktivity N,N´-tetra(cyklo)alkyl-amino-

alkylarylkarbamátov. 

  Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Šárka Pospíšilová 

16. Synergický efekt farmakologickej intervencie na regeneráciu ischemického myokardu 

pomocou 

   bunkovej terapie a preprogramovania fibroblastov cez GATA4, HAND2, MEF2C a TBX5 

signálne dráhy. 

  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nikola Sabová  

 

Fakultné projekty riešené v roku 2018 

1.Stanovenie antioxidačných aktivít rastlín rodov Epiphyllum, Hylocereus a Opuntia. 

    Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Barkociová 

2. Validácia metodiky chladového testu pod psychosociálnym tlakom. 

    Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Buzgóová 

3. Vplyv ischemických dentritických buniek liečených l-metyltryptofánom na expresiu 

a aktivitu 

    tryptofán hydrolázy 1 T-lymfocytmi.  

    Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Diana Čepcová 

 4. Formulácia perorálnej liekovej formy s obsahom liečiva triedy BCS IV s využitím 

prírodných 

    polymérov. 

    Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martina Čierna 

5. Príprava a charakterizácia nanodisperzných nosičových systémov pre ťažko rozpustné 

liečivá. 

    Zodpovedný riešiteľ:PharmDr. Mária Čuchorová, PhD. 

6. Zmeny expresie génov, ktoré regulujú intracelulárnu koncentráciu vápnika 

v streprozotocínom 

    navodenom diabetickom poškodení srdca. 

    Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Dragún 

7. Prchavé zložky drieňa (Cornus L.). 

    Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Vladimír Forman, PhD. 

8. Využitie elektrochemických metód v analýze látok relevantných k nešpecifickým 

zápalovým 

    ochoreniam čriev. 

    Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michal Hanko 

9. Disolúcia účinných látok rastlinného extraktu z matricového systému. 

    Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Terézia Haršányová 

10. Štúdium fyzikálnochemických vlastností komplexov DNA – DOPE – Amín oxidy. 
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    Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lukáš Hubčík, PhD. 

11. Štúdium štruktúry modelového pľúcneho surfaktantu pri fyziologických a patologických 

    podmienkach. 

   Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nina Kanjaková 

12. Stanovenie hladín srdcovo špecifickej mikroRNA u potkanov v monokrotalínom 

indukovanom 

   modeli pľúcnej hypertenzie. 

   Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Zuzana Kmecová 

13. Substituované chinoxalín-2-karboxanilidy ako účinné antimykobakteriálne liečivá. 

   Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. 

14. Optimalizácia stanovenia fosforylovaných foriem MLKL ako hlavného exekučného 

markera 

    nekroptózy metódou Phos Tag SDS-PAGE a ich identifikácia pri srdcovom zlyhávaní. 

   Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Lichý 

15. Hodnotenie antimikrobiálnej aktivity novo syntetizovaných chemoterapeutík. 

   Zodpoved;ný riešiteľ: Mgr. Hana Michnová 

16. Stanovenie aktivity superoxiddizmutázy v prítomnosti (fyto)estrogénov. 

   Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petra Mitrengová 

17. Regulácia stresom indukovanej predčasnej senescencie prostredníctvom GATA-4 ako 

nového 

   markera bunkovej senescencie vo vaskulárnych hladkosvalových bunkách aorty potkana. 

  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Svetozár Mišúth 

18. Modelovanie vzťahu medzi štruktúrou a aktivitou pomocou regresnej QSAR analýzy dát. 

  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jozef Motyčka 

19. Vývoj a aplikácia metód vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie spojenej 

s hmotnostnou 

    spektrometriou určených pre stanovenie liečiv používaných pri nešpecifických zápalových 

    ochoreniach čriev a ich matabolitov s dôrazom na tiopuríny. 

   Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniel Pecher 

20. Porovnanie nevhodnej preskripcie starším pacientom podľa Európskych a Amerických 

kritérií. 

  Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Erik Puchoň 

21. HGF systém v kombinovanej chronoterapii hypertenzie u potkanov. 

   Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Michal Radik 

22. Identifikácia SUMOylačného sub-proteómu v myokarde: vplyv na sarkoplazmatické 

Retikulum 

   a CaMKII. 

  Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD. 

23. Profilovanie mikroRNA v mezenchymálnych kmeňových bunkách pacientov s kritickou 

   končatinovou ischémiou.  

   Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Adriana Samáková   

24. The effect of venlafaxine on the heart isolated form rats with metabolic syndrome. 

 Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lazaros Salvaras 

25. Vplyv prenatálneho podávania venlafaxínu na kardiovaskulárny systém potkanov. 

  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Sasváriová 

26. Úloha butyrylcholínesterázy v lipidovom metabolizme. 

  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kristína Szmicseková 

27. Nenekroptotická signalizácia v srdci závislá od RIP1: štúdium a porovnanie jej inhibície. 

  Zodpovedný riešiteľ: PharmDr Adrián Szobi, PhD. 
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28. Analýza polohových izomérov bázických esterov kyseliny fenylkarbámovej pomocou 

TLC-IMS. 

  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Šuchtová 

29. Farmakognostikcý profil karbinca európskeho a jeho antimikrobiálna a antioxidačná 

aktivita. 

  Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Eva Trajčíková 

30. Identifikácia a kvantifikácia väzby ramiprilu na ľudský sérový albumín v prítomnosti 

kvercetínu. 

  Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Zuzana Vaneková 

31. Pôsobenie vybraných látok na vazopresínom-stimulovanú expresiu endotelínu – 1 V A7r5 

bunkách. 

  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Vetešková     

32. Syntéza benzénsulfónamidových derivátov obsahujúcich triazínovú skupinu ako 

potenciálne CA  

   inhibítory. 

  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivana Zemanová, PhD. 

33. Štúdium intzerakcie tenzidu a antimikrobuiálneho peptidu dermaseptínu S1 s modelmi 

bakteriálnych  

    membrán. 

    Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Želinská 

 

Iné projekty FaF UK  

1.Grant Slovenskej kardiologickej spoločnosti: 

    Štúdium nekroptózy – novopopísanej bunkovej smrti v patologicky pozmenenom srdci 

    v dôsledku fibrilácie predsiení. 

    Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: doc. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 

    Zodpovedný riešiteľ za NÚSCH: prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., FESC, FACC. 

    Doba riešenia projektu: 2015 - 2018 

2. SLek 01/2018   
    Vytvorenie podkladov pre edukáciu adolescentov o účinkoch a rizikách liekov. 

    Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. 

3. SLek 2018 

    Analýza používania potenciálne nevhodných liekov predpisovaných starším pacientom 

    v ambulantnej starostlivosti. 

    Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Erik Puchoň 

4. SLek 204/2018 

    Aplikácia kritérií EU7 v liečbe starších pacientov v domovoch sociálnych služieb. 

    Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Stanislava Jankyová, PhD. 

5. SLek 2018 

   Memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc. 2018 – 

Deň 

   mladých farmakológov a klinických farmaceutov Slovenska. 

  Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 

6. Advanced Training in Pharmaceutical Care. 

   Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD. 

7. SLek 22/2017 

   Alumni program pre farmaceutov. 

   Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. 

8. SLek 2017 
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   Farmaceutická starostlivosť. 

   Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. 

 

Zoznam pozvaní na vyžiadané prednášky na kongresy a iné podujatia 

Katedra farmaceutickej chémie: 

1. Nanoformulations of Antimicrobial Drugs and Their Permeation through Blood-Brain 

Barrier. Book of Abstracts: The International Conference on Nanomaterials and their 

Applications, University of Mysore, India, March 1-2, 2018, p. XIII, http://www.uni-

mysore.ac.in/english-version/ICN/invitedspeakers.php. - Prof. Jampílek 

2. přednášky (30 akademických hodin) v rámci předmětu „Drug Design“: Institute of 

Chemistry, University of Silesia in Katowice 

3.  Prof. Jampílek, Poland, 12. až 16. 03. 2018 (Projekt „CHIP” University of Silesia in 

Katowice) -  

4. „Specifikace API a lékových forem. Nečistoty, jejich klasifikace a kvalifikace, ICH 

směrnice Q3 a Q6.“ Přednáška v rámci vzdělávací akce č. 205081102 „Kurz pro 

kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků“: Institut postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví (IPVZ), Praha, 13.-14. 4. 2018 - Prof. Jampílek 

5. přednášky (30 akademických hodin) v rámci předmětu „Drug Design“: Institute of 

Chemistry, University of Silesia in Katowice, Poland, 28.04. až 01.06. 2018 (Projekt „CHIP” 

University of Silesia in Katowice) - Prof. Jampílek 

6. Halogenated Hydroxyquinolines as Promising Anti-infective Agents. Book of Abstracts: 

The BIT's 16th Annual Congress of International Drug Discovery Science & Technology 

2018 (IDDST-2018), Boston, MA, USA, August 16-18, 2018, p. 203 - Prof. Jampílek 

7. Přednášky a workshop (5 akademických hodin) v rámci vzdělávací akce „FDA Training 

on Antimicrobial Agents“: U.S. Food and Drug Administration (FDA), New Hampshire 

Ave., Silver Spring – Washington, USA, 20. až 22. 8. 2018. - Prof. Jampílek 

8. Přednášky (3 akademické hodiny) na téma Bacterial Resistance, Antimicrobial Agents. 

Department of Pharmaceutical Sciences, College of Pharmacy – Glendale, Midwestern 

University, Phoenix, AZ, USA, 24. až 27. 08. 2018. - Prof. Jampílek 

9. Synthesis, Physicochemical Properties and In Vitro Antimycobacterial Activity of Hybrid 

Original Molecules Containing 4-Chlorophenylcarbamoyloxy and N-arylpiperazine 

Fragments. Book of Abstracts: The 47th Conference “Synthesis and Analysis of Drugs”, 

Brno, Czech Republic, September 12-14, 2018, s. 18 (PL-03). [ISBN 978-80-7305-806-7] 

Doc. Malík 

10. Strategies Focused on Overcoming Bacterial Resistance: Design and Discovery of New 

Anti-infective Agents. Book of Abstracts: The Intenational Conference on Microbiology 

and One Health (MOH-VN 2018), University of Science – Vietnam National University, 

Ho Chi Minh City, Vietnam, September 19-22, 2018, p. 16 (O-10), http://moh-

vn.com/speaker/professor-josef-jampilek) - Prof. Jampílek 

11. Multi-fluorinated Hydroxynaphthalenecarboxamides and Their Biological Activities. 

Book of Abstracts: The 9th Central European Conference 'Chemistry towards Biology' 

(CTB-9), Budapest, Hungary, September 24–27, 2018, p. 21 (PL-2). [ISBN 978-963-9970-

90-8] (Invited plenary lecture, http://www.mke.org.hu/CTB9/plenary-lecturers/8-

speakers/27-josef-jampilek.html) - Prof. Jampílek 

12. Vyžádané přednášky (11 akademických hodin) s tématem Drug Design & Development, 

Drug regulation, Drug Registration: School of Chinese Medicine, Hong Kong Baptist 

University, Hong Kong, 01.11. až 04. 11. 2018. - Prof. Jampílek 
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Katedra farmakológie a toxikológie: 
prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 

the 5th conference of IACS-ES - Advances ın cardıovascular research: from basic mechanisms 

to therapeutic strategies, 23-26. máj, 2018, Smolenice, Slovakia 

Guidelines for Evaluating Myocardial Cell Death, publikované v AJP-Heart and Circulatory 

Physiology 

 

Katedra farmakognózie a botaniky: 
RNDr. Peter Gál, PhD. 

23rd World Congress on Advances in Oncology and 22nd International Symposium on 

Molecular Medicine 20-22 September 2018, The New Athens Metropolitan Hotel, Athens, 

Greece. P. Gál, K. Smetana Jr. Tumors and wound microenvironments: Biological similarities 

and pharmacological modulation. 

 

Katedra fyzikálnej chémie liečiv: 
N.Kučerka: Peculiar Properties of Lipid Membranes Revealed by Neutron Diffraction. 

Physics Department at Nagoya University, Nagoya, Japan: June 22, 2018, pozvaná prednáška 

N.Kučerka: Condensed Matter Research at Frank Laboratory of Neutron Physics. Department 

of Chemistry and Biochemistry, University of Windsor, Ontario: July 6, 2018, pozvaná 

prednáška 

N.Kučerka: Condensed Matter Research at Frank Laboratory of Neutron Physics, Physics 

Department, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania: July 9, 2018, pozvaná 

prednáška 

N.Kučerka: The Role of Water in Membrane Structure and Function as Revealed by Neutron 

Diffraction. NANOSMAT Africa, Cape Town, South Africa: November 19-23, 2018, 

plenárna prednáška 

 

Katedra galenickej farmácie: 
RNDr. Klára Gardavská, CSc. (6 prednášok)  

FaFUK - Špecializačné štúdium lekárenstvo: 06.2.2018, 08.2.2018, 12.9.2018 (3 prednášky) 

Centrum ďalšieho vzdelávania, UTV: 21.2.2018, 21.11.2018 a 22.11.2018 (3 prednášky) 

PharmDr. Matušová, PhD.: (1)  

FaFUK - Špecializačné štúdium lekárenstvo: 06.2.2018 

 

Zoznam vynálezov a udelených cien v roku  2018 

Mgr. Daniel Pecher 

cena za najlepší poster (Daniel Pecher, Svetlana Dokupilová, Peter Mikuš, POROUS 

GRAPHITIC CARBON FOR DETERMINATION OF TWELVE THIOPURINE 

NUCLEOTIDES – DEVELOPMENT OF HPLC METHOD HYPHENATED WITH MASS 

SPECTROMETRY) na medzinárodnej konferencii 24th International Symposium on 

Separation Sciences, 21st International Conference Analytical Methods and Human Health, 

June 17-20, 2018, Jasna, Slovakia, udelené vedeckým hodnotiacim výborom konferencie 

doc. Mgr. M. Hrčka Dubničková, PhD. a prof. RNDr. D. Mlynarčík, DrSc.: 
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Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 v kategórii biologické a lekárske vedy za 

dielo Farmaceutická mikrobiológia – Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové 

programy Literárneho fondu – udelená v roku 2018 

Výsledky výskumu realizované v praxi v roku  2018 

Katedra chemickej teórie liečiv 

Ako je zrejmé z výskumných tém, okrem základného výskumu v syntéze a hodnotení 

biologicky aktívnych zlúčenín sa na katedre 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 

kriminálnej agentúry a Národnej protidrogovej jednotky a v spolupráci Akadémiou policajného 

zboru SR a Kriminalistickým expertíznym ústavom Policajného zboru SR.  

Časť vedeckovýskumnej činnosti Katedry chemickej teórie liečiv sa orientuje na prípravu 

a fyzikálnochemickú charakterizáciu nových povrchovoaktívnych zlúčenín s potenciálnymi 

biologickými účinkami, ktoré sú zastúpené antimikróbnou aktivitou a cytotoxicitou. Osobitná 

pozornosť sa venovala príprave nanočastíc na báze týchto zlúčenín. Boli pripravené 

makrogólové nanočastice solubilizujúce histamínové liečivo cimetidín (antagonista 

histamínového receptora) a zmeraný ich priemer metódou dynamického rozptylu svetla. Nové 

povrchovoaktívne zlúčeniny sa úspešne použili aj ako stabilizátory kompozitných nanočastíc 

na báze striebra. Strieborné nanočastice stabilizované novými katiónovými amóniovými 

tenzidmi s hydrofóbnymi substituentmi v polárnej časti molekuly tenzidu vykazovali dobrú 

stabilitu, mali malý hydrodynamický priemer, dobrú antimikróbnu účinnosť voči bakteriálnym 

kmeňom a cytotoxicitu voči nádorovým bunkám. 

V oblasti bioanorganickej chémie – vývoja liečiv na báze komplexov kovov boli publikované 

práce zameraná na inhibíciu enzýmu ureázy komplexami kovov, ako aj prípravu komplexov 

medi s antiradikálovou aktivitou. Boli tiež publikované výsledky výskumu využitia derivátov 

kyseliny vínnej v chirálnej chromatografii. 
 

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 
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- 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) 

Prof. RNDr. Emil Havránek, PhD. 

- Spolupráca s Katedrou Analytickej chémie FaF KU, Hradec  Králové 

- Spolupráca s Fyzikálnym ústavom SAV v Bratislave (Ing. J. Kliman, DrSc.) 

Doc. Ing. Jan Světlík, DrSc. 

- Jagelonská univerzita, Fakulta chémie, Katedra organickej chémie, Krakow – spolupráca 

v oblasti heterocyklické chemie  

- University of Washington, Department of Chemistry, Seattle, U. S. A.: odborná diskusia, 

kvantovochemické výpočty 

- Ústav fyzikální chemie České Akademie Věd - meranie hmotnostných spektier 

RNDr. Alexandra Planková, PhD. 

-  Farmaceutická fakulta Kuvajt – Porovnání koncentrací mikroelementů u pacientů s CHOPN 

s hodnotami zdravé populace 

-  Lékařská fakulta v Hradci Králové a Plicní klinika FNHK - Porovnání koncentrací 

mikroelementů u pacientů s CHOPN s hodnotami zdravé populace 

PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

- University of Texas at Arlington, Department of Chemistry and Biochemistry, Arlington, 

USA - spolupráca pri vývoji pokročilých chromatografických techník v spojení 

s hmotnostnou spektrometriou pre analýzu intaktných proteínov 

- 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 teórie 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) .  

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 bunkovej a molekulárnej biológie liečiv 

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.:  
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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: 

04-9-1077-2015/2020 Research of biological action of heavy charged particles with differnt 

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-metyltransferáza, SalAT: 

salutaridinol-7-O-acetyltransferáza) za normálnych a stresových podmienok. 

 

Katedra farmaceutickej chémie 

Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, ČR 

Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno, ČR 

Centru materiálového výzkumu, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, ČR 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno, ČR 

Ústav analytické chemie AV ČR, Brno, ČR 

Centrum klinických laboratoří, Oddělení bakteriologie a mykologie, Státní Zdravotní ústav, 

Ostrava, ČR 

Centrum nanotechnologií, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, ČR 

Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, ČR 

Institute of Chemistry, University of Silesia in Katowice, Poland 

School of Pharmacy, Medical University of Silesia in Katowice, Poland 

Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, University 

of Zagreb, Croatia 

Neurofarba Department, Section of Pharmaceutical and Nutriceutical Sciences, University of 

Florence, Italy 

Department of Pharmaceutical Chemistry, University of Medicine and Pharmacy of Tirgu 

Mures, Romania 

Department of Biological Sciences, Cork Institute of Technology, Cork, Ireland 

Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis & Instituto 

Multidisciplinario de Investigaciones Biologicas, San Luis, Argentina 

Department of Physics, TKM College of Arts and Science, Kollam, Kerala, India 

School of Chinese Medicine, Hong Kong Baptist University, Hong Kong SAR, P.R. China 

 

 

 

Katedra farmakológie a toxikológie 

prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 
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prof. NS Dhalla, Dept. of Physiology, Faculty of Medicine, University of Manitoba, Winnipeg, 

Kanada 

prof. SM. Suleiman, Faculty of Medicine and Dentristy, Bristol Heart Institute, Veľká Británia 

prof. Kolář, Dr. Neckář, Dr. Hlaváčková, Fyziologický ústav Akadémie vied, Česká republika 

prof. Ferdinandy, dr. ZV. Varga, Semmelweis University, Budapešť, Maďarsko 

dr. Leszek, Cardiovascular Research Center, Rhode Island Hospital, USA 

doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.  

Unité mixte Recherche, UMR 8194 CNRS, Biologie des Jonctions Neuromusculaires 

Normales et pathologiques, laboratórium prof. Eric Krejci, PhD, Paríž, Francúzsko, príprava 

spoločného projektu PhD študentky Mgr. Kristíny Szmiczekovej, ktorá bude vedená pod 

dvojitým vedením FaF UK a Université Paris Descartes na základe medzivládnej dohody a 

finančnej podpory Ministerstvom zahraničných vecí Francúzskej republiky 

Signalisation et Physiopathologie Cardiaque, Inserm UMR-S 769 - LabEx LERMIT, Faculty 

of Pharmacy - IFR141,  University Paris-Sud, labortórium Rodolphe FISCHMEISTER, PhD, 

Chatenay-Malabry, Francúzsko 

Centrum biomedicínskeho výskumu, Fakultná nemocnica Hradec králové, ČR, Laboratóriá 

prof. Ing. Kamila Kuču, Ph.D. 

Centre de Recherches du Service de Santé des Armées, Oddelenie toxikológie a enzymológie 

laboratórium Floriana Nachon, PhD;  La Tronche, Francúzsko 

University of Nebraska Medical Centre in Omaha, Eppley Institute, laboratórium prof. 

Oksany Lockridge, PhD, Omaha, Nebraska, USA 

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. W. Renz - Faculty of Medicine McGill University, Montreal Canada 

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 

Prof. S.W. Rabkin – Division of Cardiology, University of British Columbia, Vancouver, 

Kanada 

D. Henrohn – Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden 

M. Carlström – Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, 

Stockholm, Sweden 

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. 

Dr. Daniela Fialová, PhD. 1. LF UK a VFN v Praze, Geriatrická klinika, Česká republika, FaF 

UK, Hradec Králové, Katedra sociální a klinické farmacie, Spolupráca na príprave publikácie 

a projektu o potenciálne nevhodných liekoch pre staršiu populáciu v Strednej a východnej 

Európe vrámci  COST Action IS1402 WG 1 Health care system. 

Katri Hämeen-Anttila, Ph.D., Pharm, Adjunct Professor, Finnish Medicines Agency, Finland 

Dr. Cecilia Rokusek, Larkin University, Miami, Florida, USA 

PharmDr. Peter Křenek, PhD. 

Robert H. Henning, MD PhD, Professor of Pharmacology, Dept. Clinical Pharmacology, 

UMCG Groningen, Holandsko 

Priv.-Doz. Dr. Dr. Peter Bokník, Universitätsklinikum Münster, Institut für Pharmakologie und 

Toxikologie, ssWestfälische 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. 

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 

PharmDr. Stanislava Jankyová, PhD. 

Dr. Daniela Fialová, PhD. 1. LF UK a VFN v Praze, Geriatrická klinika, Česká republika, FaF 

UK, Hradec Králové, Katedra sociální a klinické farmacie. 

 

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: LC-MS/MS, téma: Ginkgo, Melampyrum, Stachys)  

Semmelweis University of Budapest, Faculty of Pharmacy, Institute of Pharmacognosy, 

Hungary 

(metóda: GC-MS, téma: Opuntia, Hylocereus, Epiphyllum, Salvia, Sideritis, Wollemia, 

Araucaria, Agathis, Sequioa, Sequoiadendron, Metasequoia, Cornus)  

University of Pécs, Medical School, Pharmacy Program, Department of Pharmacognosy, 

Hungary (etnobotanická práca, dejiny farmácie)  

Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, Česká republika  

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 
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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  

Česká republika: Agritec, výzkum, šlechtění a služby Šumperk – člen vedeckej rady. 

Spolupráca v oblasti: farmakoergázie aromatických a koreninových rastlín s Ing. Prokopom 

Šmirousom, Ph.D. a hodnotenia kvantitívno-kvalitatívnych ukazovateľov odrodového 

sortimentu pestreca mariánskeho s Ing. Antonínom Vaculíkom, Ph.D. 

 

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. 

Helmholtz Zentrum, Berlín, Nemecko: riešenie spoločných projektov, difrakcia neutrónov na 

modeloch biomembrán 

HASYLAB, DESY, Hamburg, Nemecko, NMR experimenty na systémoch lipid – aditívum. 

Laboratoire Leon Brillouin, Commisariat a l'Energie Atomique - Saclay, Gif-sur-Yvette, 

Francúzsko: riešenie spoločného projektu, rozptyl neutrónov na modeloch biologických 

membrán a agregátoch DNA- katiónové lipozómy. 

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.  

Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences, University of Trieste, Terst, Taliansko: 

počítačový dizajn, syntéza a testovanie antivirálnych a antikancerogénnych látok. 

 

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ VŠ PRACOVNÍKOV 

S výsledkami výskumnej činnosti úzko súvisí činnosť tvorivých pracovníkov  pri publikovaní 

nových poznatkov. Publikačná činnosť je zo strany MŠVVaŠ SR a Akreditačnej komisie vlády 

SR, aj zo strany grantových agentúr, jedným z hlavných ukazovateľov kvality a kvantity 

vedecko-výskumnej činnosti fakulty.  V roku 2018 dosiahla na FaF UK v Bratislave celkový 

počet 418 všetkých publikovaných prác. Publikácií zaradených medzi kvalitné bolo 

publikovaných 68 v CC časopisoch  a 23 v nekarentovaných časopisoch časopisoch. V 

porovnaní s rokom 2017 sa celkový počet všetkých publikácií znížil o 4 všetkých prác a počet 

významných publikácií pre fakultu z hľadiska prínosu kvalifikačného postupu a financií ostal, 

v roku 2018 - 100 vedeckých prác, čo o niečo menší počet ako v roku 2017 - 114 vedeckých 

prác (Tab. 30). Na jedného VŠ pedagóga fakulty v r. 2018 pripadlo 0,56 karentovanej 

publikácie (kategórie ADC + ADD), čo zodpovedá poklesu 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)  (Obr. 6).  

Z dlhodobého hľadiska ide o stabilnú úroveň publikačnej činnosti. V roku 2018 boli 

registrované ohlasy na práce zamestnancov FaF v počte 752 (v porovnaní s rokom 2017 došlo 

k zvýšeniu ohlasov o hodnotu 2 z pôvodných 750 ohlasov na práce). Súhrnný prehľad 

vybraných publikačných výstupov je uvedený v tabuľke 30, 31.  
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Tab. 30: Súhrn publikačnej činnosti za posledných 6 rokov (Publikácie sú prezentované podľa 

najvýznamnejších skupín hodnotených v dotačnom systéme MŠVVaŠ SR, indexované publikácie 

sú v kategórii B) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 spolu 2011-

2017 

Skupina A1 7 9 3 2 2 7 5 35 

Skupina A2 2 4 5 9 8 12 4 44 

Skupina B 50 47 54 63 66 79 68 427 

Skupina C 18 23 40 24 34 16 23 178 

Spolu 77 83 102 98 110 114 100  684 

 

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 

 

 

 

Obr. 6: Prehľad počtu karentovaných publikácií na VŠ pracovníka v závislosti od rokov 
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Tab. 31: Prehľad  publikačnej činnosti podľa kategórií za roky 2011-2018 

kategórie/roky 2011 2012 201

3 

2014 2015 2016 2017 2018 

AAA - Vedecké monografie vydané v 

renomovaných zahraničných 

vydavateľstv.   

0 1 0 0 0 1 1 0 

AAB- Vedecké monografie vydané v 

renomovaných domácich  

vydavateľstvách 

0 1 0 0 0 1 0 0 

ABA-Štúdie v publikáciách charkateru 

vedeckej monografie vydané v 

renomovaných zahraničných 

vydavateľstv.  

1 2 2 0 2 0 3 2 

ABB- Vedecké práce  v  

zahraničných a domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, v indexovaných 

časopisoch, monografiách, pokiaľ to nie 

sú AAA,ABA,ABC, ACA, ACC  

0 0 0 1 0 0 0 0 

ABC- Kapitoly vo vedeckých 

monografiách vydané v renomovaných 

zahraničných vydavateľstvách  

1 2 7 2 0 0 3 3 

ABD- Kapitoly vo vedeckých 

monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách 

0 1 0 0 0 1 0 0 

ACA-Vysokoškolské učebnice vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 

0 0 1 0 1 0 0 0 

ACB-Vysokoškolské učebnice vydané v 

domácich  vydavateľstvách 

2 1 2 3 3 4 5 2 

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

 

4 1 

ADC-Vedecké práce v zahraničných 

časopisoch s impact faktorom a CC 

57 46 46 51 63 65 74 66 

ADD- Vedecké práce v domácich 

časopisoch s impact faktorom a CC 

2 4 1 1 0 1 3 2 

ADE-Vedecké práce v časopisoch s 

impact faktorom  

22 18 0 0 18 1 4 4 

ADM, ADN - Vedecké práce v časopisoch 

s impact faktorom a indexované 

0 0 23 40 24 34 16 23 

AGJ - Prijaté prihlášky patentu v 

zahraničí alebo doma 

0 0 1 4 1 0 1 0 
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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 a 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, 

• udržanie zaradenia vedeckého časopisu European Pharmaceutical Journal do portfólia 

Scopusu 

• integrácia vedeckovýskumných kapacít fakulty a spolupráca katedier vo výskume 

Negatíva 

• pretrváva nízka účasť na riešení a koordinovaní projektov medzinárodnej spolupráce 

 a projektov operačného programu VaV 

• publikáčná činnosť vo významných časopisoch nedosahuje hodnotu 1publikácia/VŠ 

pracovníka-učiteľa a publikáčná činnosť vo významných časopisoch zaznamenala 

mierne zníženie v počte 

• pretrváva nedostatočná orientácia na prioritné smery výskumu a vývoja EÚ 

• pretrváva široké spektrum výskumnej orientácie, veľký počet domácich projektov s 

malou  riešiteľskou kapacitou, 

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, 

• 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 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 zložiek 

• pretrvávajúce motivovanie za účelom zvyšovania počtu prác publikovaných v 

časopisoch registrovaných v Current Contents (CC) a v časopisoch s IF>1 s cieľom 

dosiahnuť 1 CC/ 1 pracovníka 
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• pokračovať vo financovaní katedier a vo vyjadrení trvalej kvality práce VŠ pracovníkov 

fakulty  cez osobné hodnotenie - na základe rozhodujúcich kritérií pri tvorbe ročného 

rozpočtu na úrovni fakulty  

 

 

III. Zahraničné vzťahy 

 
V roku 2018 bolo v rámci Farmaceutickej fakulty UK (ďalej len FaF UK) zrealizovaných spolu 

183 zahraničných pracovných ciest (ďalej iba ZPC), z toho 63 doktorandmi FaF. Fakulta prijala 

v hodnotenom období spolu 15 zahraničných hostí, a to zväčša v rámci projektu Erasmus+ za 

účelom výučby (učiteľská mobilita), resp. konzultácie spoločných vedeckých výsledkov 

a školenia (mobilita – školenie) či v rámci existujúcich spoločných projektov. Zahraniční hostia 

boli vyslaní týmito univerzitami a pracoviskami: Technologická univerzita v Krakove, Fakulta 

chemického inžinierstva a technológie - Inštitút anorganickej chémie a technológie; Sliezska 

univerzita v Katowiciach, Fakulta matematiky, fyziky a chémie – Inštitút chémie a Inštitút 

kryštalografie; Laboratoire Leon Brillouine, CEA, Saclay, Paríž, Francúzsko; Univerzita 

v Pécsi, Farmaceutická fakulta - Katedra farmakognózie; Univerzita v Murcii, Lekárska fakulta 

– Katedra farmakológie; Univerzita St. Kliment Ohridski v Sofii, Chemická a farmaceutická 

fakulta; Lekárska a farmaceutická univerzita v Tg. Mures; Farmaceutická fakulta a 

Sliezska lekárska univerzita v Katowiciach - Katedra analytickej chémie). Hlavnými 

prijímajúcimi katedrami boli: Katedra farmaceutickej chémie, Katedra fyzikálnej chémie liečiv 

a Katedra farmakognózie a botaniky. V troch prípadoch bol hosťujúcim pracoviskom Referát 

pre medzinárodné vzťahy a mobility, keď sa zahraniční hostia za účasti prodekanky pre 

výskum, zahraničné styky a doktorandské štúdium, a zároveň fakultnej koordinátorky pre 

Erasmus+ a fakultnej administrátorky pre Erasmus+ zúčastnili spoločných diskusií ohľadom 

spolupráce medzi FaF UK a partnerskou zahraničnou inštitúciou v oblasti študentskej a 

akademickej mobility pod záštitou programu Erasmus+. Oproti minulému roku možno sledovať 

mierny pokles v rámci počtu prijatí zahraničných hostí, avšak pokiaľ ide o mobilitu Erasmus+ 

záujem naďalej pretrváva.        

ZPC v roku 2018 zrealizovali zamestnanci FaF UK predovšetkým s cieľom aktívnej účasti na 

rôznych konferenciách, seminároch, kongresoch či sympóziách. Medzi usporiadateľskými 

krajinami opätovne prevláda Česká republika (Brno, Hradec Králové, Praha, Špindlerův Mlýn 

a i.), menej zamestnancov vycestovalo za účelom účasti na konferenciách či kongresoch do 

Maďarska (Budapešť), Rakúska (Viedeň), Španielska (Barcelona), Talianska (Siena), ďalej 

Fínska (Helsinki) či Severného Írska (Belfast) a Francúzska (Štrasburg). Niekoľko ZPC sa 

uskutočnilo aj mimo EÚ, a to do Južnej Afriky, do USA, Číny a Vietnamu. Štyri ZPC boli 

absolvované v rámci účasti na nadnárodnom kole Študentskej vedeckej konferencie (Zentiva, 

Praha). Výrazný podiel na minuloročných ZPC má stále účasť na rôznych pracovných 

stretnutiach a pravidelných zasadnutiach rôznych komisií (PAC – JINR – Dubna, Ruská 

federácia ; EK - EUnetHTA meeting – Brusel, Belgicko; Cost meeting – Viedeň, Rakúsko; 

plenárne zasadnutie HMPC/EMA- Londýn, VB a i.) a na vedeckých radách v Českej republike 

(na úrovni univerzít alebo farmaceutických fakúlt – VFU, FaF, Brno; UK v Prahe, FaF Hradec 

Králové) a v rámci spolupráce medzi farmaceutickými fakultami aj v komisiách pre obhajoby 
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magisterských, rigoróznych, najmä však doktorandských dizertačných prác (ako členovia 

komisie alebo oponenti) či v habilitačných konaniach. Ďalšie ZPC sa zrealizovali za účelom 

vedeckého výskumu (experimentálna činnosť a diskusia získaných výsledkov), pedagogickej 

(vyžiadané i pozvané prednášky) alebo vzdelávacej činnosti. V súvislosti s pedagogickou 

činnosťou možno konštatovať neustále rastúci záujem zo strany pedagógov FaF o zahraničnú 

mobilitu, a to tak na základe dlhoročnej bilaterálnej spolupráce medzi UK v Bratislave 

a zahraničnou partnerskou univerzitou (Jagellovská univerzita v Krakove, Poľsko) v rámci 

krátkodobého družobného pobytu, ale najmä v rámci programu Erasmus+. Učiteľskej mobility 

Erasmus+ sa zúčastnili štyria pedagógovia, a to na univerzitách v Pécsi (Maďarsko), v Plovdive 

(Bulharsko), v Sofii (Bulharsko) a vo Valencii (Španielsko). Vyšší počet absolvovaných 

zahraničných pracovných ciest v roku 2018 za účelom vedecko-študijnej (experimentálnej) 

činnosti, prednáškovej činnosti či diskusie získaných výsledkov v rámci spoločných projektov 

svedčí o intenzívnej medzinárodnej odbornej spolupráci medzi FaF a zahraničnými 

vzdelávacími alebo vedeckými inštitúciami (Veterinární a farmaceutická univerzita, 

Farmaceutická fakulta Brno, ČR; Sliezska univerzita v Katowiciach, Fakulta matematiky, 

fyziky a chémie, Poľsko; Semmelweis univerzita, Budapešť, Maďarsko; JINR, Dubna, Ruská 

federácia; LLB CEA Saclay, Paríž, Francúzsko a i.). K ZPC realizovaným s cieľom vzdelávacej 

činnosti možno priradiť aj účasť na rôznych školeniach, kurzoch či workshopoch (odborný 

seminár organizovaný firmou Chromservis, s. r. o. Brno; workshop: „The New Small Angle X-

Ray Scattering Beamline P62 at the PETRA III Extension“ – Hamburg;  19. Škola hmotnostní 

spektrometrie – Špindlerův Mlýn; seminár – „Pokroky ve farmaceutické technologii“ – Brno 

a i.) K vzdelávacím aktivitám pedagógov možno priradiť aj pracovné cesty za účelom 

absolvovania 6-mesačnej stáže na Harvard Medical School, Boston, USA a 6-mesačného 

výskumného pobytu na University of Texas at Arlington, USA, obe financované zo štipendia 

Národného štipendijného programu SR. V rámci vzdelávacej činnosti administratívnych 

pracovníkov je potrebné spomenúť účasť jedného zamestnanca na konferencii ERACON 2018 

v Murcii, Španielsko, organizovanej Univerzitou v Murcii s cieľom získania nových 

informácií, prehĺbenia vedomostí, výmeny skúseností na úrovni administrácie zahraničných 

mobilít (hlavne Erasmus+), oslovenia potenciálnych partnerov pre spoluprácu v rámci projektu 

Erasmus+ ako i za účelom propagácie FaF. Za účelom výmeny skúseností na úrovni 

administrácie zahraničných mobilít ako i s cieľom diskusie o ďalších možnostiach študentskej 

i akademickej mobility sa jeden administratívny pracovník zúčastnil ZPC na partnerskej 

Univerzite vo Valencii, na Farmaceutickej fakulte, na Oddelení pre medzinárodné vzťahy 

a mobility.  

Študenti doktorandského štúdia zrealizovali v roku 2018 spolu 63 ZPC, a to za účelom aktívnej 

účasti na konferenciách, seminároch či kongresoch, opätovne s prevahou  Českej republiky ako 

organizátorskej krajiny (Brno, Hradec Králové, Olomouc, Praha, Špindlerův Mlýn a i.). 

Z ďalších európskych krajín sú zastúpené: Fínsko (Helsinki), Francúzsko (Paríž), Maďarsko 

(Budapešť, Szeged), Rakúsko (Viedeň), Slovinsko (Ľubľana), Španielsko (Barcelona) či 

Taliansko (Bologna) a i. Jedna ZPC bola za účelom návštevy svetového kongresu – „5th World 

Congress on Hydrogen Sulfide in Biology and Medicine“ realizovaná aj do Kanady (Toronto). 
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V porovnaní s minulým rokom aj medzi doktorandmi výrazne stúpol záujem o zahraničnú 

mobilitu. Zo 63 ZPC až 19 ciest bolo uskutočnených s cieľom študijného (vzdelávacieho – 

napr. školenie, kurzy), vedeckého či výskumného pobytu (experimentálna činnosť, účasť na 

riešení spoločného projektu) alebo stáže. Pobyty boli hradené z rôznych zdrojov: Francúzska 

ambasáda v SR, Grant mladých FaF UK, Grant UK na podporu mobilít, z programu Erasmus+, 

zo zdrojov prijímajúcej organizácie alebo z iných grantov (VEGA). Navštívené boli 

nasledujúce krajiny a inštitúcie/univerzity: Česká republika – Ústav infekčních chorob a 

mikrobiologie, Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno; Fyziologický ústav AV ČR, Odd. 

kardiológie, Praha; Francúzsko - Université Paris Descartes; Centre de recherche cardio-

thoracique de Bordeaux; Institut Laue Langevin (ILL) Grenoble; Holandsko – University 

Medical Center Groningen; Maďarsko – Maďarská akadémia vied, Inštitút experimentálnej 

medicíny; Slovinsko – Univerzita v Ľubľane a i. Z mimoeurópskych krajín sa jeden študent 

zúčastnil výskumného pobytu na Univerzite Tohoku v Sendai, Japonsko.  

Záverom možno konštatovať, že neporovnateľne najviac ZPC sa uskutočnilo do Českej 

republiky (82), ďalej nasleduje Maďarsko (16), Rakúsko (13), Francúzsko (12), potom 

Španielsko (9) a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (7) a Belgicko (6). 

K menej navštíveným krajinám v rámci Európy patria: Bulharsko, Fínsko, Holandsko, 

Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko a Taliansko. Z mimoeurópskych krajín sa ZPC 

uskutočnili do Číny, Hong Kongu, Indie, Vietnamu, Japonska, Južnej Afriky, USA a do 

Kanady. ZPC a prijatia zahraničných hostí boli hradené z grantov (APVV, KEGA, VEGA), 

z rozpočtu fakulty, z mimofakultných zdrojov (prijímajúcou organizáciou, ŠÚKL a i.) či 

z vlastných zdrojov; pri pracovno-študijných pobytoch cez program Erasmus+, Národný 

štipendijný program SR, z Grantu mladých FaF, z UK grantu na podporu mobilít doktorandov, 

zo štipendia poskytnutného Francúzskou ambasádou v SR atď. ZPC sa realizovali buď na 

úrovni Farmaceutickej fakulty ako takej (zasadnutia Vedeckej rady, účasť na obhajobách 

dizertačných prác či prezentácia FaF UK a diskusie ohľadne študentskej a akademickej mobility 

v rámci programu Erasmus+), v rámci katedier sa na ZPC najviac podieľali: Katedra 

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

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

farmácie  či Katedra organizácie a riadenia farmácie. Menej ZPC zrealizovali členovia Katedry 

bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Katedry galenickej farmácie, Katedry chemickej 

teórie liečiv, Katedry jazykov, a nakoniec Katedry telesnej výchovy a športu. Konferencie 

Infórum 2018 sa zúčastnila vedúca Ústrednej knižnice FaF. 

Študentská mobilita v rámci programu Erasmus+ 

 

Program Erasmus+ nastúpil v roku 2018 piatu etapu svojej existencie. Študenti mali 

k dispozícii na výber 29 univerzít, s ktorými mala v tom čase Farmaceutická fakulta 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 (5), 

Taliansko (3) a Turecko (1). Oproti minulému roku pribudli dve nové zmluvy, a to 

s farmaceutickými fakultami v Katowiciach (Poľsko) a v Nancy (Francúzsko). 
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V hodnotenom období sa Erasmus+ mobility zúčastnilo spolu 36 študentov denného 

magisterského štúdia FaF (štúdium – 6, stáž – 30) a jedna študentka denného doktorandského 

štúdia. V porovnaní s rokom 2017 sa počet študentov na mobilite zvýšil len o jedného študenta. 

Daný stav nie je však spôsobený poklesom záujmu študentov o Erasmus+, ale nižším počtom 

študentov anglického programu v odbore: Farmácia, ktorí v 5. ročníku absolvovali povinnú 

päťmesačnú prax v lekárni v rámci programu Erasmus+ (nulový grant). Študentov, ktorí chceli 

praxovať v domovskej krajine – v Grécku, sa aj v hodnotenom období týkali legislatívne zmeny 

ohľadne uznávania povinnej praxe v domovskej krajine v prípade, že študenti študujú v inej 

krajine, zavedené počnúc akademickým rokom 2016/2017. Spomedzi zazmluvnených krajín 

študenti prejavili záujem o nasledovné univerzity: Universitat de València (2 študentky), Alma 

Mater Studiorum - Universita' di Bologna (1 študentka), University of Eastern Finland, Kuopio 

(1 študentka), Universität Freiburg, Nemecko (1 študentka) a Universidade de Santiago de 

Compostela (1 študentka). Nižší počet uchádzačov o univerzity vo Francúzsku, Španielsku či 

Taliansku pramení často v nedostatočnej jazykovej zdatnosti študentov vyžadovanej 

univerzitami menovaných krajín. Okrem vyššie zmienenej povinnej praxe absolvovanej v rámci 

programu Erasmus+ v Grécku sa študenti FaF zúčastnili stáže v nasledujúcich krajinách: Česká 

republika (12), Írsko (1), Francúzsko (1), Maďarsko (1), Malta (1), Rakúsko (1), Slovinsko (1), 

Španielsko (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, Farmaceutická fakulta nie je informovaná o 

skutočnom počte študentov, nakoľko v ďalšom je absolventská stáž administrovaná 

konzorciom – WorkSpace Europe. 

 

V roku 2018 možno pozorovať výrazný nárast zahraničných študentov hlásiacich sa o mobilitu 

na FaF. Kým v roku 2015 ich bolo 18, v roku 2016 - 21, v roku 2017 - 29 študentov, v 

kalendárnom roku 2018 absolvovalo štúdium až 36 zahraničných študentov (v LS 2017/18 – 

15, v ZS 2018/19 – 21). Medzi zahraničnými študentmi prevládali Španieli (25) a Taliani (10), 

jeden študent bol zo Slovinska.  

Študenti si v rámci svojho študijného plánu volili predmety z 1. až 4. ročníka anglického 

programu – odbor: Farmácia. V zimnom semestri to boli najmä predmety: Farmaceutická 

chémia 1, Podpora verejného zdravia, Klinická farmakológia a farmakoterapia 1, Analýza 

liečiv, Farmaceutická technológia 1, Farmakognózia 1, Patobiochémia a Analýza látok v 

biologických systémoch, ďalej Nové smery v analytickej chémii,  Molekulárna biológia účinku 

liečiv, Farmakológia a toxikológia 2, Organická chémia 2, Zdravotnícka psychológia a i. Ku 

katedrám s najvyšším počtom študentov prijatých v rámci kurzov zapísaných v zimnom 

semestri patria: Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Katedra farmakológie a 

toxikológie, Katedra farmaceutickej chémie a Katedra organizácie a riadenia farmácie či 

Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie a Katedra galenickej farmácie. V letnom 

semestri prejavili študenti záujem najmä o predmety: Farmaceutická technológia 2 a Klinická 

farmakológia a farmakoterapia 2, ďalej Sociálna farmácia a farmakoekonomika a Toxikológia 

xenobiotík, Základy manažmentu vo farmácii, Farmakológia a toxikológia 1 a Molekulové 

základy vývoja liečiv. Na výučbe zahraničných študentov sa v letnom semestri vzhľadom na 

počet predmetov a zapísaných študentov najviac podieľali katedry: Katedra farmakológie a 
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toxikológie, Katedra organizácie a riadenia farmácie, Katedra galenickej farmácie, Katedra 

farmaceutickej chémie a Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv.      

 

Pod záštitou programu Erasmus+ sa 2-mesačnej stáže v roku 2018 zúčastnili dve študentky 

doktorandského štúdia z Lekárskej a farmaceutickej univerzity v Tg. Mures (Rumunsko), na 

Katedre farmaceutickej chémie.   

 

Mimo uvedeného programu, dve študentky z Asfendiyarovej kazašskej národnej lekárskej 

univerzity v Almate (Kazachstan) absolvovali dvojtýždňovú vedecko-výskumnú stáž na 

Katedre farmakognózie a botaniky. V rámci programu CEEPUS sa jedna študentka z Univerzity 

v Belehrade (Srbsko) zúčastnila 1-mesačnej stáže na Katedre chemickej teórie liečiv.   

 

 

IV. Činnosť Ústrednej Knižnice FaF UK 
 

 

Rok 2018 bol prvým celým akademickým rokom, kedy knižnica pôsobila v nových 

zrekonštuovaných priestoroch. Tento rok sme využili na testovanie noviniek v poskytovaní 

knižnično-informačných služieb: samoobslužný spôsob výberu študijnej literatúry, zvýšenie 

počtu študijných miest a  zefektívnenie dostupnosti odbornej a študijnej literatúry 

zabezpečením väčšieho podielu elektronických foriem dokumentov. Zamerali sme sa tiež na 

získanie merateľnej spätnej väzby od používateľov na rekonštrukciu knižnice a zmeny 

v poskytovaných službách. V období od apríla do júna sa realizoval prieskum “Služby ústrednej 

knižnice FaF UK – používateľský dotazník“ formou elektronického dotazníka s 18 otázkami. 

Celková úspešnosť dotazníka bola 44%  (148 dokončených dotazníkov z 336 návštev ) a jeho 

výsledky budú zverejnené na webovej stránke knižnice.   

Ústredná knižnica FaF UK (ďalej ÚK FaF) poskytovala v r. 2018 svoje služby 1058 

registrovaným používateľom (78,66% všetkých potenciálnych používateľov, pričom počet 

aktívnych študentov tvorí až 88,81%), aktualizovala dve centrálne budované databázy 

knižnično-informačného systému Univerzity Komenského: online súborný katalóg 

UK, databáza EPČ UK a zabezpečovala služby súvisiace so sprístupňovaním licencovaných 

informačných zdrojov.             

I. Budovanie knižnično-informačného systému 

Ústredná knižnica FaF participuje na budovaní databázy súborný online katalóg 

fakultných knižníc UK spracovaním nových prírastkov dokumentov.a retrokatalogizáciou 

dosiaľ nespracovaných dokumentov z čiastkových knižníc.  Celkový stav knižničného fondu k 

31.12. 2018 je 61 418 knižničných jednotiek (k. j.), čo je oproti r. 2017 pokles o 15 672 k. j. 

Zníženie KF je dané veľkým vyraďovaním dokumentov po revízii na čiastkových knižniciach, 

ktoré prebehli v letných mesiacoch a vyradení poškodených dokumentov po zatopení dolného 

skladu ÚK. Celkový úbytok v r. 2018 bol 16 341 k.j. Do online katalógu bolo spracovaných 

669 exemplárov nových prírastkov (tab.32).  



  

56 

 

Tab. 32: Prehľad ročného prírastku k.j. v online katalógu  

Podľa typu dokumentu Podľa spôsobu nadobudnutia 

Knihy 160  Monografická lit. časopisy súčet 

Učebnice 115 kúpa 289 29 318 

Čiastkové kniž. 39 dary 338 13 351 

Elektronické d. 1 výmena 0 1 0 

KVP  312 Inak (retro) 0 0 0 

Viazané BCA 42 spolu 622 49 669 

  

K 31.12. 2018 má ÚK FaF UK v online katalógu spracovaných celkom 36 510 k. j., čo 

je 59,45% z celkového objemu KF. Čitatelia majú k dispozícii veľkú časť  živého fondu, ku 

ktorému je voľný prístup. Dokumenty uložené v tematických triedach (celkom 15 858 

exemplárov) sú určené na absenčné i prezenčné výpožičky. Študijná literatúra je uložená podľa 

ročníkov a prístupná bez žiadaniek. Voľný prístup k dokumentom znížil počet žiadaniek na 

literatúru; v r. 2018 ich bolo len 519.  ÚK FaF realizuje akvizíciu pre 11 čiastkových knižníc 

(prírastok 39 k. j.) a vedie centrálnu evidenciu príručných knižníc zamestnancov fakulty. V 

tomto  roku dochádzalo do knižnice 42 tlačených  titulov časopisov z toho 10 zahraničných 

a používatelia mali online prístup k 61 e-titulom časopisov, ktoré zakúpila z vlastných 

prostriedkov fakulta. Aktuálne je vo fonde knižnice menej než 100 titulov časopisov s rôznou 

dĺžkou retrospektívy; 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. 2018 sa do  online katalógu spracovalo 312 obhájených záverečných a 

kvalifikačných prác (ZKP) FaF UK v tlačenej a e-forme. Sprístupňovanie e-ZKP sa realizuje v 

súlade s podpísanými licenčnými zmluvami. Tlačené záverečné práce sú používateľom 

dostupné vo voľnom výbere na prezenčné štúdium za posledných päť rokov; ostatné 

záverečné práce až do r. 1990 sú dostupné na žiadanku. Vzhľadom na obmedzené skladové 

možnosti a existenciu 2exemplárov e-verzií obhájených prác v databáze CRZP v CVTI 

a v databáze UK, je nevyhnutné prehodnotiť potrebu uchovávať tlačený exemplár práce 

v knižnici. 

Do databázy  EPČ UK bolo spracovaných 525 bibliografických záznamov prác 

pracovníkov našej fakulty a zapísaných 1205 citácií (tab. 33). K zlepšeniu evidencie ohlasov 

prispieva aktívna práca s personálnymi citačnými alertami z db. SCOPUS, ktoré knižnica 

zriadila pre zamestnancov fakulty (profesori, docenti a asistenti). Pre zamestnancov fakulty 

bolo spracovaných 127 rôznych výstupov z databázy EPČ. Pre vedenie fakulty bol spracovaný 

prehľad excelentných publikácii FaF UK za rok 2017; stanovené kritéria splnilo celkom 34 

prác. Pracovníčky knižnice pripravili v r. 2018 aktualizované vydanie publikácie „Prehľad 
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publikačnej činnosti a citácií zamestnancov FaF UK za rok 2017“, ktoré bolo rozšírené 

o  register „H-index publikujúcich autorov fakulty“, a tzv. „Hot papers“ fakulty za rok 2017, čo 

boli publikácie vydané v r. 2017 a citované v r. 2017.  

Tab. 33: Databáza EPČ v číslach  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Záznamy zapísané v r. 686 583 683 726 518 610 589 448 525 

Práce publikované v r. 396 453 513 497 325 325 406 422 354 

Zapísané citácie v r.  673 1423 875 726 1503 1000 1101 763 1205 

 

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. V r.  2018 sa 

spustila ostrá prevádzka  databázy CREPČ 2, ktorá funguje ako online súborný katalóg. 

Vzhľadom na vyskytujúce sa problémy pri zápise záznamov a neexistujúce personalizované 

výstupy, sa v r. 2018 zapisovali záznamy duplicitne aj do internej databázy UK EPČ/Virtua, čo 

predstavuje značnú záťaž pre pracovníčky knižnice.  

II. Knižnično-informačné služby 

V oblasti knižnično-informačných služieb pozorujeme stúpajúci trend, používatelia majú 

o služby knižnice záujem. Knižnicu navštívilo 15 809 fyzických návštevníkov, čo je nárast 

o  3664 používateľov oproti r. 2017  - Obr. 7; priemerný denný počet návštevníkov v knižnici 

bol 76. Knižnicu aktívne využíva 78,66% z celkového počtu študentov fakulty a 12% študentov 

z iných vysokých škôl. V návštevnosti knižnice sa odráža aj rozšírená ponuka elektronických 

služieb knižnice (online žiadanky a správa používateľského účtu, využívanie plno-textových e-

dokumentov, rešeršovanie v IZ, zistenie informácií o službách knižnice, vrátenie dokumentov 

cez Bibliobox, príp. objednanie individuálnej konzultácie). O vysokom záujme o elektronické 

referenčné služby svedčí fakt, že v r. 2018 využilo e-služby knižnice 24 427 virtuálnych 

návštevníkov a bolo vybavených celkom 1025 e-požiadaviek používateľov. Výpožičné služby 

boli v r. 2018 najviac využívanou službou. Základnou výpožičnou lehotou študijnej literatúry 

je 8 týždňov + 2 týždne predĺženia, pokrýva väčšiu časť semestra; ostatné typy dokumentov sa 

požičiavajú štandardne na mesiac s možnosťou predĺženia o 2 týždne, ak na dokument nie je 

rezervácia iného používateľa.  Celkový počet výpožičiek v r. 2018 bol 15 436, z toho 

absenčných výpožičiek bolo 10 235 – Obr. 8, 9;  1 používateľ si požičal za rok cca 15 

dokumentov. Z celkového počtu výpožičiek tvorili upomienky 12,53%, čo je pomerne vysoké 

percento a svedčí o tom, že študenti aktívne nepracujú so svojím používateľským kontom, kde 

sú aj informácie o prekročení doby výpožičky. Prevádzkový čas knižnice je štandardne od 8,30 

do 15,00, čo znamená, že knižnica je používateľom prístupná 7,5 hodiny denne. Počas semestra 

je knižnica 3x do týždňa otvorená do 17,00 hod.; 38 hodinový týždenný prevádzkový čas 

knižnice je štvrtý najdlhší v rámci fakultných knižníc UK. 
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Digitálna knižnica FaF UK: v r. 2018 sa zrealizovalo 2656 výpožičiek digitálnych 

kníh, ktoré sú súčasťou online katalógu UK. Používatelia využívajú možnosť vzdialeného 

prístupu k elektronickým dokumentom, čo sa vykazuje ako absenčná výpožička – Obr. 9. 

III. Sprístupňovanie  externých informačných zdrojov a vybavenie knižnice 

V roku 2018 pokračovala ÚK v sprístupňovaní 13 plnotextových, scientometrických a 

bibliografických databáz prostredníctvom projektu NISPEZ a k 3 databázam v rámci licencie 

Univerzity Komenského (ProQuest Ebook Central Academic Complete - kolekcia ponúkajúca 

viac než 171.000 titulov e-kníh,  EBSCO Ebook Academic Collection s kolekciou 176 000 

plnotextových titulov kníh a Oxford Journals – prístup k 450 titulom časopisov). V r. 2018 bol 

zrušený prístup k databáze EBSCO EIFL Direct, ktorú nahradila celoplošná licencia k databáze 

ATLA (obstarávateľ SNK v Martine). Fakulta zakúpila licencie 4 špecializovaných IZ z 

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

stránky knižnice (tab. 34). 

Tab. 34: Využívanie EIZ v r. 2018 

Názov IZ Searche

s 

Sessions Fulltex

tT 

totoull-

ttextext

PDF 

ACS Web Ed. – 61 titl. časopisov 4020 n/a 11246 

246246

9388 

Merck Index 627 241 n/a 

Lexicomp 12 369 1 920 n/a 

European Pharmacopoeia n/a 743 n/a 

Online časopisy- 1 titul  

 

n/a n/a 155 

 

IV. Informačné vzdelávanie používateľov  

V činnosti knižnice sa kladie veľký dôraz na informačné vzdelávanie používateľov, 

ktorého cieľom je zefektívnenie samostatnej práce študentov  s EIZ, vyhľadávanie  odborných 

informácií a ich použitie pri písaní rôznych druhov školských prác. V rámci informačného 

vzdelávania je veľkou pomôckou portál Informačnej a mediálnej gramotnosti Akademickej 

knižnice UK, ktorý poskytuje množstvo metodických materiálov, tutoriálov a video návodov, 

pomocou ktorých si môžu používatelia rozšíriť svoje informačné zručnosti. ÚK FaF UK v r. 

2018 zabezpečila nasledovné podujatia informačného vzdelávania: 

1. Rešeršná stratégia a taktika -  seminár pre študentov všetkých ročníkov, február 2018 

2. Citácie a ich spracovanie pre potreby záverečných a kvalifikačných prác – dva 

informačné semináre pre študentov 4.-5. ročníka; marec 2018 

3. Úvodná inštruktáž študentov 1. ročníka o práci s online katalógom a žiadankami, 

október 2018; 

4.  Služby knižnice a publikačná činnosť doktorandov FaF UK - seminár pre študentov 

doktorandského štúdia, november 2018; 

Pre študentov 1. ročníka boli zabezpečené 2 prednášky v rámci predmetu Farmaceutická 

propedeutika, október 2018. V tomto roku sme na požiadanie KORF pripravili aj prednášku 

o službách knižnice v angličtine pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia v anglickom 
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programe, november 2018. V rámci 3-mesačného skúšobného prístupu k citačnému softvéru 

CitaceProPlus sme v novembri zabezpečili prezentáciu programu externým prednášateľom. 

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 10 

článkov, publikovaných v karentovaných časopisoch s IF = alebo ≥ 1. V r. 2018 boli vydané 4 

tituly – tab. 35. Celkové náklady na edičnú činnosť boli  vo výške 17 174,- €. 

Tab.  35: Prehľad vydaných publikácií FaF UK v r. 2018 

Meno autora Názov publikácie Publ.kat. 

Kližanová, D. a kol.   English for Pharmacists II BCI 

Mináriková D. a kol. Zdravotnícke pomôcky  - princípy úhradovej 

kategorizácie 

e-BCI 

Ed.: Klimas, J. Pokroky vo farmakológii XIII FAI 

Mikuš, P.a kol. Kvapalinová chromatografia, hmotnostná spektografia 

a ich kombinácie vo farmaceutickej a biomedicínskej 

analýz 

ACB 

 

ÚK FaF spolupracovala pri vydávaní fakultného časopisu European Pharmaceutical 

Journal (ISSN 2453-6725), vol. 65, č.1, 2. Časopis je vydávaný formou open access a 

sprístupňovaný cez portál SCIENDO: https://content.sciendo.com/view/journals/afpuc/afpuc-

overview.xml. V databáze Scopus je evidovaných 11 článkov z r. 2018, citačné skóre časopisu 

za r. 2018 je 0,26.  

VI. Iné aktivity  

V r. 2018 sa ÚK FaF UK opäť  zapojila do 2. etapy spoločného akvizičného projektu 

fakultných knižníc UK, ktorý získal finančnú podporu z Fondu na podporu umenia. 

Z pridelenej dotácie získala knižnica celkom 485,- €, z ktorých nakúpila 10 titulov e-kníh z 

produkcie vydavateľstva Wiley.  

Knižnica sa aktívne zapája do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc  

- knižnice pre všetkých. V rámci 19. ročníka  pripravila výstavu noviniek z knižničného fondu 

kúpených  s finančnou podporou FPU s možnosťou rezervácie pre záujemcov. Pripravili sme 

aj stretnutie akademických knihovníkov z bratislavských knižníc VŠ pri príležitosti prezentácie 

nových priestorov knižnice. Podujatie sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. V novembri sa 

uskutočnila predajná výstava zahraničnej odbornej literatúry FARMÁCIA 2018 s firmou 

Slovart, G.t.g., počas ktorej sa nakúpilo 29 titulov v hodnote 2 463,- €.  
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Činnosť knižnice zabezpečovalo celkom 6 pracovníčok na plný úväzok; všetky s 

knihovníckym vzdelaním. Pracovníčky knižnice si priebežne zvyšujú odbornú kvalifikáciu 

pravidelnou účasťou na rôznych doškoľovacích a vzdelávacích podujatiach organizovaných 

Akademickou knižnicou UK, doškoľovacím strediskom CVTI SR.. V r. 2018 absolvovala 

jedna pracovníčka kurz s certifikáciou MŠVVŠ SR „Open Access publikovanie“.  Knižnica je 

od r. 2000 inštitucionálnym členom Slovenskej asociácie knižníc a zástupca knižnice sa 

pravidelne zúčastňuje na valných zhromaždeniach SAK-u. V r. 2018 sa pracovníčky knižnice 

zúčastnili aj celoslovenskej konferencie KNIŽNICE 2018. 

 

 

Obr. 7: Porovnanie návštevnosti knižnice 

 

 

 Obr. 8:  Porovnanie prezenčných výpožičiek 
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 Obr. 9:  Porovnanie absenčných výpožičiek  

 

V. Činnosť Univerzitnej lekárne 
Univerzitná lekáreň je vedecké a pedagogické pracovisko začlenené do výučbovej 

základne Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského zamerané na komplexné 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti obyvateľom aj zdravotníckym zariadeniam.              

Cieľom Univerzitnej lekárne je poskytovať lekárenskú starostlivosť na najvyššej možnej 

úrovni. Dôraz sa kladie preto: 

➢ na dispenzačnú činnosť pri výdaji každého lieku a zdravotníckej pomôcky,  

➢ na informačnú a konzultačnú činnosť týkajúcu sa predaja liekov a zdravotníckych 

pomôcok neviazaných na lekársky predpis, dietetických potravín, výživových doplnkov 

a kozmetiky so zreteľom na bezpečnosť a racionálnosť farmakoterapie,  

➢ na informačnú a konzultačnú činnosť týkajúcu sa prevencie a kontroly liečby 

civilizačných chorôb, akými sú napríklad cukrovka, hypercholesterolémia,                  

vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, k čomu prispieva lekáreň meraním fyzikálnych 

a biochemických parametrov (hladina glukózy, cholesterolu a triglyceridov v krvi, 

krvný tlak) pacientom priamo v lekárni v časti lekárenská ambulancia, 

➢ na zabezpečenie najoptimálnejšieho spektra a množstva predpisovaných hromadne 

vyrábaných liekov a zdravotníckych pomôcok, 

➢ na prípravu všetkých druhov predpisovaných individuálne pripravovaných liekov, 

a to všetko pri 24-hodinovej nepretržitej prevádzke lekárne počas celého roka. 

V roku 2018 sa zrealizovalo v Univerzitnej lekárni 116 560 lekárskych predpisov 

(receptov) a poukazov, a celkovo bolo vydaných a predaných spolu 316 705 položiek. 

Zavedením elektronického zdravotníctva (e-zdravie) nastali výrazné zmeny pri expedičnej 

činnosti v lekárni. Recepty v papierovej forme začali byť postupne nahrádzané elektronickými 

receptami (e-recept), čo prinieslo nové postupy pri kontrole údajov                        na receptoch, 

pri odpisovaní liekov zo skladu, pri retaxácii receptov a fakturácii zdravotným poisťovniam. 

Okrem nových zručností s liekovým softvérom a e-zdravím bolo potrebné zmodernizovať aj 

hardverové vybavenie výpočtovej techniky v lekárni a tiež zabezpečiť                  čo 

najkvalitnejšie internetové pripojenie lekárne. Vďaka šikovnému, ochotnému a trpezlivému 

kolektívu sa podarilo lekárni plynule sa prispôsobiť doterajším moderným zmenám 

v zdravotníctve. V apríli 2018 sa uskutočnila v lekárni Priebežná inšpekcia inšpektorkami 

Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorá dopadla bez problémov. 
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Pri každomesačných kategorizačných preceneniach liekov a zdravotníckych pomôcok 

vznikla lekárni v roku 2018 škoda 1174 euro. Hospodárske výsledky Univerzitnej lekárne 

v roku 2018 sú uvedené v tabuľke 37.  

V roku 2018 sa realizovala v budove lekárne aj akútna oprava jedného zo šiestich 

odpadových potrubí, generálna oprava osobného výťahu medzi 1. a 2. poschodím, oprava 

ovládacieho zariadenia posuvných vstupných dverí do lekárne, renovácia reklamných tabúľ na 

budove lekárne, renovácia vertikálnych a horizontálnych žalúzií, výmena 3 chladničiek            na 

lieky, liečivá a pomocné látky, výmena germicídneho žiariča a 2 analytických váh v laboratóriu 

na prípravu liekov.  

Lekáreň aj v roku 2018 pokračovala v spolupráci s viacerými zdravotníckymi 

zariadeniami pri dodávaní liekov a zdravotníckeho materiálu do zariadení (ambulancie lekárov 

sídliacich v budove Univerzitnej lekárne a Ružinovskej polikliniky, Centrum pre liečbu 

drogových závislostí, Očná klinika VESELY, Očné centrum Dr. Böhma, Excelens očné 

centrum, spoločnosť TeamPrevent Santé, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava). 

Lekáreň je trvalo zapojená do niekoľkých osvetových projektov v prospech pacientov, akými 

sú napríklad Od srdca k srdcu, Podporujem IPL a osvetové projekty Slovenskej lekárnickej 

komory (Interakcie liekov). 

 V Univerzitnej lekárni prebiehala počas roka 2018 výučba študentov Farmaceutickej 

fakulty Univerzity Komenského, slovenských aj zahraničných, na ktorej sa podieľali pracovníci 

Katedry organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty, doc. RNDr. Magdaléna 

Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD. a PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.. V 

lekárni absolvovalo v roku 2018 odbornú 1-mesačnú prax                                7 slovenských 

študentiek a 7 zahraničných študentov 4. ročníka Farmaceutickej fakulty,                   6-mesačnú 

prax 5 študentiek 5. ročníka Farmaceutickej fakulty a celoročnú prax 4 hodiny týždenne 2 

študentky Strednej zdravotníckej školy v Bratislave. Počas roka absolvovali odbornú stáž 

v lekárni aj študenti programu Erasmus a 1 študent PhD. štúdia z Katedry farmakológie 

a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK. 

V roku 2018 pracovalo v Univerzitnej lekárni 23 pracovníkov: 9 magistrov na plný 

pracovný úväzok, z toho 1 na materskej dovolenke, 2 magistri na polovičný, 1 magistra                  

na tretinový a 1 magister na desatinový pracovný úväzok, 5 farmaceutických laborantov,             

2 sanitárky, 1 technik, 1 pokladník a 1 účtovník. Pracovníci lekárne sa mimo pracovnej doby 

zúčastňovali vzdelávacích podujatí zaradených do systému sústavného vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, čím si permanentne dopĺňali odborné vedomosti, ktoré v plnej 

miere využívajú pri svojej práci v lekárni.  

 

Tab. 36:  Hospodárske výsledky Univerzitnej lekárne v roku 2018 

Materiál 6995,33 

Energie 15568,42 

Predaný tovar 2664307,62 

Opravy a udržiavanie 4992,28 

Cestovné náklady 398,83 

Náklady na reprezentáciu 257,68 

Služby 81025,3 

Mzdy 320619,5 

Odvody 110702,6 

Ostatné sociálne poistenie 336 

Zákonné sociálne náklady 13990,87 

Ostatné sociálne poistenie 2687,37 
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Zmluvné pokuty a penále 0 

Ostatné manká a škody 1321,63 

Bankové poplatky a poistenie 998,7 

Odpisy 4261 

Náklady celkom 3228463,13 

    

Služby 9362,73 

Tržby za predaný tovar 3124569,85 

Aktivácia materiálu a tovaru 0 

Úroky z ostatných účtov 36,93 

Ostatné výnosy  95952,26 

Výnosy z prenájmu majetku 23240,15 

Zrážková daň -142,11 

Výnosy celkom 3253019,81 

Zisk 24556,68 

    

Zásoby k 1. 1. 2018 314587,1 

Zásoby k 31. 12. 2018 334265,97 

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2018 248378,26 

Záväzky z obchodného styku k 31. 12. 

2018 
522683,03 

 

 

 

VI. Činnosť vo 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 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 
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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. 

Realizované projekty a programy: 

I. Osvetové semináre pre širokú verejnosť – „FARMÁCIA PRE 

VŠETKÝCH“  

Cieľom seminárov je: 

• zvyšovať povedomie širokej verejnosti o liekoch, liečení a farmácii zrozumiteľným 

spôsobom  

• komunikácia profesie farmaceuta ako zdravotníckeho pracovníka, jeho kompetencie v 

oblasti samo-liečenia 

• poradenstvo v terapii liekov, poradenstvo o používaní a užívaní výživových doplnkov 

a ďalšieho sortimentu lekární.  

Prednášatelia sú pracovníci s farmaceutickým, medicínskym, právnym, ekonomickým, 

prírodovedným a iným vzdelaním, predovšetkým zamestnanci a doktorandi UK ale aj pozvaní 

odborníci z uvedených oblastí. V roku 2018 sa na fakulte uskutočnili 4. Doposiaľ sa v rokoch 

2015-2018 konalo spolu 21 podujatí. 

Termín 16. máj 2018, 16:00-18:00 hod. 

• Téma: Bolesť. Samo-liečenie bolesti – kedy je (ne)vhodné? Vedeli ste, že nesprávne 

užívané najpoužívanejšie liečivo na bolesť Vám môže nezvratne poškodiť pečeň? Ako 

si poradiť s bolesťou ak užívame ďalšie lieky? 

• Prednášajúci: PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. 

(FaF UK) 

Termín 19. jún 2018, 16:00-18:00 hod. 

• Téma: Koža nielen v lete. Slnko v lete – kedy pomôže a kedy uškodí? Ako byť 

zodpovedný v prevencii a starostlivosti o zatiaľ najväčší známy orgán v ľudskom tele?  

• Prednášajúci: MUDr. Jana Polakovičová (Dermatovenerologická ambulancia 

Bratislava) 

Termín 14. november 2018, 16:00-18:00 hod. 

• Téma: Oči, uši a nos v zime. Ako si poradiť v chladnom počasí s prechladnutím 

a bolesťami očí, uší a dýchacích ciest? Kedy a čím je vhodné sa liečiť a kedy je lepšie 

navštíviť lekára?  
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• Prednášajúci: PharmDr. Kristína Szmicseková, PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. 

(FaF UK) 

Termín 12. december 2018, 16:00-18:00 hod. 

• Téma: Sviatočné trávenie. Aby naša výživa počas sviatkov nebola katastrofou! Ak už 

problém s trávením nastane, ako môžeme pomôcť? Liečivé byliny – čo pomáha a čomu 

môžeme veriť? A ako sa v tom celom vyznať?   

• Prednášajúci: doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MPH (FaF UK), PharmDr. 

Miroslava Snopková, PhD., Mgr. Zuzana Vaneková (Fakultná lekáreň a FaF UK) 

 

II. Realizácia projektu „FARMACEUTICKÁ STAROSTLIVOSŤ“ 

• Primárnym cieľom projektu je formou retrospektívneho posúdenia kompletnej 

farmakoterapie hodnotenie parametrov: liekové a neliekové interakcie, viacnásobná 

preskripcia a ekonomické hodnotenie realizovanej preskripcie, pričom je v celom 

projekte kladený dôraz na intervencie farmaceuta. Sekundárnym cieľom projektu je 

vypracovanie štandardov poskytovania farmaceutickej starostlivosti.  

• K analýze sú použité kompletné preskripčné záznamy 800 pacientov. Čiastkové 

výsledky sú spracované ako súčasť záverečných diplomových a rigoróznych prácach 

a ďalej publikované. 

• Projekt je organizovaný v spolupráci s partnermi: FaF UK, SLeK, VšZP, Dôvera ZP, 

Počítače a Programovanie, s.r.o.; Caldera s.r.o. (Memorandum, Zmluva). Na jeho 

realizáciu bola partnerom projektu bezplatne vyvinutá aplikácia „Farmaan“. Na 

spracovaní údajov sa podieľa 11 farmaceutov. 

 

III. 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 2018 boli realizované analýzy u viac ako 40 pacientov. 

 

IV. Interakcie liekov 

• Lekáreň aktívne participuje na osvetovom projekte Slovenskej lekárnickej komory, 

ktorej cieľom je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o liekových interakciách a 
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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. 

• V roku 2018 bolo realizovaných 11 osobných konzultácií.  

 

V. 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. 

 

VI. IPL 

• Lekáreň v spolupráci s dermatovenerológom vyvíja a pripravuje nové receptúry 

individuálne pripravovaných liekov, v súlade s požiadavkami Ph. Eur. a Slovenského 

farmaceutického kódexu. 

• V roku 2018 boli vyvinuté 2 nové receptúry v liekovej forme dermálne polotuhé lieky 

(s obsahom antibiotika a kortikoidu). 

 

VII. 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. 

 

VIII. Spolupráca pri tvorbe organizačných dokumentov v súvislosti 

s poskytovaním lekárenskej starostlivosti 

• Lekáreň spolupracuje s advokátskou kanceláriou pri tvorbe organizačných dokumentov 

pre lekárne (interné smernice upravujúce poskytovanie lekárenskej starostlivosti). 

• V roku 2018 lekáreň spolupracovala pri tvorbe v oblasti skladové hospodárstvo, 

pracovno-právne vzťahy, GDPR, FMD) 

 

IX. 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): 

a. aplikácia praktickej výučby a využívanie reálneho prostredia lekárne ako súčasť 

pregraduálnej výučby v termínoch letného semestra akademického roka so 



  

67 

 

zameraním na skladové hospodárstvo a poskytovanie lekárenskej starostlivosti 

vo verejnej lekárni. 

 

• 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): 

a. cieľom lekárenskej praxe je oboznámenie študenta s prostredím lekárne a 

zvládnutie celého spektra aktivít súvisiacich s poskytovaním lekárenskej 

starostlivosti. 

• Lekáreň je cvičiacim miestom FaF UK k zabezpečeniu nácviku fyzikálnych 

a biochemických meraní študentov špecializačného štúdia v špecializačnom odbore 

lekárenstvo: 

b.  nácvik meraní z kvapky kapilárnej krvi (glykémia, cholesterol, TAG, krvný 

tlak). 

 

• Lekáreň je výučbovým pracoviskom Strednej zdravotníckej školy k zabezpečeniu 

predmetu „Odborná prax“ žiakov študijného odboru farmaceutický laborant: 

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

všetkých odborných činností profesie farmaceutický laborant v prostredí 

verejnej lekárne. 

 

X. 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. 

 

 

 

XI. Poskytovanie výhod pre zamestnancov Univerzity Komenského 

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

Univerzity Komenského, v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

Tab. 37: Výkaz ziskov a strát 2018:  

Č. účtu                                                    Č. r. 
Nezisková 

činnosť 

Podnikat. 

činnosť 
Spolu 2018 

  Náklady                                                

501 Spotreba materiálu 1   1 834,36 1 834,36 

502 Spotreba energie 2   291,00 291,00 

504 Predaný tovar 3   165 678,81 165 678,81 
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511 Opravy a udržiavanie 4     0,00 

512 Cestovné 5     0,00 

513 Náklady na reprezentáciu  6   148,39 148,39 

518 Ostatné služby 7 2 367,89 718,78 3 086,67 

521 Mzdové náklady 8   20 795,45 20 795,45 

524 Zákonné sociálne poistenie 9   6 342,39 6 342,39 

525 Ostatné sociálne poistenie 10     0,00 

527 Zákonné sociálne náklady 11   55,61 55,61 

538 Ostatné dane a poplatky 15     0,00 

548 Manká a škody 23     0,00 

548 Členské poplatky     437,00 437,00 

549 Iné ostatné náklady 24   2 187,00 2 187,00 

  
Účtová trieda 5 celkom (r. 01 

až 037)* 
38 2 367,89 198 488,79 200 856,68 

  Výnosy         

602 Tržby z predaja služieb 40   66,67 66,67 

604 Tržby za predaný tovar 41   199 346,30 199 346,30 

649 Iné ostatné výnosy 58   60,00 60,00 

665 
Príspevky z podielu zaplatenej 

dane 
71 1 410,91   1 410,91 

  
Účtová trieda 6 celkom (r. 39 

až 73)* 
74 1 410,91 199 472,97 200 883,88 

  
Výsledok hospodárenia pred 

zdanením* 
75 -956,98 984,18 27,20 

591 Daň z príjmov* 76       

  
Výsledok hospodárenia po 

zdanení* 
78       

Pozn.: * údaje spracované ku 31.01.2019, údaje budú aktualizované po spracovaní daňového priznania 

 

 

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 

a zahraničnej proviniencie. 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. 

V spolupráci s Katedrou farmakognózie a botaniky sa v rámci jednotlivých úloh a grantových 

projektov riešia problémy patofyziologického charakteru a dynamiky zmien obsahových látok 

vybraných liečivých rastlín. 
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V nadväznosti na predošlé výsledky sa v spolupráci s Katedrou botaniky Prírodovedeckej 

fakulty UK a Výskumného ústavu potravinárskeho a Prírodovedeckou fakultou UML v Halle 

pripravili kalusové a suspenzné kultúry Cucumis sativus L. za účelom štúdia niektorých 

vlastností peptidhydrolytických enzýmov v súvislosti s riešením naliehavých civilizačných 

ochorení celosvetového významu-diabetes mellitus. Ďalej sa študoval vplyv svetla na aktivitu 

dipeptidylpeptidázy IV v etiolovaných klíčnych rastlinách uhoriek v priebehu zelenania, ako aj 

jej distribúciu v rastlinách.  

V spolupráci s Katedrou botaniky UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. a Výskumným 

ústavom potravinárskym v Bratislave doc. RNDr. Petrom Sieklom, PhD. sme zamerali svoju 

pozornosť na ďalšie štúdium vplyvu svetla na aktivitu DPP IV/CD 26 v etiolovaných klíčnych 

rastlinách. Výsledky štúdia indikujú, že svetlo ovplyvňuje nielen proces klíčenia, vývoj 

klíčnych rastlín ale zvyšuje aj aktivitu testovaného enzýmu hlavne  klíčnych rastlín. Výsledky 

tohto štúdia sú pripravené na zverejnenie v odbornej literatúre.   

 

 

VIII. Činnosť Toxikologického a antidopingového centra 
 

Vedecko-výskumná činnosť toxikologického a antidopingového centra bola zameraná 

na vývoj a aplikáciu vysokoúčinných analytických metód pre analýzu biologicky významných 

látok vo farmaceutických, rastlinných a biomedicínskych vzorkách. Do vedecko-výskumných 

projektov TAC boli aj v tomto roku aktívne zapojené pracoviská analytickej chémie, 

farmaceutickej chémie, biochémie, galenickej farmácie, farmakognózie, a farmakológie, ako aj 

mimofakultné pracoviská (univerzity, kliniky, výskumné ústavy), čo viedlo k viacerým 

publikáciám v prestížnych zahraničných časopisoch a prezentáciám na domácich aj 

zahraničných konferenciách.  

Laboratórium farmaceutickej a biomedicínskej analýzy 

Sekcia vysokoúčinných separačných techník pokračovala v rámci grantov 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“ a APVV-15-0585 „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 vo vývoji nových 

metodík založených na on-line spojení vysokoúčinných separačných techník (HPLC, CE) 

s DAD a/alebo tandemovou hmotnostnou detekciou pre včasnú diagnostiku a účinné nastavenie 

terapie pacientov trpiacich nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev (IBD). 

V rámci riešenia uvedených projektov bola tento rok vyvinutá inovatívna metóda pre 

stanovenie dvanástich tiopurínových nukleotidov (TPN, metabolitov azatioprínu) využívajúca 

stacionárnu fázu tvorenú poréznym grafitovým uhlíkom (PGC), ktorá je v kombinácii s 

hmotnostnou spektrometriou vhodná pre citlivé, presné a správne stanovenie týchto 

metabolitov. V rámci vývoja metódy bol zhodnotený vplyv pH, typu a koncentrácie tlmivého 

roztoku, používaného ako vodná zložka mobilnej fázy, na retenciu a odozvu jednotlivých 

analytov. Následne bola vybraná najvhodnejšia kombinácia – 2,5 mM hydrogénuhličitan 
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amónny s pH 9,5 (upravené amoniakom) ako vodná zložka a acetonitril ako organická zložka 

mobilnej fázy. Vývoj metódy pokračoval optimalizáciou použitého gradientu mobilných fáz. 

Následne boli optimalizované parametre hmotnostného spektrometra použité pri analýze 

jednotlivých analytov. Vyvinutá metóda, v porovnaní s jedinou v súčasnosti publikovanou 

metódou pre profilovanie TPN, poskytla lepšiu odozvu pre väčšinu analytov (2-3 násobné 

zlepšenie), lepšiu separáciu a skrátenie času analýzy. Metóda bola aplikovaná taktiež na 

biologické vzorky za dosiahnutia veľmi sľubných výsledkov. V ďalšom kroku 

metodologického vývoja sa začalo s testovaním analytických možností dvojdimenzionálnej 

HPLC techniky pre uvedený účel. Navrhnutý 2D prístup využíva v prvej dimenzii kolónu, ktorá 

separuje analyty princípom iónovej výmeny a vyššie uvedenú (PGC) kolónu v druhej dimenzii. 

Takéto usporiadanie bolo charakterizované veľmi vysokou ortogonalitou vzhľadom na 

študované TPN. Využitím 2D „hearth-cut“ metodiky sa docielilo zlepšenie detekčných limitov 

a limitov stanovenia, zníženie matricových efektov a celkové prečistenie vzorky vstupujúcej do 

hmotnostného spektrometra s významným ekonomickým efektom (redukuje sa údržba 

a čistenie MS).  

Riešenie grantovej úlohy FaF UK/17/2018 „Využitie elektrochemických metód v analýze 

látok relevantných k nešpecifickým zápalovým ochoreniam čriev“ sa konkrétne zameralo na 

liečivo zo skupiny tiopurínov – azatioprín. Pre potreby tohto výskumu bola použitá elektróda 

z inovatívneho elektródového materiálu, a to z bórom dopovaného diamantu. Na prvotné 

štúdium elektrochemických vlastností študovanej látky bola použitá cyklická voltampérometria 

a Britton-Robinsonov tlmivý roztok s pH v rozsahu 2-12. S ohľadom na píkový prúd, píkový 

potenciál a celkový tvar píku bolo ako optimálne vybrané pH 5, kedy azatioprín poskytol jeden 

ireverzibilný redukčný pík pri potenciáli -0,85 V. Taktiež bol študovaný vplyv 

elektrochemickej predúpravy povrchu elektródy. Optimálne výsledky boli dosiahnuté pri 

katodickej predúprave, ktorá spočívala v aplikovaní konštantného potenciálu -3 V v tlmivom 

roztoku s pH 2. Pre samotnú kvantifikáciu bola zvolená citlivejšia, diferenčne pulzová 

voltampérometria. Pri optimálnych pracovných podmienkach boli jej parametre (krokový 

potenciál, amplitúda a modulačný čas) optimalizované pre dosiahnutie čo najväčšej citlivosti, 

selektivity a reprodukovateľnosti. Následne bola zostrojená kalibračná krivka, ktorá poskytla 

lineárny koncentračný rozsah 30 – 250 μmol.L-1, s limitom detekcie a kvantifikácie 11 μmol.L-

1 a 33 μmol.L-1, a s reprodukovateľnosťou s hodnotou RSD 1,8 %. Validovaná metóda 

(krokový potenciál 8 mV, amplitúda 60 mV a modulačný čas 50 ms) bola úspešne aplikovaná 

na analýzu komerčného farmaceutického prípravku s obsahom azatioprínu s uspokojivými 

výťažnosťami v rozsahu 98,4 – 104,6 %. Navrhnutá metóda spĺňa všetky predpoklady pre jej 

použitie v rutinnej farmaceutickej analýze. 

Cieľom ďalšieho projektu FaF UK/5/2018 „Vývoj a aplikácia metód vysokoúčinnej 

kvapalinovej chromatografie spojenej s hmotnostnou spektrometriou určených pre stanovenie 

liečiv používaných pri nešpecifických zápalových ochoreniach čriev a ich metabolitov s 

dôrazom na tiopuríny“ bol vývoj analytických prístupov na báze kvapalinovej chromatografie 

v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou pre simultánne stanovenie metabolitov liečiv zo 

skupiny tiopurínov. Koncentračné hladiny dvanástich tiopurínových nukleotidov (TPN) boli 

hodnotené v krvných vzorkách pacientov získaných od kooperujúceho klinického pracoviska – 

Gastroenterologického oddelenia Nemocnice Sv. Michala v Bratislave. V rámci riešenia 

projektu bola vyvinutá inovatívna HPLC-MS metóda, kde bola ako stacionárna fáza použitá 
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kolóna obsahujúca porézny grafitový uhlík (PGC). Implementácia tejto stacionárnej fázy 

umožnila separáciu všetkých TPN, prinajmenšom čiastočnú v prípade niektorých nukleotidov. 

Vývoj metódy pozostával z voľby vhodnej mobilnej fázy, kde sa hodnotil typ a koncentrácia 

tlmivého roztoku a jeho pH, voľby vhodného gradientu mobilných fáz a optimalizácie 

parametrov hmotnostného spektrometra. Metóda bola následne aplikovaná na biologické 

matrice. 

Výsledky danej problematiky boli prezentované na viacerých medzinárodných 

konferenciách (11).  

Toxikologické a antidopingové laboratórium  

V oblasti biomedicínskych analytických separácií sa toxikologické a antidopingové 

laboratórium v roku 2018 podieľalo na riešení projektu APVV-15-0607 „Dynamika srdcového 

poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov“ spolu s 
Katedrou farmakológie a toxikológie. Cieľom tejto spolupráce bol vývoj analytických metód 

na báze kvapalinovej chromatografie (HPLC) pre identifikáciu a stanovenie hladín Nec-1s 

(RIP1 inhibítora - inhibítora nekroptózy) v rôznych modelových biologických matriciach a jeho 

interakcie s biologickým systémom. Tieto analýzy sú nevyhnutné pre správne stanovenie 

dávkovacieho režimu (optimálny účinok bez intoxikácie), ktorý bude určený zo základných 

farmakokinetických parametrov. Po úspešnom ukončení validácie a optimalizácie analytického 

postupu ako aj jeho aplikácii na vzorky plazmy potkanov po podaní Nec-1s (publikovaná práca 

v karentovanom vedeckom časopise) budú následne prebiehať farmakokinetické štúdie s 

cieľom zistenia farmakokinetických parametrov Nec-1s v sére, moči a vybraných tkanivách. 

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 VEGA 1/0290/16 „Komplexná analýza 

látok prírodného pôvodu s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne“.  

V roku 2018 sa naštartovala spolupráca s Katedrou bunkovej a molekulárnej biológie 

liečiv na projekte biosyntézy benzylizochinolínových alkaloidov v Maku siatom. 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? Cieľom projektu je stanovenie 

analytického profilu alkaloidov produkovaných v Papaver somniferum L. (morfín, kodeín, 

tebaín, papaverín) metódou GC-MS, a to v kontexte štúdia fosfatidylinozitol-4-fosfát-5-kinázy 

(PI4P-5K) a génových transkriptov pre enzýmy biosyntézy alkaloidov 

tyrozín/DOPAdekarboxylázy (TYDC), (R,S)-koklaurín-N-metyltransferázy (CNMT), 6-O-

metyltransferázy (6-OMT), 4'-O-metyltransferázy (4-OMT), salutaridinol-7-O-

acetyltransferázy (SalAT) a kodeinónreduktázy (COR). Konkrétne sa bude simulovať obranná 

reakcia rastliny prostredníctvom mechanického poškodenia listov a zároveň sa bude sledovať 

vplyv lipoxygenázy na transkripčný level vybraných génov, ktoré sú priamo alebo nepriamo 

zapojené do biosyntézy alkaloidov. 
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Ďalšie výskumné projektové aktivity toxikologického a antidopingového laboratória 

zahŕňajú identifikáciu a hodnotenie čistoty nových prekurzorov potenciálnych (rádio)farmák 

syntetizovaných na Katedre farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie FaFUK (deriváty 

sulfónamidov obsahujúce 1,3,5-triazínový skelet v kombinácii s aminokyselinami). Inhibičné 

aktivity pripravených produktov vzhľadom na ľudské karboanhydrázy I, II, IV 

a onkošpecifickú IX boli hodnotené v spolupráci s KFCh a Neurofarba Department, Section of 

Pharmaceutical and Nutriceutical Sciences, University of Florence, Italy. V spolupráci 

s Katedrou farmaceutickej chémie FaFUK bola uskutočnená taktiež identifikácia a hodnotenie 

čistoty ako aj vybraných fyzikálnochemických parametrov novej série karbamátov 

syntetizovaných na tomto pracovisku. V spolupráci s Oddelením anorganickej chémie 

Slovenskej technickej univerzity bola analyzovaná séria metalo-komplexov nových ligandov 

s potenciálnou biologickou aktivitou. V spolupráci s Katedrou farmakognózie a botaniky 

FaFUK bolo uskutočnené profilovanie flavonoidov vo vzorkách rôznych rastlinných extraktov. 

Toxikologické a antidopingové laboratórium vyprodukovalo v rámci uvedených spoluprác aj 

v tomto roku niekoľko cenných karentovaných publikácií. 

Laboratórium farmakoproteomiky a farmakogenomiky 

Laboratórium farmakoproteomiky a farmakogenomiky sa zaoberá štúdiom 

cholinergického systému v CNS a na periférii v myšacích modeloch s hypercholinergickým 

stavom. Na uvedenej problematike sa tento rok podieľalo riešením grantu FaFUK/2/2018 

(„Úloha butyrylcholínesterázy v lipidovom metabolizme“). Fyziologická úloha 

butyrylcholínesterázy (BChE) doteraz nie je známa, avšak podľa najnovších pozorovaní je jej 

plazmatická hladina spojená s narušenou rovnováhou sérového lipidového profilu. Viaceré klinické 

štúdie poukázali na stredne silnú až silnú pozitívnu koreláciu medzi plazmatickou aktivitou BChE 

a hladinami LDL cholesterolu a triacylglycerolov (TAG), a stredne silnú negatívnu koreláciu s 

hladinami HDL cholesterolu v krvi u pacientov s rôznymi patológiami sprevádzanými zmenami 

v lipidovom profile. Charakter tejto asociácie stále nie je objasnený. V tomto projekte sme sa 

zamerali na preštudovanie schopnosti BChE štiepiť TAG. V experimentoch sme použili 

komerčne dostupný kit obsahujúci syntetický substrát 2,3-dimerkapto-1-propanoltributyrát 

(DMPTB), ktorý je štruktúrne podobný TAG. Hodnotenie lipázovej aktivity v tomto kite bolo 

založené na princípe Ellmanovej metódy. Už plazmatická koncentrácia BChE (3,02 µg/ml) 

vykazovala lipázovú aktivitu v prítomnosti DMPTB. Rýchlosť reakcie však bola nižšia ako 

v prípade hydrolýzy butyryltiocholínu (BTC), ktorý je považovaný za „primárny“ substrát pre 

tento enzým. Ďalšie zvyšovanie koncentrácie enzýmu neviedlo ku zjavným zmenám 

v kinetickom správaní BChE. Záverom možno konštatovať, že BChE je schopná štiepiť 

syntetický TAG, avšak je potrebné overiť lipolytickú aktivitu BChE aj s telu vlastnými TAG. 

V prípade potvrdenia lipázovej aktivity BChE s telu vlastnými TAG možno špekulovať, že 

BChE by u pacientov s hypertriacylglycerolémiou mohla mať protektívnu funkciu.   

Výstupmi riešenej problematiky sú publikácie v zahraničných karentovaných vedeckých 

časopisoch, v časopisoch registrovaných databázami Scopus a Web of Science a príspevky na 

zahraničných i domácich vedeckých konferenciách. 
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Laboratórium chemických a biologických informačných systémov 

a technológií 

 
V hodnotenom období sa vedecko-výskumná práca LChBIST TAC FaF UK sústredila na 

molekulové modelovanie a štúdium vlastností liečiv, ktoré sú v terapeutickej praxi a taktiež 

nových potenciálnych liečiv. Táto činnosť sa realizovala v cielenej projekcii, modelovaní 

a štúdiu ADMET vlastností nových inhibítorov HDAC s možnosťou využitia 

ako antineoplastiká. Ďalšími oblasťami, na ktoré sa sústredil vedecký výskum bolo štúdium 

antikoagulancií, antitrombotík, antihypertenzív a antituberkulotík. Hlavný dôraz sa kládol na 

štúdium vzťahov medzi chemickou štruktúrou a biologickou aktivitou s využitím metód ab 

initio, DFT, molekulové kotvenie, virtuálny skríning, predpovedanie ADMET a tvorba QSAR 

modelov. 

 V rámci projektu VEGA 1/0040/17 s názvom „Projektovanie, syntéza a biologické 

hodnotenie nových C-doménovo selektívnych ACE inhibítorov“ boli metódami farmakofórneho 

prehľadávania databáz a molekulového kotvenia navrhnuté štruktúry duálnych ACE-ECE1 

inhibítorov s C-doménovou selektivitou. Výsledky boli prezentované na konferencii Central 

European Conference Chemistry towards Biology v Budapešti, 24.- 27.09.2018 v príspevku 

“Searching for novel C-domain selective ACE/ECE-1 dual inhibitors using structure-based 

pharmacophore modeling and virtual screening” autorov Mája Polakovičová, Iva Kapustíková 

a Josef Jampílek. Publikácia je v recenznom konaní. 

 

IX. Činnosť NMR laboratória 
 

V roku 2018 bolo v NMR laboratóriu prijatých 189 vzoriek, z ktorých bolo nameraných 

304 NMR meraní. Merané spektrá boli využívané na potvrdenie štruktúry a čistoty 

novosyntetizovaných zlúčenín a určenie štruktúry izolovaných neznámych produktov a na 

identifikáciu látok izolovaných z rastlinných materiálov. Ďalšie NMR experimenty boli 

zamerané na štúdium kinetiky polymerizačných reakcií a teoretické štúdium spektrálnych 

vlastností komplexov.  

V októbri 2018 bol odinštalovaný starý 300 MHz NMR spektrometer. Následne 05. 11 

až 14. 11. 2018 prebehla inštalácia novšieho 400 MHz NMR spektrometra získaného z CHÚ 

SAV. Nainštalovaný 400 MHz spektrometer pri testovaní spĺnal všetky špecifikácie 

deklarované výrobcom v čase výroby (r.v. 2009) s výnimkou driftu B0 (magnetického poľa). 

Drift B0 však postupne klesá a je predpoklad, že sa ustáli na hodnote v rámci špecifikácie.  

Získaný 400 MHz spektrometer vďaka vyššej citlivosti a modernejšej konštrukcii 

výrazne rozšíri experimentálne možnosti NMR laboratória. 

Projekty riešené na pracovisku: 

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 
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Dizertačné práce: 

1. Grolmusová, Dominika: Konjugáty triazinylaminobenzénsulfonamidov s 

aminokyselinami ako potenciálne bioaktívne ligandy rádiofarmák.  Katedra 

farmaceutickej analýzy a nukleárnej 

farmácie 

 

 

Publikácie: 

1. ADC Lukáč, M., Horváth, B., Pisárčik, M.,  Devínsky, F., Horáková, R.: Improved 

isolation of betulin and lupeol from birch bark and oxidation of their acetylated 

derivatives with chromyl chloride. Monatshefte für Chemie. - Roč. 149, č. 5 (2018), s. 

947-952 

2. ADC Ciez, D., Kozieł, K.., Horváth, B., Světlík, J.: CAN-based oxidative annulation 

of alkenols with 1,3-dicarbonyl compounds. Monatshefte für Chemie. - Vol. 149 

(2018), s. 1849-1855 

3. ADC Mikuš P, Krajčiová D, Mikulová M, Horváth B, et al. Novel sulfonamides 

incorporating 1,3,5-triazine and amino acid structural motifs as inhibitors of the 

physiological carbonic anhydrase isozymes I, II and IV and tumor-associated isozyme 

IX. Bioorganic chemistry. - Vol. 81 (2018), s. 241-252 

4. ADC Lintnerová, L., Valentová, J., Herich, P., Kožíšek, J., Devínsky, F. Synthesis and 

antiradicalactivity of novelcopper(II) complexes of longchainreducedSchiff base 

ligands. Monatshefte für Chemie. - Roč. 149, č. 5 (2018), s. 901-911 

5. ADC Balažová, A., Urdová, J., Bilka, F., Holková, I., Horváth, B., Forman, V., 

Mučaji, P.: Evaluation of Manganese Chloride’s Effect on Biosynthetic Properties of 

In Vitro Cultures of Eschscholzia californica Cham. Molecules. - Roč. 23, č. 4 (2018), 

s. 971-971 

 

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 

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 
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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 činnosť 
 

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  

 

Druhú polovicu letného semestra sme odštartovali ATIP-om (Advanced Training in Pharmacy 

Care), dvojdňovým podujatím, ktoré bolo nabité workshopmi a odbornými prednáškami. Štvrtý 

ročník bol zameraný na horčík a jeho využitie i dispenzáciu. 

Tradičnou súčasťou semestra boli projekty ako Chcem viac, Farmavenčenie či Teambuilding 

na lodenici. Zbierka počas Dňa narcisov, do ktorej sa zapojili aj členovia SSŠF, mala motto 

„Zmeňme spolu piatok 13. na lepší deň“. 

Zahraničné aktivity sme študentom prvýkrát priblížili na seminári Info International Day 

v spolupráci s ref. pre zahraničné vzťahy a mobility – Mgr. Kristínou Piatničkovou, PhD. 

Ako každý rok sa konali EPSA Annual Congress v Holandsku a EPSA Autumn Assembly v 

Srbsku, na ktorých naša slovenská delegácia nemohla chýbať. Počas letných mesiacov sa 

uskutočnil Students´ Exchange Progamme (SEP) – program umožňujúci stáže pre študentov 

farmácie. V roku 2018 sme hostili 14 študentov z Portugalska, Španielska, Iránu, Poľska, 

Francúzska, Litvy a Egypta. Zároveň naši študenti mali možnosť vycestovať a spoznať svet 

farmácie. Navštívili krajiny ako je Malta, Portugalsko, Cyprus, Thajsko, Česko, Irán, Bulharsko 

a Indonézia. 

Začiatkom septembra sa študenti zúčastnili Slovak-Polish-Czech Leadership Camp, ktorý sa 

konal v Hradci Králové a ponúkol veľké množstvo zaujímavých soft-skill tréningov. 

 

Nový akademický rok bol ako každoročne spojený s vítaním prvákov, ktorým sme počas zápisu 

odprezentovali, ako sa môžu vzdelávať a zapojiť do mimoškolských aktivít. Pre lepšie 

zorientovanie sa na vysokej škole si každý prváčik odniesol výtlačok Sprievodcu prváka. 
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Publikačnou novinkou v tomto roku je Sprievodca absolventa určený pre piatakov. 

 

Vďaka active členom SSŠF mohli naši študenti osláviť svoj deň (Deň farmaceutov – 25.9.) a 

osladiť si ho malou pozornosťou. 

 

Tento rok sme spustili nový projekt Certifikát aktívneho študenta (CAŠ), ktorý prebieha pod 

záštitou Slovenského spolku študentov farmácie, Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK) 

a Slovenskej lekárnickej komory. CAŠ má za úlohu ponúknuť aktívnym členom SSŠF, ktorí 

úspešne absolvovali štúdium na FaF UK, dôkaz o ich aktivite počas štúdia. 

 

SSŠF svoju činnosť prezentovalo nielen na  XVI. Zemplínskych lekárnických dňoch v 

Humennom, ale aj na AmosFeste v Mlynskej doline. Súčasťou festivalu bol aj stánok SSŠF, 

v ktorom sme študentom z rôznych fakúlt UK merali glykémiu, cholesterol a tlak krvi. Všetci 

mali možnosť natrénovať si prvú pomoc na CRP figuríne. Jedinečný študentský festival 

AmosFest patrí medzi najväčšie festivaly Univerzity Komenského. V máji 2019 sa uskutoční 

znovu na počesť 100. výročia vzniku najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity. 

Aktívni členovia SSŠF sa zúčastnili na biochemických meraniach, ktoré sa uskutočnili počas 

12. ročníka kampane Deň srdca, organizovanej nadáciou MOST zameranou na podporu 

verejného zdravia v oblasti kardiovaskulárnych ochorení. 

 

V novembri prebiehal tretí ročník projektu Mesiac správneho užívania antibiotík. Okrem 

odbornej prednášky bola neoddeliteľnou súčasťou projektu web stránka 

www.antibiotika.sssf.sk, na ktorej sa môžete o problematike racionálneho užívania antibiotík 

dočítať viac. 

V rámci projektu Twinnet, ktorý umožňuje študentom v rámci Európy krátkodobé výmeny 

spojené s edukačným programom a spoznávaním sveta farmácie inej krajiny, sme mohli 

privítať študentov zo Srbska. 

 

Pre zvýšenie povedomia o AIDS sme sa zúčastnili Anti AIDS kampane v spolupráci 

s Lekárskou fakultou, tiež kampane Kvapka krvi spoluorganizovanou s Fakultou managementu 

UK. Počas tejto kampane prebiehali biochemické merania v rámci nového projektu Kvapka 

plná informácií (KPI). KPI pozostáva z odbornej prednášky a workshopu, na ktorom sa študenti 

naučia dôležité odborné informácie o priebehu a vyhodnotení meraní a laickú terminológiu pre 

správne podanie informácií pacientovi. Prehlbovanie meracích zručností si cvičia na samotných 

biochemických meraniach. 

 

V rámci celého akademického roka prebiehali známe a obľúbené vzdelávacie prednášky 

z cyklu Chcem viac na tieto témy: akné, fotoprotekcia a falšované lieky. 

 

XIV. Záver - Hodnotenie činnosti fakulty v roku 2018  

 

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave dosahuje dlhodobo z celoslovenského pohľadu 

významné vedecké výsledky vo všetkých odboroch vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sa na 

fakulte realizujú, je etablovaná medzi popredné fakulty na Slovensku, pričom sa netají ambíciou 

získať rovnakú pozíciu aj v rámci európskeho výskumného priestoru. Rok 2018 bol 

pokračovaním plnenia zámerov z predchádzajúcich rokov, ale tak ako v ostatných rokoch aj v 

tomto hodnotenom sa objavili viaceré nové prvky a aktivity.  
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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, preto nepopúšťa v snahe neustále zlepšovať skladbu 

študijných programov, vytvárať nové štúdijné programy v 3. stupni VŠ štúdia, zvyšovať úroveň 

poskytovaného vzdelania, vytvárať podmienky pre zvyšovanie úspešnosti študentov v štúdiu 

vo všetkých študijných programoch, zvyšovať podiel zahraničných študentov študujúcich na 

fakulte, mobilít našich a zahraničných študentov a tým zvyšovať súvisiacu nevyhnutnú 

kvalifikovanosť VŠ pracovníkov - učiteľov strednej generácie a to so zámerom udržania 

štandardnej a hlavne kvalitnej úrovne pedagogickej činnosti vo všetkých stupňoch vzdelávania.  

Naďalej pretrváva záujem zo strany fakulty o motivovanie záujmu u pedagógov o vedeckú 

prácu, fakulta eviduje mierne zlepšenie situácie po zavedenom diferencovaného odmeňovaní 

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 

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 je reprezentácia vďaka 

nastupujúcej generácii mladých vedeckých pracovníkov v medzinárodnom vzdelávacom a 

výskumnom priestore. 

 

 


