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Úvod
Výročná správa Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019 bola
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 2019 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, ďalej 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 riešeným problémom je neustále obnovovať záujem
zahraničných študentov o štúdium v magisterskom programe vyučovanom v anglickom jazyku
a vedenie fakulty podniká 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 2019 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
a rekonštrukciu fasády budovy 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 naďalej intenzívne využíva 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 2019 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 2020 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 31.10.2018 prerušení zanechaní vylúčení absolventi

1.

215

7

14

17

2.

180

1

5

12

3.

167

1

7

4.

166

1

1

10

5.

163

2

2

5

146

spolu

891

11

23

51

146

* 13 študenti štúdium neukončili a pokračujú v 6. alebo 7. roku štúdia
Tab. 2: Študenti magisterského štúdia – študujúci v anglickom jazyku
š t u d e n t i študujúci v anglickom jazyku
Rok štúdia

*

zapísaní k 31.10.2018 prerušení zanechaní vylúčení Absolventi

1.

41

1

2.

14

6

3.

9

1

4.

11

5.

19

spolu

94

1

3

3

10

1

16

18

16

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
študenti

študujúci v slovenskom jazyku

Rok štúdia zapísaní k 31.10.18 prerušení zanechaní vylúčení Absolventi
1.

12

2.

7

3.

12

spolu

31

1
1

1

2

1

1

2

10

4

3

10

Zapísaní študenti spolu (1.-7. rok štúdia):
FA 891 + FA/A 94 + ZDP (Bc.) 31 = 1 016 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. 2008/2009 do ak.r. 2018/2019
Študenti
Rok

prihlásení

zúčastnení

zapísaní

absolventi

Farmácia (FA)
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

2018/2019

518

507

206

146

Farmácia vyučovaná v anglickom jazyku (FA/A)
2008/2009

108

87

82

2

2009/2010

154

114

98

18

6

2010/2011

108

90

87

26

2011/2012

84

71

71

71

2012/2013

38

26

26

65

2013/2014

36

27

25

70

2014/2015

35

26

20

61

2015/2016

47

41

25

69

2016/2017

70

51

33

56

2017/2018

71

59

41

18

2018/2019

113

103

41

16

Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (ZDP)
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

24

21

9

15

2018/2019

27

26

12

18

Prijímacie konanie pre akademický rok 2018/2019 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 2018 – máj 2019.
Pre skúšku z testu všeobecných študijných predpokladov bolo v tomto časovom rozpätí
vypísaných 6 termínov (08.12.2018, 01.02.2019, 09.03.2019, 30.03.2019, 01.05.2019,
25.05.2019).
Pre skúšku z prírodných vied (biológia a chémia) boli v tomto časovom rozpätí vypísané
tri termíny (30.03.2019, 01.05.2019, 25.05.2019).
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Skúška sa konala formou písomných testov, uchádzač sa mohol zúčastniť ľubovoľného
počtu pokusov, pričom fakulta brala do úvahy vždy najlepší výsledok uchádzača z daného typu
testu. Externý dodávateľ služby bol vybraný na základe úspešnosti vo verejnom obstarávaní.
Celkový výsledok prijímacieho konania bol prepočítaný nasledovným spôsobom:
výsledok z testu Biológia x 0,4 (váha v celkovom hodnotení 40%) + výsledok z testu Chémia
x 0,4 (váha v celkovom hodnotení 40%) + výsledok z Testu všeobecných študijných
predpokladov x 0,2 (váha v celkovom hodnotení 20%).
V tabuľke 4 a následných grafoch je znázornený vývoj záujmu uchádzačov o štúdium
na fakulte za ostatných 10 rokov. Fakulta sa tradične zúčastnila Veľtrhu vzdelávania
v Bratislave v rámci propagácie vzdelávania na Univerzite Komenského a Veľtrhu
GAUDEAMUS a 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
Česká republika
Helénska republika/ Grécko
Iránska islamská republika
Jordánske hášimovské kráľovstvo
Maďarsko
Rakúska republika
Rumunsko
Srbská republika
Ukrajina
Zahraniční študenti zapísaní spolu:

Počet študentov
4
23
71
1
5
2
1
2
1
110

PREDMETY A ICH KREDITOVÁ HODNOTA V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019
Tab. 6: predmety a ich kreditová hodnota v akademickom roku 2018/2019 (1. - 5 rok štúdia, 2.
stupňa VŠ)
1. rok štúdia – Povinné predmety
Predmet
Anatómia a fyziológia
Farmaceutická botanika
Farmaceutická propedeutika
Fyzika
Fyzikálna chémia
Matematika
Organická chémia (1)
Všeobecná a anorganická chémia
Všeobecná biológia
Základy latinského jazyka pre farmaceutov (1)

Kredity
6
6
2
5
7
4
7
8
4
2
8

Základy latinského jazyka pre farmaceutov (2)
2. rok štúdia – Povinné predmety
Predmet
Analytická chémia (1)
Analytická chémia (2)
Biochémia
Imunológia
Mikrobiológia
Organická chémia (2)
Patológia
3. rok štúdia - Povinné predmety
Predmet
Farmaceutická chémia (1)
Farmaceutická chémia (2)
Farmakognózia (1)
Farmakognózia (2)
Farmakológia a toxikológia (1)
Patobiochémia
Rádiofarmaká
Sociálna farmácia a farmakoekonomika
4. rok štúdia – Povinné predmety
Predmet
Analýza liečiv
Príprava diplomovej práce (1)
Farmaceutická technológia (1)
Farmaceutická technológia (2)
Farmakológia a toxikológia (2)
Klinická farmakológia a farmakoterapia (1)
Klinická farmakológia a farmakoterapia (2)
Lekárenská prax (1)
Lekárenstvo, legislatíva a etika
5. rok štúdia – Povinné predmety
Predmet

2
Kredity
7
8
8
4
4
5
5
Kredity
5
7
6
8
8
4
4
5
Kredity
7
4
10
10
6
5
5
4
5

ŠS
ŠS
ŠS
ŠS
ŠS
ŠS

Kredity
20
16
4
4
4
4
4
4

Povinne voliteľné predmety a výberové predmety
Predmet
Analýza látok v biologických systémoch

Kredity
4

Lekárenská prax (2)
Príprava diplomovej práce (2)
Farmakognózia
Farmaceutická chémia
Farmakológia
Sociálna farmácia a lekárenstvo
Farmaceutická technológia
Obhajoba diplomovej práce
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Aplikovaná štatistika pre farmaceutov
Biofyzika
Biofyzika napäťovo závislých membránových kanálov
Bioorganická chémia
Biotechnológia
Dejiny farmácie
Farmaceutická informatika
Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv
Funkčná morfológia tkanív
Hodnotenie zdravotníckych technológií
Homeopatické lieky
Hygiena farmaceutických zariadení
Imunodiagnostika
Liečebná kozmetika
Liečivé rastliny
Molekulová biológia účinku liečiv
Molekulárne základy vývoja liečiv
Nemocničné lekárenstvo
Nové smery v analytickej chémií
Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 1
Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 2
Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 3
Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 4
Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 5
Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 1
Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 2
Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 3
Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 4
Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 5
Patologická fyziológia
Podpora verejného zdravia
Prírodné liečivá
Prvá pomoc
Správna výrobná prax v oblasti liečiv
Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (1)
Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (2)
Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (3)
Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (4)
Technológia prírodných liečiv
Telesná výchova 1
Telesná výchova 2
Telesná výchova 3
Telesná výchova 4
Toxikológia xenobiotík
Trendy v európskom farmaceutickom vzdelávaní
Veterinárna farmakológia
Vybrané kapitoly z organickej chémie
Vybrané kapitoly z anorganickej chémie

4
4
4
2
2
2
4
4
1
2
1
4
2
4
2
4
4
1
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
4
2
1
1
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Výpočtová technika
Výpočty z fyziky
Výpočty z fyzikálnej chémie
Xenobiochémia
Základy manažmentu vo farmácii
Základy molekulového modelovania
Základy práva pre farmaceutov
Základy regulácie liekov
Zdravotnícka psychológia
Zdravotnícke pomôcky

2
2
2
4
4
2
2
2
2
2

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 2014/2015 - 2018/2019

Tab. 7: počet študentov zapísaných na povinne voliteľné predmety v ak.r. 2014/2015 2018/2019 (1. - 4. rok štúdia, 2. stupeň VŠ)
Predmety

Analýza látok v biologických systémoch

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

6

23

10

15

25

Aplikovaná štatistika pre farmaceutov

163

105

98

98

80

Biofyzika

20

36

26

34

24

Biofyzika napäťovo závislých membrán.
kanálov

0

2

7

0

0

Bioorganická chémia

48

22

33

72

90

Biotechnológia

58

219

29

17

43

Dejiny farmácie

41

32

41

56

70

Ekonomika a riadenie výroby liekov

2

0

0

0

Farmaceutická informatika

63

118

23

20

27

-

-

3

5

14

Funkčná morfológia tkanív

63

50

78

65

71

Hodnotenie zdravotníckych technológií

0

2

1

5

3

Homeopatické lieky

14

20

5

0

0

Farmakokinetické modelovanie a vývoj
liečiv

11

Hygiena farmaceutických zariadení
Imunodiagnostika

133

173

155

148

143

6

20

17

20

29

9

35

Inovatívne lieky vo farmakoterapii
Liečebná kozmetika

104

62

39

41

40

Liečivé rastliny

70

55

43

56

64

Molekulárna biológia účinku liečiv

121

112

99

95

121

Molekulárne základy vývoja liečiv

19

22

31

10

16

Nemocničné lekárenstvo

0

2

7

10

10

Nové smery v analytickej chémii

66

59

33

22

40

Odborná jazyková príprava z anglického
jazyka (1)

154

137

191

179

222

Odborná jazyková príprava z anglického
jazyka (2)

162

192

99

137

172

Odborná jazyková príprava z anglického
jazyka (3)

161

152

126

136

163

Odborná jazyková príprava z anglického
jazyka (4)

119

149

124

85

106

9

23

28

6

12

0

7

2

4

6

2

3

1

6

4

0

Odborná jazyková príprava z anglického
jazyka (5)
Odborná jazyková príprava z nemeckého
jazyka (1)

0

Odborná jazyková príprava z nemeckého
jazyka (2)

0

Odborná jazyková príprava z nemeckého
jazyka (3)

0

Odborná jazyková príprava z nemeckého
jazyka (4)

0

22
19
0
0

Odborná jazyková príprava z nemeckého
jazyka (5)

Patologická fyziológia

29

29

32

39

32

Podpora verejného zdravia

2

11

20

23

32

Prírodné liečivá

39

46

35

21

22

Prvá pomoc

207

186

170

160

188

12

Slovenský jazyk pre zahraničných
študentov (1)

-

-

24

31

34

Slovenský jazyk pre zahraničných
študentov (2)

-

-

24

29

34

Slovenský jazyk pre zahraničných
študentov (3)

-

-

11

13

8

Slovenský jazyk pre zahraničných
študentov (4)

-

-

9

13

6

Správna výrobná prax v oblasti liečiv

25

24

24

25

24

Technológia prírodných liečiv

0

0

0

0

0

Telesná výchova (1)

181

190

189

179

222

Telesná výchova (2)

166

148

181

162

212

Telesná výchova (3)

187

183

142

149

166

Telesná výchova (4)

186

177

149

152

158

Toxikológia xenobiotík

144

143

141

132

144

Trendy v európskom farmaceutickom
vzdelávaní

-

-

3

3

0

Veterinárna farmakológia

9

19

26

31

27

Vybrané kapitoly z anorganickej chémie

146

161

155

147

179

Vybrané kapitoly z organickej chémie

116

115

87

39

90

Výpočtová technika

37

40

20

20

51

Výpočty z fyzikálnej chémie

175

165

185

188

225

Výpočty z fyziky

177

186

188

189

227

Xenobiochémia

33

47

27

27

28

Základy aplikovanej štatistiky

1

10

10

3

4

Základy mamažmentu vo farmácii

85

100

81

72

96

Základy molekulového modelovania

139

145

117

122

121

0

11

10

6

8

0

0

0

Základy práva pre farmaceutov
Základy práva pre zdravotníckych
pracovníkov

4
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Tab. 8: Počet diplomantov na katedrách v akademickom roku 2018/2019
magisterský program FA
(SP)

bakalársky
program ZDP/
(Bc.)

magisterský program FA/A
(AP)

Katedra

4r

5r

Spolu FA

4r

5r

Spolu FA/A

KFANF

15

15

30

KCHTL

16

12

28

KBMBL

20

19

KFCH

18

KFT

3r

2

1

3

39

4

4

15

33

1

1

36

36

72

3

5

8

3

KORF

23

32

55

1

2

3

4

KFB

17

9

26

2

1

3

KFCHL

4

6

10

2

2

4

KGF

10

11

21

1

2

3

2

SPOLU:

159

155

314

11

18

29

9

*Údaje nemusia byt totožné s počtom absolventov. Napr. študent obhájil diplomovú prácu, ale štátnice
vykoná až v ďalšom akademickom roku, prípadne končí skôr (v 4. roku štúdia) a preto má v zápisnom
liste zapísané obidve povinnosti k diplomovým prácam.
KFANF – Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
KCHTL – Katedra chemickej teórie liečiv
KBMBL – Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
KFCH – Katedra farmaceutickej chémie
KFT – Katedra farmakológie a toxikológie
KORF – Katedra organizácie a riadenie farmácie
KFB – Katedra farmakognózie a botaniky
KFCHL – Katedra fyzikálnej chémie liečiv
KGF – Katedra galenickej farmácie

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 priloženého
Grafu 1, zámer založenia tohto referátu na zvýšenie zahraničnej aktivity študentov
Farmaceutickej fakulty (ďalej iba FaF) sa naplnil, čoho dokladom je stále intenzívny záujem
zahraničných študentov o štúdium na FaF, ale i rastúci záujem našich študentov predovšetkým
o absolvovanie povinnej lekárenskej praxe v zahraničí vo forme stáže v rámci programu
Erasmus+. Dokazujú to aj nižšie prezentované výsledky za akademický rok 2018/2019.
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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
30, 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 (Tărgu
Mureş), Slovinsko (Ljubljana), Španielsko (Barcelona, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia,
Santiago de Compostela, Valencia), Taliansko (Bologna, Messina, Chieti – Pescara) a Turecko
(Ankara).

V akademickom roku 2018/2019 bolo na mobilitu Erasmus+ v rámci riadnej výzvy i dvoch
dodatočných výziev vybraných spolu 73 študentov FaF UK (štúdium - 9, stáž počas štúdia – 55
a absolventská stáž - 9). V tomto období bolo zo zahraničia prijatých 23 študentov (štúdium +
stáž).
Na štúdium nakoniec nastúpili 4 študenti slovenského programu v odbore: Farmácia, na
stáž počas štúdia – 44 študentov, z toho 11 z anglického programu v odbore: Farmácia a 1
doktorand denného štúdia. Ostatní študenti mobilitu zrušili z rôznych dôvodov (z dôvodu
termínu mobility presunutie na dodatočnú stáž za AR 2017/2018, odstúpenie zo zdravotných či
z osobných dôvodov, u doktorandov zrušenie z dôvodu iných doktorandských povinností, pri
štúdiu kvôli nekompatibilite študijného plánu ponúkaného zahraničnou univerzitou pre
príslušný akademický rok a i.). V prípade absolventskej stáže reálny počet študentov, ktorí na
mobilitu nastúpili, nie je známy, nakoľko v ďalšom túto stáž administruje konzorcium
WorkSpace Europe.
Okrem možnosti štúdia ponúka program Erasmus+ študentom 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
v oboch programoch: v slovenskom sa stáže zúčastnilo 32 študentov, v anglickom 11
študentov, t. j. spolu 43 študentov, čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 9 študentov.
Oproti minulému roku sa pomerne výrazne zvýšil počet študentov hlásiacich sa na stáž počas
štúdia, ale naopak o niečo znížil počet študentov 5. ročníka, ktorí prejavili záujem
o absolventskú stáž. Počet študentov, ktorí sa uchádzali o mobilitu v akademickom roku
2018/2019 sa priblížil počtu hlásiacich sa študentov v roku 2016/2017. Vtedy bol daný stav
ovplyvnený legislatívnymi zmenami v uznávaní povinnej praxe študentov gréckej národnosti
študujúcich na zahraničnej univerzite, uvedené do platnosti práve počnúc akademickým rokom
2016/2017. V súčasnosti je trend opačný. Počet študentov gréckej národnosti, ktorí absolvovali
povinnú prax v domovskej krajine, výrazne poklesol ako dôsledok nižšieho či nízkeho počtu
gréckych študentov hlásiacich sa na štúdium na FaF. Naopak, neustále stúpa záujem zo strany
slovenských študentov absolvovať časť alebo celú povinnú prax v zahraničí.
Žiaľ, nemožno prehliadnuť kontinuálny pokles študentov, ktorí sa prihlásia a aj reálne
vycestujú do zahraničia za účelom štúdia. Dôvodom nie je nízky počet zazmluvnených
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univerzít, ale nedostatočná jazyková vybavenosť študentov FaF ako i často nedostatočná
kompatibilita ponúkaných predmetov, čo následne súvisí s problémom uznávania predmetov
po návrate z mobility. Problém s uznávaním predmetov bol už na začiatku fungovania programu
do veľkej miery vyriešený zavedením Žiadosti o uznanie predmetov absolvovaných v zahraničí
(vyučujúci sa dopredu vyjadrí, do akej miery a za akých podmienok bude predmet po návrate z
mobility uznaný na FaF), ktorej hlavným cieľom bolo dosiahnuť spokojnosť tak na strane
študenta ako i na strane gestora predmetu. Avšak špecifickosť programu – farmácia – predsa
len výrazne vplýva na počet študentov, ktorí prejavia záujem o štúdium v zahraničí. Navyše,
študenti vnímajú byrokraciu súvisiacu s nástupom na mobilitu ako ďalšie veľké negatívum.

Obr.4: Prehľad aktivít v rámci programu Erasmus+ v akademických rokoch 2003/2004 až
2018/2019.

RIGORÓZNE KONANIE V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018
V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom bolo prijatých o 4 uchádzačov viac (86
v akademickom roku 2017/2018) a úspešne ukončených bolo o 18 uchádzačov menej než
v predchádzajúcom akademickom roku (155 v akademickom roku 2017/2018).
Tab.9: Prehľad prijatých a ukončených uchádzačov na rigoróznom konaní v akademickom
roku 2017/18
Počet prijatých uchádzačov

Počet úspešne ukončených

2014/2015

121

82

2015/2016

88

90

2016/2017

75

111

2017/2018

86

155

2018/2019

90

137
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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

4

5

KCHTL

12

2

KBMBL

6

7

KFCH

13

22

KFT

29

33

KORF

40

39

KFB

4

15

KFCHL

11

9

KGF

5

5

124

137

Spolu:

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 31.12.2019
Celkový počet doktorandov FaF UK k 31. 12. 2019 : 67 (46 denných, 21 externých)
Tab.11: Prehľad počtu študentov na jednotlivých katedrách fakulty, rozdelení podľa dennej
alebo externej formy štúdia a podľa pôvodu
Katedra
počet

Doktorandi sloven.štát.občianstva

Cudzinci-doktorandi

denní

denní

celkom

denní

externí

externí

po diz.sk.

denní

po diz.sk.

externí

po diz.sk.

externí
po diz.sk.

KFANF

2

1

1

1

1

0

0

0

0

KCHTL

3

3

0

0

0

0

0

0

0

KBMBL

6

5

1

1

1

0

0

0

0

KFCH

7

6

3

1

0

0

0

0

0

KFT

34

23

17

10

9

1

1

0

0

KORF

4

1

0

3

1

0

0

0

0

KFB

6

4

4

1

1

1

1

0

0

KFCHL

2

2

2

0

0

0

0

0

0

KGF

3

1

1

2

2

0

0

0

SPOLU:

67

46

29

19

15

2

0

0

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

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

Denné
štúdium

Externé túdium

I

II

III IV V

I

II

3

3

11

6

0

0

1

5

3

3

0

0

Spolu

III

IV

V

VI

VII

Den. + Ext.

0

0

0

5

1

1

23 + 7= 30

1

0

0

0

1

0

12 + 2 = 14

farmakológia

farmaceutická
chémia

18

farmakognózia
2

0

2

3

0

0

0

0

2

1

1

1

7 + 5 = 12

2

1

0

1

0

2

0

3

0

1

1

0

4 + 7 = 11

8

9

16

13

0

2

1

3

2

7

4

2

46 + 21 = 67

klinická farmácia

Spolu celkom

Tab. 13: Počet študentov prihlásených na prijímacie konanie v závislosti od študijného odboru
Študijný odbor

Počet

Denné štúdium

téma

prihlás.

zúčast

Externé štúdium

prijatí

neprij.

nezapís

prihlás

zúčast.

prijatí

neprij.

farmakológia
8

5

3

3

0

2

0

0

0

0

16

1

1

1

0

0

0

0

0

0

5

2

2

2

0

0

0

0

0

0

klinická farmácia

6

2

2

2

0

0

2

2

2

0

Spolu celkom

35

10

8

8

0

2

2

2

2

0

farmaceutická
chémia
farmakognózia

Tab.14: Počet úspešne ukončených doktorandov fakulty (obhajoba PhD. práce)
Študijný odbor

Denní

Externí

Denná/Exter. nadštandard

farmakológia

4

0

0/0

farmaceutická chémia

1

1

0/4

farmakognózia

0

0

0/0

klinická farmácia

0

0

0/0

SPOLU:

5

1

0/4
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Tab.15: Počet neúspešne ukončených doktorandov fakulty (neúspešná obhajoba PhD. práce)
Študijný odbor

SPOLU:

Denní

Externí

0

0

Tab.16: Počet doktorandov, ktorí sú k 31. 12. 2019 v prerušení doktorandského štúdia
Katedra

Študijný odbor

Denní Externí

KORF

klinická farmácia

0

1

0

1

Spolu:

KORF – Katedra organizácie a riadenie farmácie
Tab.17: Prehľad pohybu doktorandov v oboch formách doktorandského štúdia
Spôsob pohybu
Novoprijatí

Denná forma Ext.forma/zamest.FaF

Zanechali

8
4

2
1
3/1
6/2

46

21

prestupy z dennej formy na externú formu DŠ
nadštandardné štúdium
počet doktorandov k 31. 12. 2019

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

Počet

farmakológia

16

farmaceutická chémia

21

Farmakognózia
klinická farmácia
SPOLU:

11
7
55
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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.
Tab.19: Prehľad čerpania finančných prostriedkov na štipendiá od roku 2010 do roku 2019.

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

2018

130 235 EUR

2019

107 067 EUR

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. 20: Čerpanie finančných prostriedkov v kalendárnom roku 2018 bolo k 31.12.2018
určených na štipendiá v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Zb.
Počet študentov

Sociálne štipendium
v€

január

81

13 810 €

február

65

10 500 €

marec

71

13 195 €

Mesiac

21

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

864

153 505 €

Za kalendárny rok 2019 bolo k 31.12.2019 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.
Počet študentov

Sociálne štipendium v
€

január

68

12 450 €

február

65

11 560 €

marec

68

12 125 €

apríl

69

12 305 €

máj

69

12 305 €

jún

60

10 375 €

júl

3

585 €

august

3

585 €

september

45

8 490 €

október

48

8 785 €

Mesiac

22

november

48

8 734 €

december

48

8 768 €

Spolu

594

107 067 €

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ
Motivačné prospechové štipendiá sa vyplácali v zimnom akademického roku 2018/2019
v zmysle čl. 5 platného Štipendijného poriadku FaF UK.
Tab. 22: Motivačné prospechové štipendiá sa vyplácali v zimnom semestri akademického roku
2018/2019 v zmysle čl. 5 platného Štipendijného poriadku FaF UK.

Semester

Počet
študentov

Zimný

2017/2018

Priznané štipendium Vážený študijný
priemer (VŠP)
vo výške

8

568,50

1

12

560,--

1,01 – 1,11

81

500,--

1,12 – 1,47

101

Vyplatená suma v
€

51 768

51 768

Motivačné štipendium vo výške 568,50 € bolo priznané študentom, ktorí dosiahli VŠP
rovný 1, vo výške 560 € bolo priznané študentom, ktorí dosiahli VŠP väčší alebo rovný 1,01 a
zároveň menší alebo rovný 1,11 a vo výške 500 € bolo priznané študentom, ktorí dosiahli VŠP
väčší alebo rovný 1,12 a zároveň menší alebo rovný 1,47.
Jednorazové mimoriadne štipendium sa vyplácali v akademického roku 2018/2019
v zmysle čl. 10 a 11 platného Štipendijného poriadku FaF UK.
Tab. 23: Jednorazové mimoriadne štipendium sa vyplácali v akademického roku 2017/2018
v zmysle čl. 10 a 11 platného Štipendijného poriadku FaF UK

Mesiac

Október 2018

Počet
študentov
1

Suma
štipendii

Dôvod

€
200

Reprezentácia v športe

23

November 2018

2

730

Cena rektora Deň študentov

December 2018

1

390

Reprezentácia v športe

1

465

Akademická pochvala rektora

4

660

Cena rektora za DP

11

2 200

Akademická pochvala dekana

5

750

Cena dekana za DP

6

1 400

ŠVOČ

1

150

Reprezentácia v športe

32

6 945

Máj 2019

spolu

OCENENÍ ŠTUDENTI V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019
Tab. 24: Akademickú pochvalu udelil rektor Univerzity Komenského v Bratislave absolventom,
ktorí ukončili štúdium v odbore farmácia s vyznamenaním:

1

Meno

Priezvisko

Miroslava

Gálová

Vážený
študijný
priemer

1,04

Poznámka

+ akad. pochvala
dekana

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

Priezvisko

1

Marek

Dutka

1,51

2

Simona

Rajčániová

1,07

3

Tomáš

Strhársky

1,62

4

Bianka

Zsigmondová

Vážený študijný priemer

1,14

Poznámka

+ akad. pochvala
dekana

Tab. 26: Akademickú pochvalu udelil dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave absolventom, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním:
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Študijný program: Farmácia vyučovaný v slovenskom jazyku
Meno

Priezvisko

Vážený študijný
priemer

1 Erika

Adamcová

1,30

2 Nikola

Ďurišová

1,28

3 Miroslava

Gálová

1,04

4 Karolína

Haramiová

1,16

5 Barbora

Hlubinová

1,17

6 Dominika

Košová

1,11

7 Veronika

Makovická

1,18

8 Dominika

Strychová

1,22

9 Radka

Švachová

1,11

10 Zuzana

Vráblová

1,13

11 Bianka

Zsigmondová

1,14

Poznámka

+ akad. pochvala rektora

+ cena dekana za DP

+ cena rektora za DP

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

Meno

Priezvisko

1

Adriána

Čelková

1,64

2

Monika

Čičová

1,63

3

Dana

Kopcová

1,39

4

Bianka

Oboňová

1,62

5

Radka

Švachová

1,11

Poznámka

+ akad.
pochvala
dekana

K 17. novembru 2018 – Deň študentstva bola udelená Akademická pochvala rektora
UK študentom:
1. Monika Čičová (5. rok štúdia)
2. Kristína Labjaková (4. rok štúdia)
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA
V akademickom roku 2018/2019 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 2018/2019 fakulta pokračovala v hodnotení pedagogického procesu študentami formou
online elektronickej ankety.
Anketa pre Farmaceutickú fakultu UK 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
● 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
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,
● dosiahol sa zvýšený počet zahraničných študentov na magisterskom štúdiu v anglickom
programe
● naďalej pretrváva zvýšený záujem o doktorandské štúdium na fakulte, ktorého kvalita
štúdia sa zvyšuje
● v programe Erasmus+ záujem o program evidovaný z radov študentov je stále
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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.

27

II. Vedecko – výskumná činnosť
VEDECKÁ RADA FAF UK
V roku 2019 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 2018, upravila smernicu o zriaďovaní odborových komisií pre doktorandské štúdium na
Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte, a ich organizačný a rokovací
poriadok. Významnou súčasťou práce vedeckej rady bolo schválenie kvalifikačných postupov,
resp. odporúčanie pre vedeckú radu FaF UK na schválenie kvalifikačných postupov v rámci
inauguračného a habilitačného konania. Počas roka 2019 VR začala inauguračné konanie doc.
Ing. Vladimíra Frecera, DrSc. z katedry fyzikálnej chémie liečiv v odbore Farmaceutická
chémia a začala habilitačné konanie PharmDr. Mareka Máťuša, PhD. z katedry farmakológie
a toxikológie FaF v odbore farmakológia. Situácia personálneho obsadenia sa tak z hľadiska
kvalifikácie na fakulte oproti hodnoteniu v ostatných rokoch o málo zmení. V personálnej
oblasti na fakulte je momentálna situácia uvedená v Tab. 28.
Tab. 28: Kvalifikačná štruktúra VŠ pracovníkov fakulty k 31.12.19

Profesori

Docenti
Z toho

spolu

prof.

7

Z toho
DrSc.

CSc./PhD. spolu

0

7

doc.

24

Odborní
asistenti

DrSc.

CSc./PhD.

1

23

Asistenti

spolu

s DrSc.

s CSc./PhD.

bez CSc/PhD

84

1

83

6
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VEDECKÉ PROJEKTY A GRANTY
V roku 2019 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 početbol porovnateľný s minulým rokom. Zapájanie
sa do európskych projektov však stále nie je dostatočné, jestvujúce projekty sú viazané len na
niekoľkých jednotlivcov, ktorí sa zapojili do ich riešenia.
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 2012
až 2019. Celkový objem finančných prostriedov (bez G UK a G FaF) prepočítaný na jedného
pracovníka bol v roku 2019 odhadnutý na 8111.- Eur/VŠ pracovník.
Tab. 29: Počty riešených projektov podľa ich typov v rokoch 2012 – 2018

1

2012

2013

2014

2015

VEGA

20

15

20

21

APVV 1

8

9

9

8

APVV 2

1

2

1

EÚ

7

8

ESF

0

EFSD

2016

2017

2018

2019

17

18

18

4

5

10

10

0

2

5

1

1

5

5

3

2

4

3

0

0

0

0

0

0

0

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

14

G FaF

25

33

40

40

36

33

24

28

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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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
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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 2019
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. Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde;
Účinok rôznych rastlinných extraktor z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris
a extra panenského olivového oleja.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
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. Prevencia rozvoja kardiorenálneho syndrómu v experimentálnom modeli diabetes mellitus
moduláciou SGL T2 transportéra a PPAR gama receptora.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
9. Cielená downregulácia expresie endotelínu-1 v pľúcnej artériovej hypertenzii.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.
10. Chemická modifikácia prírodných polyfenolových a triterpénových zlúčenín ako nástroj
cieleného transportu do mitochondrií.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.
11. 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.
12. Možnosti ovplyvnenia niektorých významných faktorov v etiopatogenéze diabetu 2. typu
rastlinnými extraktmi.
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
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13. Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho
metabolizmu.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
14. Nové molekuly so spontánnou agregáciou pre génový prenos.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.
15. 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.
16. Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas
gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva.
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.
17. Nelamelárne lipidové mezofázy pre cielený prenos liečiv.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.
18. 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. Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde;
Účinok rôznych rastlinných extraktor z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris
a extra panenského olivového oleja.
Zodpovedný riešiteľ za SAV: PharmDr. Silvester Poništ, PhD.
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
3. 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.
4. Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas
gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva.
Zodpovedný riešiteľ za SAV: RNDr. Michal Dubovický, CSc.
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.

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.
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Projekty APVV
1.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.
2.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.
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
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.APVV-16-0207
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
MVP-2019-0049
Mladý vedecký pracovník.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Adrián Szobi, PhD.
12.APVV-18-0425
Vstup a konkurencia na regulovaných trhoch: fungovanie slovenského lekárenského trhu
(Entry and competition in regulated markets: evidence from Slovak pharmacy market.)
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Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MSc., PharmDr.
Miroslava Snopková, PhD.
13.APVV-17-0250
Pľúcny surfaktant ako modulátor odpovede organizmu na expozíciu endotoxínu: efekty
a mechanizmy.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.
14. APVV
SK-PT-18-0032
Fosfolipidové membrány – miesto účinku antimikróbnych látok.
Zodpovedný riešiteľ za Faculty of Sciences University of Porto: doc. Margarida Bastos, PhD
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: 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. 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
5. Číslo projektu: 8-02-847
Názov projektu: Phospholipid bilayer of pulmonary surfactant: the effect of SP-B and
Polymyxin B.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daniela Uhríková,CSc.
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ILL, Grenoble, Francúzsko
6. Číslo projektu: 8-02-862
Názov projektu: The effect of antimicrobial peptide dermaseptin S1 on model membranes.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Želinská
7. Číslo projektu: LLB – 987
Názov projektu: Exogenous pulmonary srfactant as a drug delivery system.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.
8. 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.
9. Číslo témy: 04-4-1133-2018/2020
Názov témy: Modern Trends and Developments in Raman Microspectroscopy and
Photoluminiscence for Condensed Matter Studies
Zodpovedný riešiteľ za SÚJV Dubna: Dr. Gregory Arzumanyan, PhD.
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: Mgr. Norbert Kučerka, DrSc.

Iné zahraničné granty a granty na podporu mobility
Typ projektu: Erasmus+ učiteľská mobilita
Účastník: Mgr. Ondrej Ďuriška, PhD.
Trvanie pobytu: 24. 7. 2019 – 31. 7. 2019
Pridelené finančné prostriedky: 800 €
Typ podpory: Cestovný grant
Zdroj financovania: Univerzita P.J. Šafárika, Košice
Podujatie: School of XFEL and Synchrotron Radiation Users SFEL 2019
Miesto: Liptovský Ján, Slovensko
Trvanie: 24. - 28.11.2019
Účastníci: Mgr. Nina Kanjaková, Mgr. Katarína Želinská

Projekty riešené v spolupráci s inými pracoviskami (s LF a inými fakultami
UK...)
1.Číslo projektu: VEGA 1/0885/16
Názov projektu: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.
2.Číslo projektu: VEGA 1/0548/18
Názov projektu: Variabilita génov a adaptačný efekt z hľadiska charakteru vonkajšieho
zaťaženia výkonnostných a vrcholových športovcov
Zodpovedný riešiteľ za FTVŠ UK:
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: RNDr. Mája Polakovičová, CSc.
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Doba riešenia: 2018 – 2020
3.Typ projektu: Projekt v spolupráci s Občianskym združením: Prvá asociácia školského
stravovania.
Číslo projektu: 2019-46096
Názov projektu: Zdravý životný štýl v školách 2019.
Zodpovedný riešiteľ: prezidentka občianskeho združenia: Bc. Mária Tejiščáková, Dis
Gatranti projektu za ÚVZ SR Bratislava: MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH
Garanti projektu za TU PF Trnava: Mgr. Dana Masaryková, PhD.
Garanti projektu za FaF UK: PaedDr. Martina Tibenská, PhD.

Univerzitné projekty riešené v roku 2019
1.Stanovenie angiogénnych rastových faktorov produkovaných kmeňovými bunkami v liečbe
tkanivovej ischémie.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Adriana Adamičková (Samáková)
2. Zapojenie PPAR transkripčných faktorov do procesov vzniku a rozvoja diabetickej
kardiomyopatie.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Róbert Čendula
3. Zmeny fenotypu tubulárnych epiteliálnych buniek po ischemicko-reperfúznom poškodení
vplyvom izomérov 1-metyltryptofánu.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Diana Čepcová
4. Analýza manifestácie oxidatívneho stresu u pacientov s atriálnou fibriláciou.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Galis
5. Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie liekov obsahujúcich sartany a blokátory
vápnikových kanálov absorpčnou spektrofotometriou v ultrafialovej oblasti.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kamila Chomaničová
6. Reaktivita v záťažovej situácii z pohľadu neverbálneho správania a endokrinnej odpovede
u dobrovoľníkov s rôznou percepciou stresu.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bc. Zuzana Chudá
7. Molekulové modelovanie potenciálnych inhibítorov mykobakteriálnej ATP-syntázy.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Miroslav Kemka
8. Syntéza fosfániových solí odvodených od bisbibenzylových derivátov a štúdium ich
fyzikálno-chemických a biologických vlastností.
Zodpovedný riešiteľ: Mário Markuliak
9. Pioglitazón narúša cievnu homeostázu účinkom na perivaskulárne tukové tkanivo.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Dalibor Nakládal
10. Príprava hybridných molekúl obsahujúcich fenylkarbamoyloxylový a 4-(substituovaný
fenyl)piperazín-l-ylový fragment perspektívnych antituberkulotík.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mária Pecháčová
11. Efekt diéty na kardiometabolické rizikové faktory v experimentálnom modeli
metabolického syndrómu.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Sasváriová
12. Vplyv cholinergnej protizápalovej dráhy na leptín.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Radka Tranová
13. Identifikácia prítomnosti špecifických mikroRNA u pacientov s osteoporózou a srdcovým
zlyhaním.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Simona Valášková
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14. Sledovanie zmien relatívnej expresie adrenoreceptorov v monokrotalínom-indukovanom
modeli pľúcnej hypertenzie.
Zodopovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Žirová

Fakultné projekty riešené v roku 2019
1.Analýza prchavých zložiek plodov rastlín čeľade Cactaceae.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Barkociová
2.Syntéza a hodnotenie vybraných fyzikálno-chemických parametrov nových derivátov
obsahujúcich N-arylpiperazínový farmakofór s potenciálnym antimikróbnym účinkom.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Jana Čurillová
3. Možnosti ovplyvnenia adhéznych vlastností laktobacilov.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Boris Dudík
4. Antioxidačná aktivita vybraných druhov drieňa (CornusL).
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Vladimár Forman
5. Expresia draselných kanálov v srdci potkanov s diabetes mellitus navodeným
streptozotocínom.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Katarína Hadová
6. Vývoj elektroanalytických metód pre stanovenie liečiv a látok so vzťahom k nešpecifickým
zápalovým ochoreniam čriev využitím pokročilých elektródových materiálov.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michal Hanko
7. Porovnanie vplyvu štrukturálne odlišných inhibítorov RIP 1 kinázy na fyziologické funkcie
srdca.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Csaba Horváth
8. Vzťah delta opioidných receptorov a hipokampálnej plastiky.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Pavol Chomanič
9. Štúdium vplyvu mekónia na štruktúrne vlastnosti modelového pľúcneho surfaktantu.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nina Kanjaková
10. Stanovenie expresie let-7 rodiny a miR-21 v monokrotlínom indukovanom modeli pľúcnej
hypertenzie u potkanov.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Zuzana Kmecová
11. Vyhodnotenie vplyvu zmien v dostupnosti oxidu dusnatého na hemodynamické parametre
potkana.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lucia Kuráková
12. Sledovanie vplyvu (fyto)estrogénov na expresiu vybraných cytokínov a rastových
faktorov in vitro.
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Veronika Lachová, PhD.
13. Príprava metalokomplexov na báze kurkuminoidov s antineoplastickým účinkom.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janka Leskovská
14. Autofágia a nekroptóza ako patomechanizmy v progresii postischemického srdcového
zlyhávania: identifikácia vzájomného vzťahu a zmien na molekulárnej úrovni v oboch
komorách zlyhávajúcich sŕdc potkanov.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Lichý
15. Vplyv neutrálnych fosfolipidov na vznik pH senzitívnych lipoplexov.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Gilda Liskayová, PhD.
16. Vplyv vybraných liečiv na plazmatické hladiny grelínu a obestatínu v experimentálnom
modeli metabolického syndrómu.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Margaréta Marušáková
17. Eliminácia senescentných vaskulárnych hladkosvalových buniek aorty zásahom do antiapoptických signálnych dráh v modeli inhibície O-6-metylguanín-DNA.
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Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Svetozár Mišúth
18. Sledovanie expresného profilu (fyto)estrogénov v humánnych bunkových líniách.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petra Mitrengová
19. Molekulové modelovanie inhibítorov karboanhydrázy IX.
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jozef Motyčka
20. Skríning vybraných biomarkerov počas ischemického ochorenia srdca.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Pinček
21. Hodnotenie potenciálne nevhodnej terapie starších pacientov na základe zmenených
renálnych funkcií.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Erik Puchoň
22. Vzťah transkripčnej dráhy GATA-4 a MEF2C, génov pre myozíny a kardiošpecifických
mikro RNA po farmakologickom ovplyvnení fibroblastov.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Nikola Sabová
23. Sledovanie biologickej aktivity vybraných derivátov kyseliny fenylkarbámovej na
nádorové bunkové línie.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Eva Salanci
24. Neneuronálny cholínergický systém v aorte potkana.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kristína Szmicseková
25. Relevancia patofyziologicky zvýšených hladín TNF v myokarde: štúdium na in vitro
modeli.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Adrián Szobi, OhD.
26. Vplyv zloženia mobilnej fázy chromatografického systému na redukovanú pohyblivosť
polohových izomérov bázických esterov kyseliny fenylkarbámovej.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Zuzana Štiffelová (Šuchtová)
27. Štúdium antimikrobiálnej aktivity karbinca európskeho a jeho potenciálne synergické
spolupôsobenie v zmesi.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Eva Trajčíková
28. RTG kryštalografia a microscale thermophoresis pri riešení väzbových interakcií na
sérovom albumíne.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Vaneková

Iné projekty FaF UK
Typ projektu: SLeK
Číslo projektu: 13/SLeK/2019
Názov projektu: Identifikácia používania potenciálne nevhodných liekov u pacientov
v geriatrických ambulanciách
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.
Doba riešenia projektu: 2018−2019
Pridelené finančné prostriedky: bežné výdavky – 500,- €
Typ projektu: SLeK
Číslo projektu: SLek 204/SLeK/2018
Názov: Aplikácia kritérií EU7 v liečbe starších pacientov v domovoch sociálnych služieb
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Stanislava Jankyová, PhD.
Doba riešenia projektu: 2018-2019
Pridelené finančné prostriedky: bežné výdavky – 400,- €
Typ projektu: SLeK
Číslo projektu: SLek 2019
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Názov projektu: Memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a prof. MUDr. Pavla Šveca,
DrSc. 2019 - Deň mladých farmakológov a klinických farmaceutov Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH
Doba riešenia projektu: 2019
bežné výdavky: 150,- €
Typ projektu: SLeK
Číslo projektu: SLek 01/2018
Názov projektu: Vytvorenie podkladov pre edukáciu adolescentov o účinkoch a rizikách
liekov.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
Doba riešenia projektu: 2018-2019
Pridelené finančné prostriedky: bežné výdavky – 400,- €
Typ projektu: SLeK
Číslo projektu: SLeK/14/2019
Názov projektu: Inhalačné lieky a možnosti lekárnika vplývať na správnu prax pri ich
aplikácií.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Doba riešenia: 1. 5. 2019 - 30. 6. 2020
Finančné prostriedky: 500€
Typ projektu: SLeK
Číslo projektu: SLeK 2019
Názov projektu: Analýza preskripcie benzodiazepínových a nebenzodiazepínových hypnotík
pre starších pacientov na základe lekárskych predpisov
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Erik Puchoň
Doba riešenia projektu: 2019 − 2020
Pridelené finančné prostriedky v r. 2019: bežné výdavky – 550,- €
Číslo: (nemá)
Názov projektu: Farmaceutická starostlivosť (partneri projektu: Všeobecná zdravotná
poisťovňa a.s. , Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Slovenská lekárnická komora, Počítače
a Programovanie s.r.o., Caldera s.r.o.)
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.
spoluriešitelia: PharmDr. Kristína Szmicseková, PharmDr. Barbora Hans, PharmDr. Renáta
Kollárová, PhD., PharmDr. Éda Kiššová, PharmDr. Martin Dragún, PharmDr. Maroš
Bohumel, PharmDr. Peter Strelec, Mgr. Mária Mažeriková
Doba riešenia: jún 2016 – jún 2019
Finančné prostriedky: 3.000€
Číslo: D-16-103/0001-00
Názov projektu: Advanced Training in Pharmaceutical Care - ATIP edukačný projekt, FaF
UK, Wöerwag Pharma GmbH & CO. KG a SSŠF
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PharmDr. Mináriková, PhD., MSc.
ostatní pracovníci: RNDr Fazekaš, PhD., MUDr. Šoltýsová, MBA, Peter Kečkeš
Doba riešenia: 1.9.2015 – 31.12.2020 (zmluva)
Finančné prostriedky:
Príjem 2 000 eur (za ATIP 4 2018/2019 uhradené v 3/2019) viazané na podporu materiálnotechnického vybavenia fakulty (nie na účely samotného projektu)
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Finančné prostriedky a čerpanie v r. 2019: odmeny pri organizovaní ATIP 4
Zvyšok k 1.12.2019: 447,08 euro.

ZOZNAM DOMÁCICH A MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH PODUJATÍ
ORGANIZOVANÝCH V R. 2019 (KONGRESY, SYMPÓZIÁ, KONFERENCIE,
SEMINÁRE, KOLOKVIÁ A POD.)
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Maráková, Katarína, Rai, Alex J., Schug, Kevin A. Top-Down Quantitation of Low
Abundance Intact Proteins using Liquid Chromatography – Triple Quadrupole Mass
Spectrometry: Opportunities and Challenges. Pittcon 2019 - Philadelphia, 17.03.2019 21.03.2019. US (Prednáška)
Maráková, Katarína, Rai, Alex J., Schug, Kevin A. Development of a Top-Down Quantitative
Method for Determination of Intact Growth Factor Proteins from Biological Samples using
Liquid Chromatography – Triple Quadrupole Mass Spectrometry. 35th International
Symposium on Microscale Separations and Bioanalysis, MSB 2019 - Oregon, 25.03.2019 28.03.2019. US (Prednáška)
Maráková, Katarína, Isaacs, Joshua L., Rai, Alex J., Schug, Kevin A. Liquid Chromatography
- Triple Quadrupole Mass Spectrometry for Top-Down Quantitative Analysis of Low
Abundance Intact Proteins from Biological Samples. ASMS Conference on Mass
Spectrometry and Allied Topics - Atlanta, 02.06.2019 - 06.06.2019. US (Poster)
Pecher, Daniel, Dokupilová, Svetlana, Zelinková, Zuzana, Lučeničová, Jana, Mikuš, Peter. A
valited HPLC-MS method based on porous graphitic carbon column for determination of
twelve thiopurine nucleotides. HPLC 2019 - Miláno, 17.06.2019 - 21.06.2019. IT (Poster)
Katarína Maráková. Top-down Qantitative Method for Determination of Intact Growth Factor
Proteins from Biological Samples Using Liquid Chromatography – Triple Quadrupole Mass
Spectrometry. 20. Škola hmotnostní spektrometrie. Špindlerov mlýn, 10.9.2018 – 14.9.2018.
ČR. (Poster)
Pecher, Daniel, Dokupilová, Svetlana, Zelinková, Zuzana, Lučeničová, Jana, Peppelenbosch,
Maikel, Mikuš, Peter. Porous graphitic carbon based HPLC-MS/MS - an innovative
approach in highly effective therapeutic drug monitoring of thiopurines for inflammatory
bowel disease therapy optimization. Zjazd chemikov - Smokovec, 09.09.2019 - 13.09.2019.
SK (Poster)
Planková, Alexandra, Hanko, Michal, Mikuš, Peter. Electrochemical determination of
selected drugs for treatment of chronic inflammatory diseases. IAPC Meeting - Split,
09.09.2019 - 11.09.2019. HR, World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug
Discovery - Split, 09.09.2019 - 11.09.2019. HR (Poster)
Schug, Kevin A., Maráková, Katarína, Rai, Alex J. Liquid Chromatography - Triple
Quadrupole Mass Spectrometry for Top-down Quantitative analysis of Low Abundance Intact
Proteins from Biological Samples. International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis Gdansk, 24.09.2019 - 26.09.2019. PL (Prednáška)
Maráková, Katarína, Piešťanský, Juraj, Mikuš, Peter. New Analytical Approaches for
Monitoring of Inflammatory Bowel Diseases Therapy. International Interdisciplinary Meeting
on Bioanalysis - Gdansk, 24.09.2019 - 26.09.2019. PL (Prednáška)
39

Kadleckova B., Polakovicova V., Lucenicova J., Mikus P., Zelinkova Z., AZATHIOPRINE
CO-MEDICATION HAS NO IMPACT ON VEDOLIZUMAB PHARMACOKINETICS. The
UEG Week 2019, Barcelona 19.10. – 23.10. 2019 Spain (Poster)
Piešťanský, Juraj, Galba, Jaroslav, Olešová, Dominika, Kovacech, Branislav, Kováč, Andrej,
Mikuš, Peter. Simple UHPLC-MS method in targeted metabolomic profiling of Crohn's disease
patients. 4th Meeting of Middle-European Sicieties for Immunology and Allergology. 28.11.30.11.2019, Šamorín, SR (Poster)

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Balažová A.: Mechanizmy rastlinnej imunity vo vzťahu k tvorbe sekundárnych metabolitov,
21. Pracovný deň Sekcie prírodných liečiv, X. zjazd Slovenskej Farmaceutickej spoločnosti,
Bratislava FaF UK, 5.-6.9. 2019
Bálintová B., Kollárová R., Obložinský M.: Úloha transkripčných faktorov v sekundárnom
metabolizme maku siateho za stresových podmienok. Medzinárodná konferencia o liečivých
rastlinách vo výskume a v praxi, 11.9.- 13.9.2019, Lesnica
Ladislav Habala, Andrea Bilková, Jindra Valentová. Metal complexes combating microbial
infections. Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií. XXVII.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON COORDINATION AND BIOINORGANIC
CHEMISTRY, Smolenice 2. - 7. jún 2019
Čižmáriková Ružena, Markuliak Mário, Bilková Andrea,, Valentová Jindra. Syntéza,
antimikrobiálna a antioxidačná aktivita (3-alkoxymetyl-4-hydroxyfenyl)propán-1-ónov –
medziproduktov biologicky aktívnych zlúčenín. X. zjazd SFS, 5. - 6. september 2019
Drobná E.: Štúdium antimikrobiálnej aktivity vaginálnych izolátov z rodu Lactobacillus., 28.
Kongres ČSSM, Tatranské Matliare, SR, 18.9. – 21. 9. 2019
Kuzmina, E.A., Chausov, V.N., Dubnickova, M., Gaevsky, V.N., Ilyina, E.V., Kozhina, R.A.,
Timoshenko, G.N., Tiounchik, S.I., Boreyko, A.V.: Modifying effect of different forms of lipid
A on the induction of DNA double-strand breaks in mice hippocampal cells after exposure to
ionizing radiation of different quality in vitro, 23rd International Scientific Conference of
Young Scientists and Specialists, AYSS 2019; Joint Institute for Nuclear Research
(JINR)Dubna; Russian Federation; 15. – 19. April 2019
Dudík, B., Kiňová Sepová, H., Bilková, A., Bilka, F.: Addition of mucin to growth medium
stimulates adhesivity and therapeutical potential of Lactobacillus reuteri E. Probiotics,
Prebiotics & New Foods. Rím, Taliansko. 8. – 20.9.2019
Dudík, B., Kiňová Sepová, H., Bilková, A., Bilka, F.: Prekultivácia Lactobacillus reuteri E s
mucínom stimuluje adhezivitu a môže zvýšiť jeho potenciálny terapeutický účinok. 69. československé farmakologické dny. Praha, Česká republika. 11. – 13.9.2019
Dudík, B., Kiňová Sepová, H., Bilková, A., Bilka, F.: Ovplyvnenie adhéznych vlastností
laktobacilov a možná aplikácia v praxi. Deň mladých farmakológov, 24. ročník. Bratislava,
14.11.2019
Marušáková, M., Dudík, B., Kiňová Sepová, H., Bilková, A., Klimas, J.: Lactobacillus reuteri
E may activate brown adipose tissue by enhancing PPAR gamma expression. Prebiotics & New
Foods. Rím : Universita Urbaniana, 8. – 20.9.2019
Marušáková, M., Dudík, B., Hadová, K., Kmecová, Z., Klimas, J., Křenek, P.: Porovnanie
vplyvu metformínu a dobrovoľnej fyzickej aktivity na experimentálny metabolický syndróm.
Deň mladých farmakológov, 24. ročník. Bratislava, 14.11.2019
Novák, P.: Stimulácia expresie génov pre adhézne proteíny laktobacilov. FaF UK, Bratislava,
2019 (ŠVOČ, školiteľ Dudík, B.)
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Greifová G., Greifová, M., Hrčka Dubničková M.: The effect of lipid a analogues on
phagocytes. 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej; Tatranské Matliare,
18.09.2019 - 21.09.2019
Holková I., Balažová A., Hans B.: Lipoxygenázová signálna dráha a jej zapojenie v biosyntéze
alkaloidov v maku siatom (Papaver somniferum L.). Medzinárodná konferencia o liečivých
rastlinách vo výskume a v praxi - Lesnica, Slovenská republika, 11.09.2019 - 13.09.2019.
Hans, B., Kubíková, R., Obložinský, M. Úloha transkripčných faktorov v sekundárnom
metabolizme maku siateho za stresových podmienok. Medzinárodná konferencia o liečivých
rastlinách vo výskume a v praxi. Lesnica, 11. – 13.9.2019.

Katedra farmaceutickej chémie
X. Zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, 5-6.9.2019 Bratislava

Katedra farmakológie a toxikológie
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
8. pracovná konferencia klinickej farmácie. Bratislava, 6. 9. 2019
XXVIII. sympózium klinickej farmácie, Nitra, 21. septembra 201
24. ročník Dňa mladých farmakológov, Švecov memoriál, Bratislava 14. november 2019
doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.
Memoriál prof. MUDr. F. Šveca, DrSc.a prof MUDr. Pavla Šveca, DrSc. (24. ročník)
14.11.2019 Bratislava, Slovenská Republika

Katedra organizácie a riadenia farmácie
doc. PharmDr. D. Mináriková, PhD.
Týždeň slovenských knižníc, 6.3.2019 Knižnica FaF, beseda doc. MUDr. Minárik + doc.
PharmDr. Mináriková
Farmácia okolo nás, Magnézium v praxi lekárnika. 19.3., 21.3., 26.3. 2019. Moderovanie a
prednášky “Magnézium esenciálny mineral a jeho význam pre ľudský organizmus” a
“Možnosti substitúcie magnézia v lekárenskej praxi”. Konferencia s udelením kreditov SLeK.
Farmácia okolo nás, 10.4.2019, Bratislava Prednáška “Pracovné podmienky a náročnost práce
lekárnika“.
X. zjazd SFS, 5.-7.9.2019 Bratislava. Postre:
Mináriková, Fulmeková, Lehocká, Masaryková, Junás: Bakalári z FaF UK v Bratislave a ich
uplatnenie na trhu práce.
Mináriková, Žemberyová, Kratka, Kuchárová: Očkovanie proti chrípke – názory a postoje
u dospelých.
Kongres SSVPL 10.-12.10.2019, člen programového výboru, koordinácia odborného bloku +
prednáška + aktívna účasť
Mináriková, Minárik, P. Fazekaš, T. Vedomosti o rizikách a o prevencii karcinómu prsníka u
mladých žien a všeobecní lekári.
Kongres SOA, 25.-26.10. 2019, člen programového výboru, koordinácia prednášok do
lekárenského bloku. Recenzent zborníka + aktívna účasť
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Nutri-Score ako podpora nutrične kvalitnejších potravín a správnych stravovacích návykov
ľudí. Ako môže potravinársky priemysel a obchod prispieť k riešeniu epidémie obezity.
International Scientific and Practical Internet Conference “Social Pharmacy: Status, Problems,
Prospects”. Charkiv, 25.05.2019 - 26.05.2019. UA. Účasť formou publikovaného príspevku.
24th Wonca Conference, 26. – 29.6.2019, Bratislava. Účasť formou e-posteru “Cancer
prevention – what are the views of Slovak general practitioners?”
Lehocká, Ľ., Mináriková, D., Masaryková, L., Fulmeková, M., Zverinová, A. Analýza
preskripcie psychofarmák u detí, X. zjazd SFS, 5. 9. - 6. 9. 2019, FaF UK, Bratislava, poster
Masaryková, L., Fulmeková, M., Lehocká, Ľ., Mináriková, Kubáňová, J. Vybrané
komplikácie diabetes mellitus z pohľadu verejného lekárnika, X. zjazd SFS, 5. 9.- 6. 9. 2019,
FaF UK, Bratislava, poster
Mináriková, D., Fulmeková, M., Lehocká, Ľ., Masaryková, L., Junás, D. Bakalári z FaF UK v
Bratislave a ich uplatnenie na trhu práce, X. zjazd SFS, 5. 9.- 6. 9. 2019, FaF UK, Bratislava,
poster
Lehocká, Ľ., Štricová, A., Masaryková, L., Fulmeková, M., Tesař, T. Centrálna príprava
cytostatík v nemocničnej lekárni, XXI. Sympozium klinické farmacie René Macha, 22. 11.23. 11. 2019, Mikulov, ČR, poster
Fulmeková, M., Masaryková, L., Lehocká, Ľ., Tesař, T. Prínos lekárnika k zodpovednému
užívaniu antibiotík, XXI. Sympozium klinické farmacie René Macha, 22. 11. – 23. 11. 2019,
Mikulov, ČR, poster
Masaryková, L., Fulmeková, M., Lehocká, Ľ., Tesař, T., Hutyrová, S. Pohľad na úlohu
lekárnika v starostlivosti o pacientov vyššieho veku, XXI. Sympozium klinické farmacie René
Macha, 22. 11. -23. 11. 2019, Mikulov, ČR, poster
Masaryková, L., Fulmeková, M., Lehocká, Ľ., Tesař, T., Poláková, D. Kvalita života u
pacientok s karcinómom prsníka, XXI. Sympozium klinické farmacie René Macha, 22. 11. 23. 11. 2019, Mikulov, ČR, poster
PharmDr. M. Snopková, PhD.
ALUMNI FaF UK – 9. november 2019 plánovanie, príprava, organizácia a koordinácia
absolventského programu pre študentov a farmaceutov, súčasť sústavného vzdelávania .
Odborný workshop MUDr. Mária Králová CSc., Psychiatrická klinika LF UK a UN
Bratislava, 18.9.2019, Bratislava, Sú rozdiely dôležité? (prednáška)
MED-EXPO, 21.9.2019, Nitra, Farmaceut ako autorita zdravotníckej prevencie; Vek nie je
iba číslo (prednášky)
Odborný workshop Oddelenia klinickej imunológie a alergológie UN Martin, 9.10.2019,
Nitra, Sú rozdiely dôležité? (prednáška)
Kongres SSVPL,10.-12.10.2019, Vysoké Tatry, Aké sú riešenia interakcií liekov v prostredí
verejnej lekárne (prednáška)
APAvision, 3.9.2019, 9.10.2019, Praha (diskusie)

Katedra galenickej farmácie
X. Zjazd Slovenskej Farmaceutickej Spoločnosti – 37. Technologické dni:
Postery:
Termosenzitívne gély v topickej aplikácii; Mária Čuchorová, Miroslava Špaglová, Lenka
Starýchová, Martina Čierna, Kamila Bartoníková
Porovnanie kinetiky uvoľňovanie indometacínu v in vitro a ex vivo podmienkach; Miroslava
Špaglová, Mária Čuchorová, Lenka Starychová, Martina Čierna, Kamila Bartoníková, Eduard
Tichý
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X. Zjazd Slovenskej Farmaceutickej Spoločnosti – Lekárnické dni, 2x posterv prospech
Katedry organizácie a riadenia farmácie, M. Molitorisová a kol. v súvislosti s pôsobením na
KORF do 31.7.2019.

ZOZNAM UDELENÝCH CIEN
PharmDr. Daniel Pecher, PhD.
Cena Shimadzu 2019 – 3. miesto - za vývoj a inovácie v oblasti analytických metód, s
medzinárodnou účasťou súťažiacich prác – za prácu (Daniel Pecher, Svetlana Dokupilová,
Zuzana Zelinková, Jana Lučeničová, Peter Mikuš, Porous graphitic carbon based HPLCMS/MS – an innovative approach in highly effective therapeutic drug monitoring of thiopurines
for inflammatory bowel disease therapy optimization)
Mikuš, Peter; Piešťanský, Juraj; Dokupilová, Svetlana
Cena/prémia za vedeckú a odbornú literatúru udelené Literárnym fondom, Sekciou pre vedeckú
a odbornú literatúru a počítačové programy za rok 2018 (udelené v 2019):
za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii biologické a lekárske vedy
(Mikuš, Peter; Piešťanský, Juraj; Dokupilová, Svetlana: KVAPALINOVÁ
CHROMATOGRAFIA, HMOTNOSTNÁ SPEKTROMETRIA A ICH KOMBINÁCIE VO
FARMACEUTICKEJ A BIOMEDICÍNSKEJ ANALÝZE, ISBN 978-80-224-1632-0, VEDA,
Bratislava, 2018. (ACB)
doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.: Pamätná medaila rektora udelená pri 100. výročí
Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika, 2019
Doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.
Weberova cena SFS
doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.
Pamätná medaila pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave
RNDr. Klára Gardavská, CSc.
Medaila PhMr. Vladimíra Žuffu (2019).

VÝSLEDKY VÝSKUMU REALIZOVANÉ V PRAXI V ROKU 2019
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 s Akadémiou
policajného zboru SR a Kriminalistickým expertíznym ústavom Policajného zboru SR.

ZOZNAM PATENTOV, PRIHLÁŠKY PATENTOV
Zoznam pozvaní na vyžiadané prednášky na kongresy a iné podujatia
Maráková, Katarína, Rai, Alex J., Schug, Kevin A. Taking the Top-Down Approach to
Dancing Down a Quadrupole: Quantitation of Low Abundance Intact Proteins in Biological
Samples. ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics - Atlanta, 02.06.2019 06.06.2019. US (Pozvaná prednáška)
PharmDr. Katarína Maráková, PhD.
43

Pozvaná prednáška na medzinárodnej konferencii ASMS 2019 (1.6.-6.6.2019 Atlanta, GA,
USA) s názvom „Taking the Top-Down Approach to Dancing Down a
Quadrupole:Quantitation of Low Abundance Intact Proteins in Biological
Samples“ (odborné prednášky firmy Shimadzu)
Mgr. Diana Vavrincová-Yaghi, PhD.
Memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc.. November
2019, vyžiadaná prednáška (Indolamín 2,3-dioxygenáza – budúcnosť transplantačnej
medicíny?)
Atestačné prednášky na FaF UK
Czigle, Sz.: Sladidlá.
Czigle, Sz.: Interakcie.
Czigle, Sz.: Fototoxicita, fotoalergia, potravinová a peľová alergia.
Tóth, J.: Výživové doplnky vs. rastlinné lieky.
Prednášky na Univerzite tretieho veku /Rekondično-ozdravovací pobyt Modra Harmónia/
Czigle, Sz, Tóth, J.: Čajoviny
D. Uhríková: Phospholipid bilayer: from model membranes to targetting drug delivery, 24.
Konferencia slovenských fyzikov, Žilina, 2. – 5. 9., 2019, plenárna prednáška
N.Kučerka: Interactions in the pre-AD mimicking model membranes. International
Conference on Molecular Medicine with SPECIAL reference to structural biology and
nanotechnology, Charusat, India, September 25 - 27, 2019, pozvaná prednáška
N.Kučerka: Interactions in the pre-AD mimicking model membranes. Bilayers at the ILL
(BILL2019), Grenoble, France, December 11 - 13, 2019, pozvaná prednáška

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Katedra farmaceutickej ananlýzy a nukleárnej farmácie
prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
Farmaceutická fakulta Kuvajt – spolupráca vo výskume onkologických ochorení (Prof.
Ladislav Novotný)
Mass Spectrometry Facility, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne, Switzerland
(Bertrand Rochat) – spolupráca v analýze látok na báze peptidov a proteínogénnych vzoriek
LEPABE, Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, Rua Dr. Roberto Frias, 4200-465
Porto, Portugal (Guillaume L. Erny) – spolupráca v štatistickom spracovaní a hodnotení MS
dát
Department of Gastroenterology & Hepatology, Erasmus Medical Center, Rotterdam,
Holandsko (Profesor Janneke C van der Woude) - spolupráca na programoch riešiacich rôzne
aspekty diagnostiky a terapie IBD
Spolupráca s FaF Karlovej Univerzity, Hradec Králové – spolupráca v oblasti vývoja
a aplikácií analytických separačných techník, posudková činnosť
Spolupráca s FaF VFU, Brno – spolupráca v oblasti aplikácií analytických separačných techník
Spolupráca s Institute of Organic Chemistry and Biochemistry v.v.i., Academy of Sciences of
the Czech Republic Flemingovo nam. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic (Dr. Vaclav
Cerovsky, PhD) – spolupráca v oblasti syntézy biopolymérov
Neurofarba Department, Section of Pharmaceutical and Nutriceutical Sciences, University of
Florence, Italy – spolupráca v oblasti hodnotenia biologickej aktivity nových inhibítorov
karboanhydráz (prof. Claudiu T. Supuran)
PharmDr. Katarína Maráková, PhD.
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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
RNDr. Jozef Motyčka
Department of Organic Chemistry and Inorganic Chemistry, Alcalá University, Spain. V rámci
projektu EUROPARTNER V rámci medzinárodnej spolupráce sa zúčastním v období
1.12.2019 – 15.12.2019 pracovnej cesty, kde sa budem venovať štúdiu syntézy a interakcí
dendrimérov s aptamérmi

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 a spolupráca
s Institue of Pharmaceutical Science, University of Graz, Rakúsko (doc. Pisárčik, doc.
Valentová)

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.:
Rádiobiologické laboratórium, Spojený ústav jadrového výskumu (SUJV), Dubna, Rusko:
Experimentálne sa spolupracuje v oblasti Biologických odpovedí na nízke dávky radiácie so
skupinou v SUJV pod vedením prof. E.A. Krasavina, DrSc, číslo témy spolupráce v SUJV: 049-1077-2015/2020 Research of biological action of heavy charged particles with different
energy.
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.:
Institut für Biochemie/Biotechnologie, Naturwissenschaftliche Fakultät I, Biowissenschaften,
Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Kurt-Mothes-Str. 3, 06120 Halle (Saale),
Germany:
Spolupráca s pracovnou skupinou Prof. Dr. Inga Heilmanna sa zameriava na identifikáciu
a charakterizáciu enzýmov fosfolipidových signálnych dráh (fosfolipázy, fosfatidylinozitolové
kinázy) na molekulovej úrovni. Modelovým objektom pre štúdium je mak siaty (Papaver
somniferum L.). Výskum sa orientuje najmä na fosfolipázu D (PLD), fosfolipázu A2 (PLA2)
a fosfatidylinozitolové kinázy (PIK), a to vo vzťahu prepojenia signálnych procesov a regulácie
syntézy sekundárnych metabolitov. K základným cieľom patrí určenie subcelulárnej lokalizácie
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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-Nmetyltransferáza, 4-OMT: (R,S)-3'-hydroxy-N-metylkoklaurín-4'-O-metyltransferáza, SalAT:
salutaridinol-7-O-acetyltransferáza) za normálnych a stresových podmienok.

Katedra farmakológie a toxikológie
prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
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. PK. Mishra, University of Nebraska Medical Center, Nebraska, USA
prof. Kolář, Dr. Neckář, Dr. Hlaváčková, Fyziologický ústav Akadémie vied, Česká republika
prof. P. van der Meer, Thorax Center, University Medical Center Groningen, Groningen,
Holandsko
prof. Ferdinandy, dr. ZV. Varga, Semmelweis University, Budapešť, Maďarsko
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
46

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.
Assoc. Prof. Daisy Volmer, Department of Pharmacy, University of Tartu, Tartu, Estonia Spolupráca na príprave projektu – Medication use review (MUR) in community pharmacies
doc. 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, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Nemecko
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 Netherland- Department
of Pharmacy and Clinical Pharmacology-Department of Internal Medicine
Department of of Laboratory MedicineDepartment of Pathology and Medical BiologyIRCCS-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 botanky
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.
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University of Szeged, Faculty of Pharmacy, Institute of Pharmacognosy, Hungary
[metóda: LC-MS/MS, téma: Ginkgo, Stachys, Melampyrum]
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, Rosa]
University of Pécs, Medical School, Pharmacy Program, Department of Pharmacognosy,
Hungary
[etnobotanické práce, invazívne rastliny, dejiny farmácie]
Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, Česká republika
[dejiny farmácie]
Cracow University of Technology, Faculty of Analytical Chemistry, Institute C-1,
Department of Chemical Engineering and Technology, Poland
[metóda: LC-MS, téma: Opuntia, Epiphyllum, Hylocereus]
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Srbská republika: Institute of Field and Vegetable Crops in Novi Sad, Department of
Alternative Crops in Bački Petrovac (Institut za ratarstvo i povrtarstvo - Odeljenje za
alternativne kulture) – poradenská činnosť pre liečivé, aromatické a koreninové rastliny,
príprava bilaterálneho projektu pre výskum genofondu kopy siatej. Riaditeľ oddelenia: Dr.
Vladimír Sikora
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.
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.
Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, Česká republika
[fytochemická analýza (kvantifikácia sekundárnych metabolitov HPLC-MS/GC-MS)]
Masarykova univerzita, Lekárska fakulta, Brno, Česká republika
[testovanie biologickej aktivity prírodných látok a extraktov v experimentoch in vitro so
živočíšnymi explantátovými kultúrami; fytochemická analýza (kvantifikácia sekundárnych
metabolitov HPLC-MS/GC-MS)]

Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Spojený ústav jadrových výskumov, Dubna, Rusko: riešenie spoločného projektu, difrakcia a
rozptyl neutrónov a rtg. žiarenia, Ramanova spektroskopia na modeloch biologických membrán
Laboratoire Leon Brillouin, Commisariat a l'Energie Atomique - Saclay, Gif-sur-Yvette,
Francúzsko: riešenie spoločného projektu, rozptyl neutrónov na modeloch biologických
membrán ako aj systémoch pľúcneho surfaktantu.
Department of Chemistry, Faculty of Sciences, University of Porto, Porto, Portugalsko
vyhodnocovanie dát z experimentov vykonaných pod spoločným projektom a využitie
experimentálnych metód etablovaných na pracoviskách.
Institute Laue-Langevin, Grenoble, Francúzsko: experimenty s malouhlovou difrakciou
neutrónov na orientovaných lipidových dvojvrstvách. Študijný pobyt Mgr. Kataríny Želinskej,
PhD študentky FaF UK na pracovisku. Konzultantom doktorandky počas jej pobytu bol Dr.
Bruno Demé.
Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences, University of Trieste, Terst, Taliansko:
počítačový dizajn, syntéza a testovanie antivirálnych a antikancerogénnych látok.
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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 2019 dosiahla na FaF UK v Bratislave celkový
počet 430 všetkých publikovaných prác. Publikácií zaradených medzi kvalitné bolo
publikovaných 63 v CC časopisoch a 23 v nekarentovaných časopisoch časopisoch. V
porovnaní s rokom 2018 sa celkový počet všetkých publikácií zvýšil o 12 všetkých prác a počet
významných publikácií pre fakultu z hľadiska prínosu kvalifikačného postupu a financií ostal
v roku 2019 - 96 vedeckých prác v porovnateľnom počte ako v roku 2018 - 100 vedeckých prác
(Tab. 30). Na jedného VŠ pedagóga fakulty v r. 2019 pripadlo 0,52 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 20130,44, rok 2014-0,44, rok 2015-0,54, rok 2016-0,52; rok 2017-0,64; rok 2018-0,56) (Obr. 6).
Z dlhodobého hľadiska ide o mierné zníženie úroveň publikačnej činnosti. V roku 2018 boli
registrované ohlasy na práce zamestnancov FaF v počte 1059 (v porovnaní s rokom 2018 došlo
k nárastu ohlasov o hodnotu 307 z pôvodných 752 ohlasov na práce). Súhrnný prehľad
vybraných publikačných výstupov je uvedený v tabuľke 30, 31.
Tab. 30: Súhrn publikačnej činnosti za posledných 7 rokov (Publikácie sú prezentované podľa
najvýznamnejších skupín hodnotených v dotačnom systéme MŠVVaŠ SR, indexované publikácie
sú v kategórii B)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

spolu 20132019

Skupina A1

9

3

2

2

7

5

3

31

Skupina A2

4

5

9

8

12

4

7

49

Skupina B

47

54

63

66

79

68

63

440

Skupina C

23

40

24

34

16

23

23

183

Spolu

83

102

98

110

114

100

96

703

Skupina A1: AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD
Skupina A2: ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI
Skupina B: ADC, ADD, BDC, BDD,CDC,CDD, AGJ
Skupina C: ADM, ADN, BDM, BDN
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Obr. 6: Prehľad počtu karentovaných publikácií na VŠ pracovníka v závislosti od rokov
Tab. 31: Prehľad publikačnej činnosti podľa kategórií za roky 2011-2018
kategórie/roky

2012

2013

201
4

2015

2016

2017

2018

2019

AAA - Vedecké monografie vydané v 1
renomovaných
zahraničných
vydavateľstv.

0

0

0

1

1

0

0

AAB- Vedecké monografie vydané v 1
renomovaných
domácich
vydavateľstvách

0

0

0

1

0

0

1

ABA-Štúdie v publikáciách charkateru 2
vedeckej
monografie
vydané
v
renomovaných
zahraničných
vydavateľstv.

2

0

2

0

3

2

2

ABB- Vedecké práce v

0

0

1

0

0

0

0

0

ABCKapitoly
vo
vedeckých 2
monografiách vydané v renomovaných
zahraničných vydavateľstvách

7

2

0

0

3

3

0

ABDKapitoly
vo
vedeckých 1
monografiách vydané v domácich
vydavateľstvách

0

0

0

1

0

0

0

ACA-Vysokoškolské učebnice vydané v 0
zahraničných vydavateľstvách

1

0

1

0

0

0

0

ACB-Vysokoškolské učebnice vydané v 1
domácich vydavateľstvách

2

3

3

4

5

2

1

BCI - Skriptá a učebné texty

2

2

3

3

4

1

5

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

1

50

ADC-Vedecké práce v zahraničných 46
časopisoch s impact faktorom a CC

46

51

63

65

74

66

62

ADD- Vedecké práce v domácich 4
časopisoch s impact faktorom a CC

1

1

0

1

3

2

1

ADE-Vedecké práce v časopisoch s 18
impact faktorom

0

0

18

1

4

4

6

ADM, ADN - Vedecké práce v časopisoch 0
s impact faktorom a indexované

23

40

24

34

16

23

23

AGJ - Prijaté prihlášky patentu v 0
zahraničí alebo doma

1

4

1

0

1

0

0

Zhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti
Pozitíva
•

fakulta má naďalej prioritné postavenie v univerzitnom výskume na Slovensku v
odboroch farmácie,
• fakulta organizuje a spoluorganizuje viaceré fóra pre prezentáciu výsledkov VVČ
s celoslovenským 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
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• 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, postupný prechod na hodnotenie významných prác v
kvartiloch
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 2019 sa v rámci Farmaceutickej fakulty UK (ďalej len FaF UK) zrealizovalo spolu 113
zahraničných pracovných ciest (ďalej iba ZPC), z toho 42 doktorandmi FaF. Fakulta prijala
v hodnotenom období 14 zahraničných hostí; v piatich prípadoch v rámci projektu Erasmus+
(za účelom výučby alebo školenia - mobilita akademických pracovníkov, prípadne participácie
na výskumnom projekte príslušnej katedry v rámci vypracovávania dizertačnej práce študentská mobilita - stáž), v ostatných boli prijatia zahraničných hostí realizované
z finančných prostriedkov vlastných, zahraničnej inštitúcie alebo časť nákladov bola hradená
z grantu prijímajúceho pracoviska. Cieľom návštevy FaF boli aj konzultácie a pracovné
stretnutia za účelom prediskutovania dosiahnutých vedeckých výsledkov v rámci existujúcich
spoločných projektov i pracovné stretnutia ohľadne potenciálnej budúcej spolupráce,
prednášková činnosť i akademicko-vedecký či študijný pobyt. Vysielajúcimi inštitúciami boli:
Lekárska univerzita – Plovdiv, Bulharsko; Univerzita v Pardubiciach, Fakulta chemickotechnologická, Ústav organickej chémie a technológie, Pardubice, Česká republika; Institut
Laue-Langevin, Grenoble, Francúzsko; Laboratoire Leon Brillouine, CEA, Saclay, Paríž,
Francúzsko; Tbilišská štátna univerzita, Tbilisi, Gruzínsko; Asfendiyarova kazašská národná
lekárska univerzita, Almaty, Kazachstan; Univerzita v Pécsi, Farmaceutická fakulta, Katedra
farmakognózie, Pécs, Maďarsko; Univerzita v Porto, Fakulta vied, Katedra chémie
a biochémie, Porto, Portugalsko; Univerzita v Grazi, Inštitút farmaceutickej technológie
a biomedicíny, Graz, Rakúsko; Univerzita medicíny, farmácie, vedy a technológie v Tărgu
Mureş, Rumunsko; Univerzita v Terste, Katedra chemických a farmaceutických vied, Terst,
Taliansko a Univerzita Larkin, Farmaceutická fakulta, Miami, Florida, USA. K hlavným
hosťujúcim pracoviskám patrí Katedra fyzikálnej chémie liečiv a Katedra chemickej teórie
liečiv, ďalej Katedra farmaceutickej chémie a Katedra farmakognózie a botaniky. V jednom
prípade bola prijímajúcim pracoviskom Katedra galenickej farmácie a dekanát. Na posledne
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menovanom sa za prítomnosti akademickej časti Vedenia fakulty diskutovalo o potenciálnej
budúcej spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Larkin v Miami, FL.
ZPC v roku 2019 zrealizovali zamestnanci FaF UK predovšetkým s cieľom aktívnej účasti na
rôznych konferenciách, seminároch, kongresoch či sympóziách (23 ZPC). Medzi
usporiadateľskými krajinami sa objavuje hlavne Poľsko (Gdansk, Krakov, Varšava), Česká
republika (Praha), ďalej Belgicko (Brusel), Francúzsko (Grenoble), a Rakúsko (Graz,
Seibersdorf); najmenej ZPC sa uskutočnilo do Holandska, Rumunska, Slovinska či Španielska.
Jedna ZPC bola realizovaná do Saudskej Arábia a dve do USA. Výrazný podiel na
minuloročných ZPC má stále účasť na rôznych pracovných stretnutiach a pravidelných
zasadnutiach rôznych komisií (pracovné stretnutia: APATYKÁŘ - 1. český lekárenský
informačný a podcastový portál – Pruhonice, ČR; upevnenie spolupráce v rámci programu
Erasmus+ a tvorba spoločnej databázy stáží pre študentov - VFU, FaF Brno, ČR; spolupráca na
projekte – Univerzita Martina Luthera v Halle, Nemecko; Univerzita v Porto, Fakulta vied,
Porto, Portugalsko; zasadnutia komisií a plenárne zasadnutia: PAC – JINR – Dubna, Ruská
federácia; EK - EUnetHTA meeting – Amsterdam, Holandsko; HTA – Záhreb, Chorvátsko;
HMPC/EMA- Amsterdam, Holandsko a i.) a na vedeckých radách v Českej republike (na
úrovni univerzít alebo farmaceutických fakúlt – VFU, FaF, Brno; UK v Prahe, FaF Hradec
Králové ale i AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., Agritec Plant Research s. r. o.,
Šumperk či LF Masarykovej univerzity, Brno), a v rámci spolupráce medzi farmaceutickými
fakultami aj v komisiách pre obhajoby doktorandských dizertačných prác (VTU, Fakulta
chemická, Brno) či v habilitačných konaniach (UK, FaF Hradec Králové). Ďalšie ZPC sa
zrealizovali za účelom vedeckého výskumu (experimentálna činnosť a diskusia získaných
výsledkov), pedagogickej (účasť na akademickej mobilite) alebo vzdelávacej činnosti
(vzdelávací pobyt, účasť na mobilite či na letnej škole atď). V súvislosti s pedagogickou
činnosťou možno konštatovať neustále rastúci záujem zo strany pedagógov FaF o zahraničnú
mobilitu, predovšetkým v rámci programu Erasmus+, pod záštitou ktorého sa učiteľskej
mobility zúčastnilo 5 pedagógov na partnerských univerzitách v ČR (VFU, Farmaceutická
fakulta, Brno), v Bulharsku (Lekárska univerzita v Plovdive, Farmaceutická fakulta), ďalej vo
Francúzsku (Univerzita Paris Descartes, Paríž) a nakoniec v Rumunsku (Univerzita medicíny,
farmácie, vedy a technológie v Tărgu Mureş); na základe dlhoročnej bilaterálnej spolupráce
medzi UK v Bratislave a zahraničnou partnerskou univerzitou sa jeden vyučujúci zúčastnil
krátkodobej mobility v rámci Výzvy – Burza 2019 (Jagellovská univerzita v Krakove, Poľsko.
Zahraničné pracovné cesty za účelom vedecko-študijnej (experimentálnej) činnosti či diskusie
získaných výsledkov v spoločných projektoch aj v roku 2019 svedčia o intenzívnej
medzinárodnej odbornej spolupráci medzi FaF a viacerými vedeckými inštitúciami (SÚJV,
Dubna, Ruská federácia; LLB CEA Saclay, Paris, Francúzsko; CELLS - ALBA Synchrotron,
Barcelona, Španielsko a i.). K ZPC realizovaným s cieľom vzdelávacej činnosti možno priradiť
účasť na 20. Škole hmotnostnej spektrometrie v Špindlerovom Mlýne v ČR, ale i jedného
vyučujúceho ako koordinátora na Letnej škole 2019, ktorú po prvýkrát pre 7 našich študentov
organizovala partnerská univerzita – Nova Southeastern University – vo Fortlauderdale, FL,
USA. K vzdelávacím aktivitám pedagógov možno priradiť vzdelávací pobyt na Univerzite
v Alcalá v Španielsku. Účasť fakultného administrátora z Referátu pre medzinárodné vzťahy
a mobility na workshope v Prahe, na konferencii ERACON 2019 v Pafose na Cypre i na
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International Week organizovanom v rámci programu Erasmus+ Tallinn Health Care College
v Estónsku možno takisto priradiť k vzdelávacím aktivitám. Účelom posledne dvoch
menovaných ZPC bolo získanie nových informácií, prehĺbenie vedomostí, výmena skúseností
na úrovni administrácie zahraničných mobilít (hlavne Erasmus+), oslovenie potenciálnych
partnerov na spoluprácu ako i propagácia FaF či UK ako takej. Cieľom podpory štúdia odboru
farmácia na UK bola aj účasť 2 zamestnancov, spolu s 1 doktorandom, na Veľtrhu vzdelávania
GAUDEAMUS v Brne.
Študenti doktorandského štúdia zrealizovali v roku 2019 spolu 42 ZPC, čo predstavovalo
pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom (v roku 2018 63 ZPC). Z nich výraznú časť tvoria
ZPC za účelom aktívnej účasti na konferenciách, seminároch či kongresoch v ČR (Brno, Praha),
v Slovinsku (Ľubľana), ale i v Srbsku (Kragujevac) či v Taliansku (Miláno, Rím).
V porovnaní s minulým rokom aj medzi doktorandmi výrazne stúpol záujem o zahraničnú
mobilitu. Zo 42 ZPC až 23 ciest bolo uskutočnených v súvislosti so vzdelávacou činnosťou
(zahraničná stáž, vedecko-výskumný pobyt, letná škola). Pobyty boli hradené z rôznych
zdrojov: Grant Francúzskej vlády, Grant mladých FaF UK, Grant UK na podporu mobilít, z
programu Erasmus+, zo zdrojov prijímajúcej organizácie alebo z iných grantov (VEGA) a i.
Navštívené boli nasledujúce krajiny a inštitúcie/univerzity: Česká republika – Ústav infekčných
chorôb a mikrobiológie, Fakulta veterinárneho lekárstva VFU Brno; Francúzsko – Univerzita
Paris Descartes; Centre de recherche cardio-thoracique de Bordeaux; Institut Laue Langevin
(ILL) Grenoble; Holandsko – Univerzitné lekárske centrum v Groningene; Maďarsko –
Maďarská akadémia vied, Inštitút experimentálnej medicíny; Nemecko – Univerzita Martina
Luthera v Halle; Španielsko - CELLS - ALBA Synchrotron, Barcelona, Ruská federácia –
Pavlovov inštitút fyziológie Ruskej akadémie vied, Petrohrad a i.
Záverom možno konštatovať, že neporovnateľne najviac ZPC sa uskutočnilo do Českej
republiky (42), nasleduje Francúzsko (12), ďalej s počtom 7 ZPC Holandsko, Poľsko
a Španielsko. K viac navštíveným krajinám patrí aj Maďarsko, Nemecko a Ruská federácia.
K ostatným krajinám, s malým počtom realizovaných ZPC patria Belgicko, Chorvátsko,
Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Srbsko a iné. Z mimoeurópskych krajín sa ZPC uskutočnili
do USA (2) a do Ázie (1). ZPC a prijatia zahraničných hostí boli hradené z grantov (APVV,
VEGA), z rozpočtu fakulty, z mimofakultných zdrojov (prijímajúcou organizáciou, ŠÚKL a i.)
či z vlastných zdrojov; pri pedagogických a vzdelávacích pobytoch cez program Erasmus+,
z Grantu mladých FaF, z UK grantu na podporu mobilít doktorandov, zo štipendia
poskytnutého Francúzskou vládou atď. ZPC sa zrealizovali za účelom aktívnej účasti na
rôznych konferenciách, seminároch, kongresoch či sympóziách, ďalej na rôznych pracovných
stretnutiach a pravidelných zasadnutiach rôznych komisií, vrátane komisií pre obhajoby
doktorandských dizertačných prác či v habilitačných konaniach, ale takisto aj s cieľom
vedeckého výskumu (experimentálna činnosť a diskusia získaných výsledkov), pedagogickej
(účasť na akademickej mobilite) alebo vzdelávacej činnosti (vzdelávací pobyt, účasť na
mobilite či na letnej škole atď). Na ZPC sa podieľali tieto pracoviská/katedry v rámci FaF
(zoradené zostupne): Katedra farmakológie a toxikológie, Dekanát, Katedra fyzikálnej chémie
liečiv, Katedra farmakognózie a botaniky, Katedra farmaceutickej chémie, Katedra
farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, Katedry bunkovej a molekulárnej biológie
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liečiv, galenickej farmácie a organizácie a riadenia farmácie, ďalej Katedra chemickej teórie
liečiv, a nakoniec Katedra telesnej výchovy a športu.

Študentská mobilita v rámci programu Erasmus+
V roku 2019 mali študenti v rámci programu Erasmus+ k dispozícii na výber 30 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
(2), Fínsko (1), Francúzsko (2), Chorvátsko (1), Maďarsko (1), Nemecko (1), Rumunsko (1),
Poľsko (5), Portugalsko (2), Slovinsko (1), Španielsko (6), Taliansko (3) a Turecko (1). Oproti
minulému roku pribudli tri nové zmluvy, a to s farmaceutickými fakultami v Španielsku
v Castilla-La Mancha, Granade a v Madride.
V hodnotenom období sa Erasmus+ mobility zúčastnilo spolu 46 študentov denného
magisterského štúdia FaF (štúdium – 7, stáž – 37) a dve študentky denného doktorandského
štúdia. V porovnaní s rokom 2018 sa počet študentov na mobilite zvýšil o 10. Kým štúdia sa
zúčastnilo iba o jedného študenta naviac, stáže až o deväť študentov. V rámci anglického
programu stáž absolvovalo 5 študentov, z nich štyria uskutočnili povinnú päťmesačnú prax v
lekárni v domovskej krajine, v Grécku. Oproti minulým rokom badať výrazný pokles študentov
anglického programu na mobilite – stáž – pod záštitou programu Erasmus+. Dôvodom daného
poklesu nie je zníženie záujmu o tento mobilitný program, ale výrazne nižší počet študentov
gréckej národnosti študujúcich na FaF.
Spomedzi zazmluvnených krajín študenti prejavili záujem o Veterinárnu a farmaceutickú
univerzitu v Brne v ČR (4), o Univerzitu vo Valencii v Španielsku (2) a o Univerzitu vo
Freiburgu v Nemecku (1). Nízky záujem o štúdium v zahraničí, i napriek dostatočnému počtu
zazmluvnených univerzít, pramení jednak z nedostatočnej jazykovej zdatnosti študentov
vyžadovanej univerzitami menovaných krajín, jednak z často nedostatočnej kompatibility
predmetov ponúkaných zahraničnými univerzitami s predmetmi na FaF, čo následne súvisí s
problémom uznávania predmetov po návrate z mobility. Hoci problém s uznávaním predmetov
bol už na začiatku fungovania programu do značnej miery vyriešený zavedením Žiadosti o
uznávanie predmetov absolvovaných v zahraničí (vyučujúci sa dopredu vyjadrí, do akej miery
a za akých podmienok bude predmet po návrate z mobility uznaný na FaF), špecifickosť
programu – farmácia – predsa len výrazne vplýva na počet študentov, ktorí sa hlásia na štúdium
v zahraničí.
Okrem vyššie zmienenej povinnej praxe absolvovanej v rámci programu Erasmus+ v Grécku
sa študenti FaF zúčastnili stáže v nasledujúcich krajinách: Česká republika (22), Rakúsko (3),
Španielsko (2), ďalej Írsko (1), Francúzsko (1), Maďarsko (1), Malta (1), Nemecko (1) a Nórsko
(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, v roku 2018/2019 sa na absolventskú stáž hlásilo 9
študentov (v rámci riadnej výzvy 7, v dodatočnej 2 študenti), pre nasledujúci AR 2019/2020 si
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prihlášku podalo 6 študentov. Farmaceutická fakulta však nie je informovaná o počte študentov,
ktorí reálne vycestujú do zahraničia, nakoľko v ďalšom je absolventská stáž administrovaná
konzorciom – WorkSpace Europe.
Pokiaľ ide o zahraničných študentov hlásiacich sa na mobilitu – štúdium, situácia sa v roku
2019 výrazne nelíšila od predchádzajúceho roka. Kým v roku 2018 mobilitu absolvovalo 36
zahraničných študentov, v sledovanom období ich bolo 35 (v LS 2018/19 – 14, v ZS 2019/20 –
21). Medzi zahraničnými študentmi opäť prevládali Španieli (23). Počet študentov z Talianska
klesol z 10 v roku 2018 na 6 študentov v roku 2019. Na druhej strane však pribudli študenti z
iných krajín, napríklad zo Slovinska (1) či z Turecka (2) a po prvýkrát dokonca aj z krajín a
partnerských univerzít, z ktorých dovtedy študenti neprejavili záujem o štúdium u nás, ako
napríklad z Francúzska (1), Maďarska (1) či z Nemecka (1).
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
technológia 1 a Podpora verejného zdravia, ďalej Farmakognózia 1 a Farmaceutická chémia 1,
Klinická farmakológia a farmakoterapia 1 či Farmakológia a toxikológia 2, ale aj Molekulárna
biológia účinku liečiv, Patobiochémia a Biotechnológia či Analýza látok v biologických
systémoch a i. Ku katedrám s najvyšším počtom študentov prijatých v rámci kurzov zapísaných
v zimnom semestri patria: Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv a Katedra
farmakológie a toxikológie, ďalej Katedra organizácie a riadenia farmácie a Katedry galenickej
farmácie, farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie i Katedra
farmakognózie a botaniky.
V letnom semestri prejavili študenti záujem najmä o predmety: Farmaceutická technológia 2,
ďalej Farmakokinetické modelovania a vývoj liečiv, ale i Klinická farmakológia a
farmakoterapia 2 a Toxikológia xenobiotík, Farmaceutická chémia 2 či Sociálna farmácia a
farmakoekonomika a Základy manažmentu vo farmácii.
Na výučbe zahraničných študentov sa v letnom semestri vzhľadom na počet predmetov a
zapísaných študentov najviac podieľali katedry: Katedra farmakológie a toxikológie, Katedra
galenickej farmácie, vyšší počet študentov bol zapísaný na predmety na Katedre organizácie a
riadenia farmácie, Katedre farmaceutickej chémie či na Katedre fyzikálnej chémie liečiv.
Pod záštitou programu Erasmus+ sa stáže v roku 2019 zúčastnili dve študentky doktorandského
štúdia: 2-mesačnej stáže študentka z Univerzity v Pardubiciach (Fakulta chemickotechnologická, Ústav organickej chémie a technológie), Pardubice, Česká republika a 4mesačnej stáže študentka z Univerzity medicíny, farmácie, vedy a technológie v Tărgu Mureş,
Rumunsko. Prijímajúcou katedrou bola v oboch prípadoch Katedra farmaceutickej chémie.
Mimo uvedeného programu, jedna študentka z Univerzity v Porto (Fakulta vied, Katedra
chémie a biochémie), Porto, Portugalsko absolvovala niekoľkodňový výskumný pobyt na
Katedre fyzikálnej chémie liečiv. Pobyt bol financovaný z grantu zahraničnej univerzity.
ve 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 1mesačnej stáže na Katedre chemickej teórie liečiv.
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IV. Činnosť Ústrednej Knižnice FaF UK
Ústredná knižnica FaF UK (ďalej ÚK FaF) poskytovala v r. 2019 svoje služby 995
registrovaným používateľom (74,42% všetkých potenciálnych používateľov) a participovala na
tvorbe dvoch centrálne budovaných databáz knižnično-informačného systému Univerzity
Komenského: online súborný katalóg UK a databáza EPČ UK. Okrem toho zabezpečovala
služby súvisiace so sprístupňovaním centrálne licencovaných i fakultných elektronických
informačných zdrojov.

I. Budovanie knižnično-informačného systému
Ústredná knižnica FaF sa podieľa na budovaní databázy súborný online katalóg
fakultných knižníc UK spracovaním nových prírastkov dokumentov a retrokatalogizáciou
dosiaľ nespracovaných dokumentov z knižničného fondu ústrednej knižnice i čiastkových
katedrových knižníc. Celkový stav knižničného fondu k 31.12. 2019 je 57 580 knižničných
jednotiek (k. j.), čo je oproti r. 2018 pokles o 3 838 k. j. Zníženie KF je dané vyraďovaním
dokumentov fyzicky poškodených a zastaralých exemplárov učebnicovej literatúry. Celkový
úbytok v r. 2019 bol 4 410 k.j. Do online katalógu bolo spracovaných 572 exemplárov nových
prírastkov (tab. 32) a 557 k.j. periodickej literatúry, ktorá dosiaľ v online katalógu
spracovaná nebola.
Tab. 32: prehľad ročného prírastku k.j. v online katalógu
Podľa typu dokumentu
Knihy

192

Učebnice

68

Čiastkové kniž.

Podľa spôsobu nadobudnutia
Monografická lit. časopisy

súčet

kúpa

240

27

267

49

dary

292

12

304

Elektronické d.

0

výmena

0

0

0

KVP

224

Inak (retro)

1

0

0

Viazané BCA

39

spolu

533

43

572

K 31.12. 2019 má ÚK FaF UK v online katalógu spracovaných celkom 37 234 k. j., čo
je 64,66% z celkového objemu KF. Čitatelia majú k dispozícii veľkú časť živého fondu –
celkom 16 636 exemplárov, ku ktorým je voľný prístup. Dokumenty uložené v tematických
triedach sú určené na absenčné i prezenčné výpožičky. V lete r. 2019 sa uskutočnila
aktualizácia uloženia študijnej literatúry podľa ročníkov a študijných predmetov v súlade
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s prijatím nového študijného programu. Voľný prístup k dokumentom znížil počet žiadaniek na
literatúru uloženú v knižničnom sklade a celá študijná literatúra sa vypožičiava bez žiadaniek.
ÚK FaF realizuje akvizíciu pre 11 čiastkových knižníc (prírastok 49 k. j.) a vedie centrálnu
evidenciu príručných knižníc zamestnancov fakulty. V tomto roku dochádzalo do knižnice 42
tlačených titulov časopisov; z toho 11 zahraničných a používatelia mali online prístup k 60 etitulom časopisov, ktoré zakúpila z vlastných prostriedkov fakulta. Aktuálne je vo fonde
knižnice menej než 100 titulov časopisov s rôznou dĺžkou retrospektívy; tituly časopisov sú
postupne spracovávané 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. 2019 sa do online katalógu spracovalo 224 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. Na základe odporúčania Knižničnej
a edičnej rady FaF sa od r. 2019 do knižničného fondu ÚK nepreberajú rigorózne
a dizertačné práce. V súbornom online katalógu sú spracované bibliografické záznamy
všetkých obhájených kvalifikačných a záverečných prác na FaF UK. Záznamy o obhájených
prácach sú uložené v celoslovenskej databáze CRZP, ktorú prevádzkuje CVTI SR.
Do databázy EPČ UK bolo spracovaných 430 bibliografických záznamov prác
pracovníkov našej fakulty a zapísaných 1059 citácií (tab. 33). K zlepšeniu evidencie ohlasov
prispieva aktívna práca s personálnymi citačnými alertami z db. WOS a SCOPUS, ktoré
knižnica zriadila pre zamestnancov fakulty (profesori, docenti a asistenti). Pre zamestnancov
fakulty bolo spracovaných 109 rôznych výstupov z databázy EPČ. Pre vedenie fakulty bol
spracovaný prehľad excelentných publikácii FaF UK za rok 2018; stanovené kritéria splnilo
celkom 39 prác. Pracovníčky knižnice pripravili v r. 2019 aktualizované vydanie publikácie
„Prehľad publikačnej činnosti a citácií zamestnancov FaF UK za rok 2018“, ktoré bolo
rozšírené o register „H-index publikujúcich autorov fakulty“, a tzv. „Hot papers“ fakulty za
rok 2018, do ktorých sa pre väčšiu objektivitu pridali i práce publikované v r. 2017, ktoré vyšli
v poslednom štvrťroku 2017 a získali citácie v r. 2018, príp. i v r. 2019 celkom 25 prác.
Tab. 33: Databáza EPČ v číslach
Záznamy
Práce
zapísané v r.
Zapísané
citácie
publikované
v r.
v r.

2010
686
396
673

2011
583
453
1423

2012
683
513
875

2013
726
497
726

2014
518
325
1503

2015
610
325
1000

2016
589
406
1101

2017
448
422
763

2018
525
354
1205

2019
430
396
1059

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. 2019 sa nové
záznamy publikovaných prác zapisovali výlučne do databázy CREPČ 2, ktorá funguje ako
centrálna databáza publikačnej činnosti slovenských vysokých škôl. Export záznamov do
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internej databázy EPČ zabezpečuje akademická knižnica UK. Vzhľadom na problémy spojené
s preberaním údajov o ohlasoch na publikované práce, sa tieto zapisovali dvojmo – do CREPČ
i do lokálnej verzie db EPČ UK. K 31.1.2020 má FaF UK evidovaných v db EPČ UK celkom
16 867 bibliografických záznamov o publikáciách a 20 237 zapísaných ohlasov na 3 315 prác.

II. Knižnično-informačné služby
V oblasti využívania knižnično-informačných služieb pozorujeme stúpajúci trend, používatelia
majú o služby knižnice záujem. Knižnicu navštívilo 16 493 fyzických návštevníkov, čo je
mierny nárast o 684 používateľov oproti r. 2018 - graf 1; priemerný denný počet
návštevníkov v knižnici bol 66. Knižnicu aktívne využíva 76,13% z celkového počtu študentov
fakulty a 10,25% študentov z iných vysokých škôl. Vo virtuálnej 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, príp. objednanie individuálnej konzultácie). O vysokom
záujme o elektronické referenčné služby svedčí fakt, že v r. 2019 využilo e-služby knižnice 25
753 virtuálnych návštevníkov a bolo vybavených celkom 1214 e-požiadaviek používateľov.
Z tradičných knižničných služieb sú najviac využívané výpožičné služby. 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. 2019 bol 16 988, z toho absenčných výpožičiek bolo 10 782 – graf 2,3; 1
používateľ si požičal za rok cca 17 dokumentov. Obľúbenou službou je i vrátenie dokumentov
(1602 ex.) cez Bibliobox – 15,78% z celkového počtu vrátenej literatúry. Z celkového počtu
výpožičiek tvorili upomienky 9,37%, čo je pozitívne zníženie, k čomu prispeli kolektívne aj
individuálne školenia o práci s používateľským kontom a výpožičných službách knižnice.
Z dôvodu rozšírenia e-skrípt vydávaných pedagógmi FaF stúpa využívanosť multifunkčného
zariadenia Konica Minolta (realizovali sme dobitie kreditu na ISIC pre 168 študentov
v celkovom objeme 664,- €). Prevádzkový čas knižnice má tri režimy, semester, skúškové
a prázdniny, štandardne je však otvorená od 8,30 do 15,00 hod., 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.
Digitálna knižnica FaF UK: v r. 2019 sa zrealizovalo 4553 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 2019 pokračovala ÚK v sprístupňovaní 11 plnotextových, scientometrických a
bibliografických databáz v rámci projektu NISPEZ, ktorého gestorom je CVTI SR. UK
zabezpečila pre všetky fakulty prístup k a k 4databázam v rámci licencie Univerzity
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Komenského (ProQuest Ebook Central Academic Complete a EBSCO e-Book Academic
Collection ponúkajú prístup k 388 737 titulom e-kníh a Oxford Journals – prístup k 455 titulom
časopisov, APA a štatistická databáza Statista). Okrem toho majú používatelia prístup k
databáze ATLA (obstarávateľ SNK v Martine), Electronic Journal s Library, DOAJ a SCOAP3
journals. Farmaceutická fakulta však z vlastných prostriedkov
zakúpila licencie 4
špecializovaných IZ z farmaceutických vied a príbuzných odborov, ku ktorým mali
používatelia prístup z webovej stránky knižnice (tab. 34). Používatelia oceňujú vzdialený
prístup k EIZ, ktorý im umožňuje pracovať s databázami v režime 24/7.
Tab. 34: Využívanie EIZ v r. 2019
Názov IZ
ACS Web Ed. – 61 titl. Časopisov
Merck Index
Lexicomp
European Pharmacopoeia

Searche
4897
s
188
286
n/a

Fulltex
12239
tT
101
246246
totoull5631
9388
ttextext
1149
PDF

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.
2019 zabezpečila nasledovné podujatia informačného vzdelávania:
1.

Rešeršná stratégia a taktika - seminár pre študentov všetkých ročníkov, február 2019

2.

Úvodná inštruktáž študentov 1. ročníka o práci s online katalógom a žiadankami,
október 2019;

3.

Prednáška „Lieky a zdravie v informačných zdrojoch“ pre poslucháčov UTV, marec
2019;

4.

Služby knižnice a publikačná činnosť doktorandov FaF UK - seminár pre študentov
doktorandského štúdia, november 2019;

Pre študentov 1. ročníka boli zabezpečené 2 prednášky v rámci predmetu Farmaceutická
propedeutika, október 2019.
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 18
článkov, publikovaných v karentových časopisoch s IF = alebo ≥ 1. V r. 2019 bolo vydaných 7
titulov – tab. 35. Celkové náklady na edičnú činnosť boli vo výške 23 750,- €.
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ÚK FaF spolupracovala pri vydávaní fakultného časopisu European Pharmaceutical
Journal (ISSN 2453-6725), vol. 66, č.1, 2. Časopis je vydávaný formou open access a
sprístupňovaný cez portál SCIENDO/de Gruyter:
https://content.sciendo.com/view/journals/afpuc/afpuc-overview.xml. V r. 2019 bola
podpísaná nová 4 ročná zmluva na vydávanie časopisu u nakladateľa de Gruyter.

Tab. 35: Prehľad vydaných publikácií FaF UK v r. 2019
Balážová, A.

Vybrané kapitoly z patobiochémie

BCI

Stankovičová, T. a kol.

Anatómia a fyziológia. 2., dopl. vyd.

BCI

Klimas, J. a kol

Pokroky vo farmakológii XIV.

FAI

Máťuš, Marek a kol.

Farmakológia a toxikológia:študijné otázky. 1.časť. BCI
BCI

Kuželová M, a kol.

Bezpečná farmakoterapia seniorov: vek nie je len
číslo

Oremusová J. Greksáková,O.

Fyzikálna chémia. Zbierka úloh pre študentov
farmácie

BCI

Kližanová, D. a kol.

English for Pharmacists III

BCI

VI. Iné aktivity
VI. Iné aktivity
Knižnica sa aktívne zapája do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc
- knižnice pre všetkých. V rámci 20. ročníka pripravila výstavu obrazov Evy Filipovej a besedu
s lekárom gastroenterológom MUDr. P. Minárikom. Obe podujatia sa stretli s veľkým záujmom
návštevníkov. V októbri sa uskutočnila predajná výstava zahraničnej odbornej literatúry
FARMÁCIA 2019 s firmou Slovart, G.t.g., počas ktorej sa nakúpilo 17 titulov v hodnote
2 156,- €.
Knižnica zabezpečuje i činnosť predajne študijnej literatúry vydanej Vydavateľstvom
UK, formou komisionálneho predaja však ponúka záujemcom i tituly z farmácie vydané inými
vydavateľstvami (Herba, Osveta, Kartprint); ročný obrat predajne bol 9 576,- €.
V r. 2019 nastúpila do knižnice na úsek výpožičiek nová pracovníčka, ktorá okrem
iného zabezpečuje konzultácie pre zahraničných študentov v anglickom jazyku. Celkovo bolo
v knižnici v r. 2019 6 pracovníčok na plný úväzok. Knižnica je od r. 2000 inštitucionálnym
členom Slovenskej asociácie knižníc a má zastúpenie aj sekcii akademických knižníc SAK.
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Porovnanie návštevnosti v r. 2017- 2019
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Obr. 7: Porovnanie návštevnosti knižnice

Porovnanie prezenčných výpožičiek v r. 2017 - 2019
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Obr. 8: Porovnanie prezenčných výpožičiek
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Porovnanie absenčných výpožičiek v r. 2017 - 2019
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Obr. 9: Porovnanie absenčných výpožičiek

V. Činnosť Univerzitnej lekárne
Univerzitná lekáreň je zdravotnícke zariadenie začlenené do výučbovej základne
Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského zamerané na komplexné poskytovanie
lekárenskej starostlivosti širokej verejnosti a zdravotníckym zariadeniam. Cieľom kolektívu
a vedenia Univerzitnej lekárne je poskytovaním lekárenských služieb na najvyššej možnej
úrovni byť zo strany pacientov aj zdravotníkov cielene vyhľadávaným a odborne uznávaným
zdravotníckym zariadením, a tým byť najlepším vzorom pre študentov a hostí fakulty
absolvujúcich exkurziu alebo praktickú výučbu v lekárni. Tento cieľ napĺňame najmä:
•
•
•

•
•
•

neustálym udržiavaním optimálneho počtu a výberu liekov vyskytujúcich sa
na lekárskych predpisoch, aby pacienti boli kompletne vybavení pri každej návšteve
lekárne,
okamžitým objednávaním cez emergentné systémy firiem liekov, ktoré sú vo výpadku
alebo obmedzenom počte na trhu, aby sa k nim pacienti dostali čo najrýchlejšie,
okamžitým objednávaním liekov, ktoré nedržíme na sklade z dôvodu ich doterajšieho
ojedinelého výskytu na lekárskych predpisoch, ich nového zaradenia do aktuálneho
kategorizačného zoznamu liekov, zmene ich ŠUKL kódu na základe zmeny v ich
registračnej dokumentácii, zmene výšky doplatkov za lieky jednotlivých výrobcov
podľa aktuálneho kategorizačného zoznamu alebo špeciálnemu režimu niektorých
liekov schvaľovaných len na mimoriadny dovoz,
čo najrýchlejšou prípravou širokého spektra individuálne pripravovaných liekov
v galenickom laboratóriu, vrátane konzultácií a prípravy nových, špecifických
a zložitých magistraliter receptúr, ktoré veľké množstvo lekární nepripravuje,
udržiavaním optimálneho počtu a výberu základných zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín pre aktuálne potreby pacientov,
maximálnym úsilím o zabezpečenie zdravotníckych pomôcok predpísaných
na lekárskych poukazoch, ktoré sú špecifické alebo ktoré distribuuje na Slovensku
iba špecializovaný dodávateľ a pacienti ich veľakrát nevedia zohnať v iných
zdravotníckych zariadeniach,
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•
•
•
•
•

•

neustálym udržiavaním optimálneho počtu a výberu overených výživových doplnkov
a kozmetických prípravkoch pre zlepšenie zdravia a uspokojenie požiadaviek pacientov,
ústretovým a promptným prístupom k telefonickým a mailovým objednávkam liekov zo
strany pacientov a zdravotníkov,
poskytovaním odborných informácií o liekoch, chorobách, postupoch liečby
a
režimových opatreniach zrozumiteľným spôsobom v rámci dispenzačnej činnosti
pri výdaji liekov alebo konzultáciách so zdravotníkmi,
poskytovaním služby individuálneho hodnotenia farmakoterapie pacienta z hľadiska
možných interakcií alebo duplicít užívaných liekov, alebo interakcií liekov
s užívanými výživovými doplnkami a potravinami,
poskytovaním služby vyšetrenia markerov civilizačných chorôb, konkrétne merania
BMI indexu, tlaku krvi, hladiny cukru, cholesterolu a triglyceridov v krvi, a detekciu
atriálnej fibrilácie, na požiadanie pacientov z preventívnych dôvodov alebo za účelom
sledovania účinnosti liečby týchto chorôb,
milým, empatickým a ústretovým prístupom ku pacientom, zdravotníkom, študentom
a kolegom, navodzujúcim v lekárni príjemnú a priateľskú pracovnú atmosféru.

Hospodárske výsledky Univerzitnej lekárne v roku 2019 sú uvedené v tabuľke 36.
Rok 2019 bol veľmi náročný. Nastali výrazné zmeny v personálnom obsadení lekárne.
Vo februári ukončila pracovný pomer v lekárni z dôvodu nástupu do starobného dôchodku
dlhoročná magistra PharmDr. Ľudmila Porubcová. Od marca začali zdravotné problémy ďalšej
dlhoročnej magistre PharmDr. Strašiftákovej, ktoré viedli v júli k jej rozhodnutiu ukončiť
pracovný pomer v lekárni. Výpadok dvoch expedujúcich magistier sa negatívne prejavil na
počte vydaných lekárskych predpisov a poukazov pacientom, obrate a zisku lekárne v prvom
polroku 2019. Výrazne sa zhoršila aj možnosť čerpania dovoleniek zostávajúcim členom
kolektívu. Situácia vo všetkých ohľadoch sa upravila od nástupu novej magistry, čerstvej
absolventky fakulty Mgr. Bianky Zsigmondovej, od augusta 2019.
Významné zmeny, na ktoré bolo potrebné sa adaptovať v roku 2019, nastali aj
pri práci s lekárenským softvérom. Pri výdaji liekov pacientovi pribudla povinnosť načítavania
QR kódov z vonkajšieho obalu každého balenia lieku, čím sa predĺžil čas expedície, čas
vybavenia pacienta sa predĺžil aj predchodom pokladníc na e-kasu, elektronizácia zdravotníctva
priniesla so sebou aj zmenu fakturácie liekov a zdravotníckych pomôcok zdravotným
poisťovniam od júna 2019, čím sa zmenil aj spôsob spracovávania lekárskych receptov
a poukazov pre spracovanie zdravotnými poisťovňami. Všetky zmeny
sa podarilo v lekárni
rýchlo si osvojiť.
Dosiahnuté hospodárske výsledky Univerzitnej lekárne boli ovplyvnené v roku 2019
v porovnaní s rokom 2018 aj znovuotvorením lekárne nachádzajúcej sa v budove Nemocnice
UNB Ružinov, ktorá sa nachádza v blízkosti Univerzitnej lekárne, niekoľkomesačnou
práceneschopnosťou lekára – ortopéda ordinujúceho v budove Univerzitnej lekárne,
masívnymi výpadkami mnohých liekov viazaných na lekárskych predpis z dôvodu výrobných
zmien potrebných pre označovanie vonkajších obalov liekov QR kódmi, a v nemalej miere
najmä rekonštrukčnými a stavebnými prácami na susednej budove spôsobujúcimi extrémny
hluk zhoršujúci dispenzačnú činnosť a atmosféru pri výdaji liekov pacientom.
Od júla 2019 sa začali realizovali v Univerzitnej lekárni rekonštrukčné práce vonkajších
schodísk a bezbariérových nájazdov pred budovou lekárne. Odstránila sa stará dlažba, ošetrili
sa skorodované časti kovových zábradlí, namontovalo sa nové zábradlie
na pravú
stranu schodiska, nanovo sa natreli zábradlia, kovové schodisko vedúce
na 2.
poschodie budovy a výťahová šachta, položila sa nová dlažba a predĺžilo sa zastrešenie nad
nájazdom vedúcim k nočnému výdajnému miestu. V tomto období bol čiastočne sťažený
prístup pacientov do budove lekárne, ale rekonštrukčné práce boli veľmi potrebné a následne
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priniesli pozitívnu odozvu zo strany pacientov aj zdravotníkov sídliacich v budove lekárne.
S veľmi pozitívnou odozvou zo strany pacientov a zdravotníkov sa stretlo aj zabezpečenie
klimatizácie na druhom poschodí budove lekárne, kde sídlia ambulancie lekárov.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2019 lekáreň 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, 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 2019 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 absolvovali v roku 2019 odbornú 1-mesačnú prax
2 slovenské
študentky a 3 zahraniční študenti 4. ročníka Farmaceutickej fakulty, 6-mesačnú prax 2
slovenské a 2 zahraničné študentky 5. ročníka Farmaceutickej fakulty a celoročnú prax 4 hodiny
týždenne 2 študenti Strednej zdravotníckej školy v Bratislave.
V roku 2019 pracovalo v Univerzitnej lekárni 21 pracovníkov: 8 magistrov na plný
pracovný úväzok, z toho 1 na materskej dovolenke, 1 magistra na polovičný a 1 magistra
na tretinový pracovný úväzok, 5 farmaceutických laborantiek, 2 sanitárky, 1 technik,
1
pokladníčka a 1 účtovníčka. 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 2019
Materiál
7350,91
20 088,57
Energie
Predaný tovar
Opravy a udržiavanie
Cestovné náklady
Náklady na reprezentáciu
Služby
Mzdy
Odvody
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné manká a škody

2 379
520,05
1 035,99
127,62
1552,78
57361,67
328128,82
113 888,57
330
15810,49
2783,37
0
2059,22
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1 177,36
Bankové poplatky a
poistenie
4 670,00
Odpisy
Náklady celkom
2935885,42
Služby
8349,86
Tržby za predaný tovar
2831548,08
Aktivácia materiálu a
tovaru
0
Úroky z ostatných účtov
31,44
Ostatné výnosy okrem
uvedených
89511,04
Výnosy z prenájmu majetku
23058,42
Zrážková daň
-113,17
Výnosy celkom
2952385,67
Zisk
16500,25
Zásoby k. 1. 1. 2019
334265,97
Zásoby k. 31.12.2019
287185,67
Krátkodobé pohľadávky
142831,68
Záväzky z obchodného
styku
449312,62

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
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primárnu prevenciu a sledovanie účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie, ktoré si nevyžadujú
ďalšie laboratórne spracovanie a spätný predaj liekov iba držiteľovi povolenia na poskytovanie
veľkodistribúciu liekov, ktorý ich do lekárne dodal alebo predaj inej lekárni za účelom výdaja
pacientovi. Súčasťou poskytovania lekárenskej starostlivosti je príprava liekov vrátane plnenia,
rozvažovania, balenia a označovania obalov liekov. Lekáreň zabezpečuje prípravu liekov
minimálne v rozsahu požiadaviek na mikrobiologickú kvalitu kategórie 2 až 4 Európskeho
liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu. Lieky sa pripravujú v lekárni tak, aby spĺňali
požiadavky na farmaceutickú kvalitu a požiadavky Európskeho liekopisu a Slovenského
farmaceutického kódexu. Kvalita liekov pripravovaných v lekárni sa zabezpečuje v súlade s
požiadavkami správnej výrobnej praxe.
Realizované projekty a programy:

I.
•

•

•

II.
•

•

•

III.
•

Realizácia projektu „FARMACEUTICKÁ STAROSTLIVOSŤ“
Farmaceuti sú kľúčovým článkom zdravotnej starostlivosti a so svojimi vedomosťami
dokážu prispievať ku komplexnej starostlivosti o pacienta. Spoluprácou s ostatnými
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti – lekármi, tak môžu vytvárať pre pacienta
podmienky uplatnenia racionálnej farmakoterapie, ktorá prospieva nielen pacientovi ale
napomáha riadiacim orgánom dospieť k zníženiu nákladov na lieky, a tým umožňuje
alokáciu finančných prostriedkov do iných oblastí zdravotnej starostlivosti.
Cieľom pilotného projektu je analýza komplexného poskytovanie farmaceutickej
starostlivosti, súčasne snaha o relevantné preukázanie prínosu farmaceuta v liekovom
reťazci na Slovensku.
Výsledky: Are the pharmacists able to move the frontiers of possibilities in the 21st
century? (poster) FIP World Congress 23-27 September 2019, UAE.

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 2019 boli realizované analýzy u 22 pacientov.

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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•
•

IV.
•
•
•
•

V.
•

•

VI.
•

VII.
•

•

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 2019 bolo realizovaných 8 osobných konzultácií.

Vykonávanie fyzikálnych a biochemických vyšetrení
Vyšetrenia, ktoré si nevyžadujú ďalšie laboratórne spracovanie, sú zamerané na skríning
populácie a primárnu prevenciu ochorení (kardiovaskulárne, metabolické, a iné).
Merania a vyšetrenia zabezpečujú celoročne všetci odborní zamestnanci lekárne a
študenti na odbornej praxi pod dohľadom zodpovedného pracovníka.
Merané a analyzované parametre: hodnoty glukózy nalačno, hodnoty celkového
cholesterolu, hodnoty triacylglycerolov, krvný tlak, hmotnosť.
V roku 2019 bolo realizovaných 32 fyzikálnych a biochemických vyšetrení.

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 2019 boli vyvinuté 4 nové receptúry v liekovej forme dermálne polotuhé lieky
(s obsahom antibiotika, kortikoidu a emoliencií), celkovo bolo pripravených 873 IPL.

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.

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
zameraním na skladové hospodárstvo a poskytovanie lekárenskej starostlivosti
vo verejnej lekárni
b. v roku 2019 prebiehala v lekárni výučba 2 seminárov (celý ročník á 8 skupín
v slovenskom programe a 1 skupina v anglickom programe).
Lekáreň je výučbovým pracoviskom FaF UK k zabezpečeniu predmetov „Lekárenská
prax (1)“ a „Lekárenská prax (2)“ študentov v slovenskom programe a predmetov
„Practice in Community Pharmacy (1)“ a Practice in Community Pharmacy (2)“
v anglickom programe (študentov študijného programu farmácia):
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•

•

VIII.

a. cieľom lekárenskej praxe je oboznámenie študenta s prostredím lekárne a
zvládnutie celého spektra aktivít súvisiacich s poskytovaním lekárenskej
starostlivosti
b. v roku 2019 sa lekárenskej praxe v slovenskom programe zúčastnil študent,
v anglickom programe 9 študentov.
Lekáreň je cvičiacim miestom FaF UK k zabezpečeniu nácviku fyzikálnych
a biochemických meraní študentov špecializačného štúdia v špecializačnom odbore
lekárenstvo:
c. nácvik meraní z kvapky kapilárnej krvi (glykémia, cholesterol, TAG, krvný
tlak)
d. v roku 2019 sa nácviku zúčastnilo 22 atestantov.
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
b. v roku 2019 sa odbornej praxe zúčastňoval 1 žiak SZŠ.

Osvetové aktivity
•

•

IX.
•

X.
•

•

Lekáreň poskytuje služby v oblasti ochrany životného prostredia formou šírenia osvety
v oblasti zberu nespotrebovaných liekov od obyvateľstva, v oblasti separovania liekov
a zdravotníckych pomôcok.
Lekáreň sa podieľala na tvorbe osvety v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou
(SLeK) a Asociáciou na ochranu práv pacientov (AOPP).

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.

Zásobovanie pracovísk Univerzity Komenského, ambulancií a iných
zariadení
Lekáreň zásobuje liekmi, zdravotníckymi pomôckami, dietetickými potravinami
a doplnkovým sortimentom pracoviská Univerzity Komenského (Farmaceutická
fakulta, Lekárska fakulta) ambulancie (ambulancie všeobecných lekárov,
dermatovenerologická ambulancia, veterinárna ambulancia) a iné zaradenia v okolí
lekárne (Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Okresný súd Bratislava II,
Hotel Hilton, a iné).
V roku 2019 bolo na uvedené zariadenia vystavených 66 faktúr.
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XI.
•

•

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 2019 lekáreň spolupracovala pri tvorbe v oblasti tvorby internej smernice
upravujúcej ochranu osobných údajov (GDPR) a internej smernice upravujúcej
overovanie pravosti liekov (FMD).

Tab. 37: Výkaz ziskov a strát 2019:
Č.
účtu
501
502
504
511
512
513
518
521
524
525
527
538
546
548
548
549

604
649
665

591

Č. r.
Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Predaný tovar
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Dary
Manká a škody
Členské poplatky
Iné ostatné náklady
Účtová trieda 5 celkom (r.
01 až 037)
Výnosy
Tržby za predaný tovar
Iné ostatné výnosy
Príspevky z podielu
zaplatenej dane
Účtová trieda 6 celkom (r.
39 až 73)
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
Daň z príjmov*

Nezisková
činnosť

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
1 410,91
23
23
24
38

1 410,91

41
58

Podnikateľ.
Spolu 2019
činnosť
1 263,76
1 263,76
291,00
291,00
162 100,86 162 100,86
48,00
48,00
0,00
0,00
54,54
54,54
1 406,37
1 406,37
20 453,45 20 453,45
6 973,44
6 973,44
0,00
0,00
32,67
32,67
0,00
0,00
0,00
1 410,91
0,00
0,00
452,00
452,00
2 232,71
2 232,71
195 308,80 196 719,71
196 327,55 196 327,55
90,00
90,00
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1 978,49

74

1 978,49

0,00

1 978,49

196 417,55 198 396,04

75
76
70

Výsledok hospodárenia
po zdanení*

78

1 676,33

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.
V nadväznosti na predošlé výsledky sme v spolupráci s Katedrou botaniky
Prírodovedeckej fakulty UK, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra
a Prírodovedeckou fakultou UML v Halle zamerali pozornosť na štúdium dipeptidylpeptidázy
IV v rastlinách predovšetkým v súvislosti s riešením naliehavých civilizačných ochorení
celosvetového významu - diabetes mellitus. V tejto súvislosti sme zamerali pozornosť vplyvu
svetla na aktivitu študovaného enzýmu. Dipeptidylpeptidáza IV sa dokázala a stanovila jej
aktivita v semenách, peli, pacibulkách, klíčnych rastlinách širokého spektra nahosemenných
a krytosemenných rastlín.
Projekt riešený v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK riešený na Katedre botaniky
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Názov projektu: Fytoindikácia enviromentálnej mutagenézy a aerobiologická analýza pri
prevencii a minimalizácii negatívnych účinkov prostredia na zdravotný stav obyvateľstva.
Zodpovedný riešiteľ za Prír.F UK: prof. RNDr. Karol MIČIETA, PhD.
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: Ing. Marcela Koreňová, PhD.
Vypracovanie metódy rýchleho stanovenia aktivity dipeptidylpeptidázy IV umožnilo
v spolupráci s kolegami z Univerzity Martina Luthera v Halle Prof. Dr. habil. K. Neubertom,
Prof. Dr. A. Barthom, Prof. Dr. habil. W. Rossom a Prof. Dr. habil. B. Diettrichovou zamerali
hlavnú pozornosť na štúdium distribúcie dipeptidylpeptidázy IV DPP IV/CD 26 (EC 3.4.14.5)
v ďalšom rastlinnom materiáli získanom prostredníctvom aj Indexu seminum. Študovaný
enzým sa podieľa na inaktivácii inkretínových hormónov, čo súvisí so štúdiom predovšetkým
diabetu II. typu. Pretože dosiahnuté výsledky poukazujú na možnosť využitia rastlinných
buniek pri testovaní potenciálnych antidiabetík (inhibítorov testovaného enzýmu) je potrebné
sa tomuto štúdiu venovať aj v budúcnosti.
V spolupráci s Katedrou botaniky UK Prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD.
a
Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra 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 stimuluje
nielen proces klíčenia, vývoj klíčnych rastlín ale na DPP IV/CD 26 má fotoprotektívny vplyv
predovšetkým v rastlinách, ktorých sa klíčne listy transformujú na fotosyntetizujúce listy.
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Výsledky tohto štúdia po zapracovaní predošlých výsledkov uverejníme v odbornej
literatúre.

VIII. Činnosť Toxikologického a antidopingového centra
Vedecko-výskumná činnosť toxikologického a antidopingového centra bola zameraná
dominantne na vývoj a aplikáciu vysokoúčinných separačných analytických metód pre analýzu
biologicky aktívnych látok vo farmaceutických, rastlinných a biomedicínskych matriciach. Do
vedecko-výskumných projektov TAC sú aktívne zapojené viaceré pracoviská fakulty, a to
pracovisko analytickej chémie a nukleárnej farmácie, 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
Laboratórium vysokoúčinných separačných techník pokračovalo aj v tomto roku 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 projektu APVV-15-0585 bola inovatívna metóda HPLC-MS, využívajúca
stacionárnu fázu tvorenú poréznym grafitovým uhlíkom (PGC), validovaná v zmysle platných
FDA resp. EMEA smerníc pre bioanalytické metódy. Následne bola metóda s priaznivými
validačnými parametrami aplikovaná na analýzu erytrocytových lyzátov od pacientov
s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev, ktorí sú liečení imunosupresívami na báze
tiopurínov. Na základe štatistického vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov z malej skupiny
pacientov bol identifikovaný predbežný metabolóm spojený s dobrou odpoveďou pacientov na
liečbu. Tento bude v nasledujúcom období modifikovaný na základe výsledkov metabolického
profilovania väčšej skupiny pacientov a ďalej špecifikovaný podľa typu terapie. Zhodnotený
bol taktiež vplyv komedikácie ďalšími liečivami na hladiny jednotlivých tiopurínových
metabolitov. Dosiahnuté výsledky majú potenciál, po ich dodatočnej verifikácii/modifikácii
pomocou štatisticky relevantnejších súborov pacientov, prispieť k optimalizácii účinnosti
tiopurínovej terapie a redukcii výskytu nežiaducich účinkov u pacientov s IBD. V poslednom
roku riešenia projektu bola vyvinutá PGC-MS metóda aplikovaná aj na stabilitnú štúdiu
zameranú na hodnotenie stability jednotlivých tiopurínových metabolitov pri rôznych
podmienkach skladovania. Táto štúdia je nevyhnutná, nakoľko sa ukázalo, že tiopurínové
metabolity majú tendenciu degradovať s časom skladovania, dokonca aj pri teplote -80°C. Aj
v tomto roku pokračoval vývoj 2D-HPLC-MS metódy. Do prvej dimenzie bola
implementovaná polymérna kolóna, ktorá separuje analyty princípom iónovej výmeny a je
stabilná aj v zásaditej oblasti pH. Použitie tejto kolóny umožnilo oddeliť viaceré endogénne
interferenty (vrátane niektorých nukleotidov, ktoré sú v klinických vzorkách prítomné
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v niekoľko 100-násobne vyšších koncentráciách – AMP, atď., v porovnaní s exogénnymi
tiopurínovými nukleotidmi). To by malo viesť k redukcii matricových efektov a zlepšeniu
limitov detekcie v druhej dimenzii (PGC-MS), čo by podčiarkovalo význam takejto 2D-HPLCMS metódy pre vysokoefektívne rutinné klinické analýzy tiopurínového metabolómu.
V rámci riešenia projektu VEGA 1/0463/18 sa pokračovalo vo vývoji, optimalizácii a validácii
viacerých analytických metód na báze kapilárnej zónovej elektroforézy v spojení s pokročilým
typom detekcie reprezentovaným hmotnostnou spektrometriou, aplikačne zameraných na
problematiku identifikácie a kvantifikácie proteínogenných aminokyselín a biogénnych
amínov ako potenciálnych biomarkerov vo vzorkách moču pacientov trpiacich nešpecifickými
zápalovými ochoreniami čreva (IBD). Dosiahnuté výsledky boli publikované v karentovanom
zahraničnom periodiku Molecules (analýza aminokyselín) a ďalšia publikácia bola zaslaná na
recenzné konanie v zahraničnom karentovanom periodiku. V rámci vývoja pokročilých
dvojdimenzionálnych CE techník (ITP-CZE) sa pokračovalo v optimalizácii separačných
podmienok (zloženie, pH elektrolytov) pre vysoko citlivé stanovenie vybraných exogénnych
(tiopuríny a ich metabolity) ako aj endogénnych látok (biogénne amíny) v biologických
vzorkách (moč). Súčasne boli vyvíjané analytické metódy na báze dvojdimenzionálnej
izotachoforézy (ITP-ITP) s koncentračnou kaskádou v kombinácii s kontaktnou vodivostnou
detekciou a kapilárnej zónovej elektroforézy v spojení s UV detekciou pre analýzu kreatinínu
v biologických vzorách moču. Metódy sú využiteľné pri normalizácii koncentrácie tejto
biologickej matrice pri analýze liečiv a ich metabolitov, ale aj endogénnych markerov.
V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied bol realizovaný i vývoj, optimalizácia a validácia
UHPLC-MS metódy pre analýzu aminokyselín, využiteľnej v kvantitatívnej analýze
biofarmaceutík. Dosiahnuté výsledky boli publikované v zahraničnom karentovanom časopise
BMC Chemistry (predtým Chemistry Central Journal).
V rámci projektu VEGA 1/0463/18 boli v 2019 spracované a úspešne publikované aj výsledky
z oblasti vývoja a aplikácie elektrochemických senzorov (Analytica Chimica Acta, Journal of
Electroanalytical Chemistry). V súčasnosti sa výskum posunul do ďalšej fázy, v ktorej je
cieľom navrhnúť metódu pre simultánne stanovenie štruktúrne podobných látok (liečiva a jeho
metabolitu) s priamym klinickým využitím. Prvotné experimenty ukázali, že použitie
nemodifikovaných elektród, aj v prípade použitia pokročilých elektródových materiálov,
nezabezpečuje dostatočnú selektivitu, ktorá je potrebná na rozlíšenie štruktúrnych analógov.
Z tohto dôvodu sa pristúpilo k príprave chemicky modifikovaných elektródových povrchov
s vyššou mierou selektivity. Na riešení uvedenej problematiky sa pracuje aj s prispením grantu
FaF UK/4/2019 „Vývoj elektroanalytických metód pre stanovenie liečiv a látok so vzťahom k
nešpecifickým zápalovým ochoreniam čriev využitím pokročilých elektródových materiálov“
V prvej etape konkrétneho riešenia tejto komplexnej problematiky sa prekúmali analytické
možnosti použitia pokročilého elektródového materiálu, bórom dopovaného diamantu, na
simultánne a selektívne stanovenie liečiva 6-merkaptopurínu a jeho metabolitu 6metylmerkaptopurínu. Pri meraniach sa vychádzalo z už optimalizovanej metódy pre
stanovenie 6-merkaptopurínu. Nakoľko pri pracovných parametroch a podmienkach daných pre
túto metódu poskytovali oba analyty zhodnú voltampérometrickú odpoveď, boli jednotlivé
parametre (pH, zloženie pomocného elektrolytu, elektrochemická predúprava povrchu
elektródy, výber inej voltampérometrickej techniky) postupne modifikované s cieľom
dosiahnuť dve rozlíšiteľné prúdové odozvy. Vysoká štruktúrna analógia týchto analytov, kvôli
ktorej je mechanizmus elektrochemickej reakcie na tomto type elektródy rovnaký pre oba
analyty, však požadované rozlíšenie neumožnila. V druhej etape bola navrhnutá príprava
molekulárne imprintovaného polyméru ako potenciálne vhodná elektródová modifikácia pre
simultánnu elektrochemickú analýzu štruktúrne podobných látok. Prvým študovaným
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funkčným monomérom bol anilín, ktorý je perspektívny vďaka schopnosti vytvárať π-π
interakcie a vodíkové väzby s uvedenými analytmi, ako aj možnosťou elektropolymerizácie in
situ priamo na povrchu elektródy. Elektropolymerizácia anilínu bola testovaná v troch módoch:
galvanostatickom, potenciostatickom a potenciodynamickom. Ako najvhodnejší sa doposiaľ
ukázal potenciodynamický mód, kedy je anilín elektropolymerizovaný pomocou cyklickej
voltampérometrie v rozsahu potenciálov -0,5 V – +0,8 V. V závislosti od počtu cyklov bolo
možné pripraviť polymér rôznej hrúbky. Vývoj elektromigračných aj elektrochemických metód
pre pokročilé biomedicínske aplikácie bude kontinuálne pokračovať v súlade s vytýčenými
cieľmi projektov.
Výsledky danej problematiky boli okrem publikácii prezentované aj na viacerých
medzinárodných konferenciách (4)

Toxikologické a antidopingové laboratórium
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 spolupráci
s Katedrou bunkovej a molekulárnej biológie liečiv (KBMBL) sa pokračovalo na projekte
biosyntézy benzylizochinolínových alkaloidov v Maku siatom. 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 (stanovenie obsahu týchto alkaloidov
v poranených a neporanených listov Maku siateho). V rámci tejto spolupráce participovala aj
sekcia HPLC metód na stanovovaní koncentrácií vybraných alkaloidov v extraktoch z listov
maku (viac ako 400 vzoriek).
Ďalšie aktivity HPLC sekcie zahŕňajú identifikáciu a hodnotenie čistoty nových
derivátov 1,3,5-triazinyl(alkyl)aminobenzénsulfónamidov s aminokyselinami ako inhibítorov
karbonických anhydráz a prekurzorov potenciálnych rádiofarmák, navrhnutých a pripravených
na KFANF. V spolupráci s Katedrou farmaceutickej chémie (KFCh) bola hodnotená čistota
ďalších nových pripravených látok a ich vybrané vlastnosti (lipofilita – log P). V spolupráci
s Katedrou farmakognózie a botaniky (KFB) bolo uskutočnené profilovanie flavonoidov vo
vzorkách rôznych rastlinných extraktov. Aj v tomto roku toxikologické a antidopingové
laboratórium pokračovalo v spolupráci s KBMBL, ktorá bola zameraná na stanovenia polohovo
špecifických foriem lipoxygenáz z rastlinných matríc za použitia kvapalinovej chromatografie.
Toxikologické a antidopingové laboratórium vyprodukovalo v rámci uvedených spoluprác aj
v tomto roku niekoľko cenných karentovaných publikácií.

Laboratórium
a technológií

chemických

a

biologických

informačných

systémov

V rámci projektu APVV-17-0239 „Výskum antimikrobiálnych látok a ich vplyvu na
modelové membrány“ (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. V. Frecer, DrSc.) sa členovia Katedry
fyzikálnej chémie liečiv zapodievali výskumom vzťahov štruktúra - aktivita a návrhmi
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štruktúrnych modifikácii známych inhibítorov neuraminidázy N1 chrípkového vírusu typu A
pomocou hybridných QM/MM metód s cieľom navrhnúť modifikované štruktúry, ktoré budú
efektívne inhibovať natívnu neuraminidázu, ako aj jej najčastejšie sa vyskytujúce rezistentné
formy.
V projekte VEGA 1/0040/17 Inhibítory Angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE) patria k
liečivám prvej voľby pri rôznych kardiovaskulárnych ochoreniach. Približne u 20 % pacientov
sa vyskytujú významné nežiadúce účinky. Somatický ACE patrí medzi zinkové
metalopeptidázy a je zložený z dvoch funkčných domén, C-domény a N-domény. ACE má
pomerne širokú substrátovú špecifitu a okrem angiotenzínu I hydrolyzuje aj ďalšie peptidy pri
ktorých sa objavujú výrazné rozdiely v enzymatickej aktivite medzi doménami, čo môže byť
príčinou niektorých nežiadúcich účinkov. Predpokladalo sa, že C-doménovo špecifické
inhibítory by mohli znížiť riziko ich výskytu. Pre návrh nových štruktúr C-doménovo
selektívnych inhibítorov sme použili metódy počítačového dizajnu liečiv. Porovnaním
výpočtov pomocou metód štandardného molekulového kotvenia, indukovaného fitovania a
QM/MM výpočtov známych doménovo-selektívnych inhibítorov metóda molekulového
fitovania preukázala najpresnejšie výsledky.

IX. Činnosť NMR laboratória
V roku 2019 bolo v NMR laboratóriu prijatých 326 vzoriek, z ktorých bolo nameraných
546 NMR meraní. Merané spektrá boli využívané na potvrdenie štruktúry a čistoty
novosyntetizovaných zlúčenín, kontrolu stability štandardov chemických látok, na identifikáciu
látok izolovaných z rastlinných materiálov a stanovenie ich čistoty.
V rámci externej spolupráce boli merané 15N spektrá pre štúdium vlastností push-pull
systémov. Ďalšie NMR experimenty boli zamerané na štúdium kinetiky.
V apríli 2019 bol k NMR spektrometru doinštalovaný modul na automatické ladenie meranej
frekvencie a autosampler. Tieto doplnky výrazne uľahčujú meranie rôznych jadier a zvyšujú
kapacitu laboratória.

Projekty riešené na pracovisku:
Číslo projektu: VEGA 1/0712/18
Názov projektu: Senzitizéry na báze benzotiazolu a tiazol-kondenzovaných
heterocyklovpre fotovoltaické aplikácie: od počítačového modelovania k syntézam
apraktickému využitiu vo farbivom senzibilizovaných solárnych článkoch.
Zodpovedný riešiteľ: Hrobárik Peter, Mgr., PhD., Prírodovedecká fakulta UK
Diplomové práce:
1. Bilecová Gabriela: Syntéza a antiradikálová aktivita meďnatých komplexov
s derivátmi metoxybenzylamínov ako ligandami. Katedra chemickej teórie liečiv
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2. Kajanová Yvetta: Syntéza a antiradikálová aktivita meďnatých komplexov
redukovaných Schiffových báz s druhotným dusíkatým ligandom. Katedra chemickej
teórie liečiv
3. Zamani Adnan: Biologically active palladium(II) complexes of
bisdemethoxycurcumin. Katedra chemickej teórie liečiv
4. Michalčíková Glória Laura: Solubilizácia Naproxénu vodnými roztokmi tenzidov
Katedra chemickej teórie liečiv
5. Gálová Miroslava: Solubilizácia Flurbiprofénu vodnými roztokmi tenzidov Katedra
chemickej teórie liečiv
Konferencie:
1. AFH Leskovská, J.; Valentová, J.; Miklášová N. L.: Syntéza kurkuminoidov a ich
kovových komplexov ako potenciálne biologicky aktívne látky. 71. zjazd chemikov:
9.9.-13.9.2019 Vysoké Tatry. ChemZi 2019 str. 170.
2. AFH Markuliak, M.; Lukáč, M.; Horváth B.: Izolácia a chemická modifikácia
polyfenolových bisbibenzylov z porastnice mnohotvarej. 71. zjazd chemikov: 9.9.13.9.2019 Vysoké Tatry. ChemZi 2019 str. 186.
3. AFL Leskovská, J.; Valentová, J.; Miklášová N. L.: Nové ruténiové komplexy
derivátov kurkumínu s potenciálnou biologickou aktivitou. X. zjazd Slovenskej
farmaceutickej spoločnosti: 5.-6.9.2019 Farmaceutická fakulta UK v Bratislave.
Farmaceutický obzor - Roč. 88, č. 5-6 (2019), s. 131-132.AFL Markuliak, M.; Lukáč,
M.; Horváth B.: Príprava marchantínu B. . zjazd Slovenskej farmaceutickej
spoločnosti: 5.-6.9.2019 Farmaceutická fakulta UK v Bratislave. Farmaceutický
obzor. - Roč. 88, č. 5-6 (2019), s. 124-124.
Publikácie:
1. ADC Bittner Fialová, S.; Kello, M.; Čoma, M.; Slobodníková, L.; Drobná, E.; Holková,
I.; Garajová, M.; Mrva, M.; Zachar, V.; Lukáč, M..: Derivatization of Rosmarinic Acid
Enhances its in vitro Antitumor, Antimicrobial and Antiprotozoal Properties. Molecules
2019, 24, 1078.
2. ADC Pisárčik, M.; Pupák, M.; Lukáč, M.; Devínsky, F.; Hubčík, L.; Bukovský, M.;
Horváth, B. The Synthesis, Self-Assembled Structures, and Microbicidal Activity of
Cationic Gemini Surfactants with Branched Tridecyl Chains. Molecules 2019, 24,
4380.
3. ADC Cook, A. W.; Hrobárik,; Damon, P. P. L.; Najera, D.; Horváth, B.; Wu, Guang,;
Hayton, T.W.; Synthesis and Characterization of a Linear, Two-Coordinate Pt(II)
Ketimide Complex. Inorganic Chemistry 2019 58 (23), 15927-15935
Tab. 38: Počet nameraných spektier k 14. 12. 2019
Katedra

vzorky

1H

13C

110 – farmaceutickej analýzy
a nukleárnej farmácie

29

29

11

120 – chemickej teórie liečiv

194

186

62

130 – bunkovej
a molekulárnej biológie liečiv

31P

8

19F

11

2D a
iné

Spolu
exp.

%

4

44

8

28

295

54

0

76

140 – farmaceutickej chémie

60

60

45

4

109

150 – farmakológie
a toxikológie

0

160 – organizácie a riadenia
farmácie

0

20

170 – farmakognózie
a botaniky

16

16

1

17

3,1

180 – fyzikálnej chémie liečiv

4

4

4

8

1,5

UPOL SAV

13

3

10

13

2,4

PRIF UK

10

10

10

40

60

11

326

308

133

82

546

190 – galenickej farmácie

Spolu

8

15

Tab.39: Počet výstupov využívajúcich NMR za rok 2019
Katedra

Dizertačné
práce

Rigorózne Diplomové
práce
práce

konferencie

publikácie

4

2

patenty

110 – farmaceutickej
analýzy a nukleárnej
farmácie
120 – chemickej teórie
liečiv

5

130 – bunkovej
a molekulárnej biológie
liečiv
140 – farmaceutickej
chémie
150 – farmakológie
a toxikológie
160 – organizácie
a riadenia farmácie
170 – farmakognózie
a botaniky
180 – fyzikálnej
chémie liečiv
190 – galenickej
farmácie
iné

1
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Spolu

5

4

3

0

X. Medzinárodný vzdelávací program CEMDC
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je súčasťou nadnárodného
konzorcia európskych univerzít, ktorého zámerom je postgraduálne vzdelávanie v oblasti
výskumu a vývoja liečiv. Desať európskych univerzít z desiatich krajín vytvorilo unikátny
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/aboutcourses/) vznikol pod záštitou a v spolupráci s Innovative Medicines Initiative a European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. Do programu sú okrem Univerzity
Komenského v Bratislave zapojené aj univerzity z Estónska (Tartu), Maďarska (Budapešť),
Litvy (Kaunas), Poľska (Varšava), Portugalska (Lisabon), Rumunska (Târgu Mureş), Srbska
(Belehrad), Slovinska (Ljubljana) a Turecka (Ankara). Vzdelávací program koordinuje
maďarská Semmelweis univerzita. Cieľom kurzov je vyškoliť odborníkov, ktorí pochopia
zložitý proces vývoja liekov od molekuly až po podanie pacientovi. Títo odborníci môžu potom
využiť nadobudnuté znalosti v inovatívnych alebo generických farmaceutických
spoločnostiach, regulačných agentúrach, ale i v oblasti zdravotnej starostlivosti či manažmentu
zdravotných poisťovní. Program je určený pre absolventov farmaceutických, medicínskych
alebo prírodovedných odborov. Výučbu v anglickom jazyku budú viesť poprední odborníci z
akademickej obce a farmaceutického priemyslu, ktorí pôsobia v zúčastnených krajinách.
Základný kurz pozostáva zo 6 modulov, ktoré študenti absolvujú počas 2 rokov. Kompletný
stupeň Master (s titulom Master of Medicines Development) sa skladá z 12 modulov a trvá 4
roky. FaF UK odborne aj organizačne zabezpečuje Module 5 Regulatory Affairs.

XI. Účasť fakulty na expertíznej 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
Nižšie sa dočítate o našej činnosti v roku 2019. Okrem organizácie tradičných a nových
projektov sme v tomto roku viac začali dbať na ekologickú stránku ich prevedenia, a preto sme
si nechali vyrobiť umelohmotné vratné poháre, ktoré využívame na teambuildingoch,
prednáškach, a všade tam, kde sme doteraz používali jednorazové plastové poháre. Okrem toho
sa výrazne znížilo množstvo odpadu na našich akciách a tiež sme zabezpečili koše na triedenie
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odpadu. Na vzdelávačkách sme vymenili balenú vodu za vodu z kohútika a minimalizovali
spotrebu obalových materiálov.
V januári minulého roku sme už naplno pracovali na najväčšom projekte SSŠF –
Kariérne dni farmaceutov. KDF 2019 s počtom partnerov 26 znovu prekonali už i tak vysoko
nastavenú latku a potvrdili svoje prvenstvo na poli farmaceutického veľtrhu práce. Dvojdňové
podujatie pritiahlo mnoho firiem z oblasti farmácie a naši študenti sa bližšie zoznámili so
svojimi budúcimi zamestnávateľmi. Okrem nabitého odborného sympózia sa každoročne koná
aj recepcia, kde si môžu partneri aj účastníci vychutnať dobré jedlo a hudobný doprovod.
VZDELÁVANIE
Kvapka plná informácii je projekt, ktorý sa venuje meraniam glukózy, cholesterolu,
triglyceridov, ale aj krvného tlaku, pulzu a BMI. V roku 2019 sme absolvovali tri biochemické
merania. Prvé v marci na našej fakulte, druhé na Fakulte telesnej výchovy a športu UK, kde
sme vyšetrili najvyšší počet záujemcov, a to až 80. Začiatkom tohto akademického roka mohli
naši študenti navštíviť prednášku spojenú s workshopom, kde sa dozvedeli teoretické poznatky
a tiež si vyskúšali techniku merania. Kvapku plnú informácií sme vylepšili o rôzne grafické
materiály a spoluprácu so študentmi zubného lekárstva, ktorí s nami na jeseň v budove UK na
Šafárikovom námestí šírili osvetu o čistení zubov.
Nový vzdelávací projekt Lekárenské paragrafy sme minulý rok odštartovali vo veľkom
štýle. Účastníci navštívili inštitúcie ako Štátny ústav pre kontrolu liečiv alebo Slovenskú
lekárnickú komoru, kde ich privítali ich najvyšší predstavitelia. Študenti odišli s darčekmi, a tí
najvytrvalejší dostali aj certifikát za účasť.
Medzi nové projekty patria aj Magistraliter majstrovstvá, kde si vlani 13 študentov
otestovalo svoju zručnosť na poli galeniky. Prostredníctvom tohoto projektu sme tiež nadviazali
užšiu spoluprácu s Katedrou galenickej farmácie, za čo sme nesmierne radi a v projekte
pokračujeme aj tento rok.
Kurz lekárenskej komunikácie je podporný projekt súťaže Majstrovstvá v lekárenskej
komunikácii, ktoré sa konajú počas týždňa farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa).
Ide o odborné prednášky zamerané na tréning študentov na ich budúce zamestnanie. V minulom
roku sa majstrovstiev zúčastnilo 7 študentov, ktorí ukázali svoje schopnosti za tarou a čelili
rôznym vopred pripraveným nástrahám od pacientov. Rolu pacientov perfektne zahrali študenti
z VŠMU.
Ďalším projektom počas TyFaVKy je Clinical skills event, kde študenti v tímoch
súťažia v znalostiach z klinickej farmakológie. CSE prebiehalo súčasne na našej fakulte, ako aj
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Výhercovia si odniesli poháre,
hodnotné knižky a najlepší tím vyhral exkurziu na Oddelení klinickej farmakológie Internej
kliniky vo Fakultnej nemocnici v Nitre.
Naším ďalším poslaním v oblasti vzdelávania je podporovať kampane verejného
zdravia. V minulom roku sme šírili osvetu o AIDS, antibiotikách, rakovine prostredníctvom
dňa narcisov a tzv. purple week, psychických chorobách či cukrovke. Tiež sme sa aktívne
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zúčastnili dňa srdca a dňa ústneho zdravia. V novembri sme prvýkrát propagovali mesiac
mužského zdravia zameraný na povedomie o karcinóme prostaty – Movember.
KULTÚRA
Najznámejší kultúrny event od SSŠF je Beánia farmaceutov. Už ôsmy rok mohli
študenti farmácie na jeden deň vypnúť od povinností a ísť sa zabaviť na túto už legendárnu
akciu. Tento rok nám duo DJ-ov MALALATA zničilo topánky a my veríme, že u nás neboli
naposledy. Okrem parádnej hudby si účastníci pochutili na studenom občerstvení a vypočuli si
tradičné príhovory prvákov a piatakov. Nechýbala ani tombola, ktorá bola hodnotnejšia ako
kedykoľvek predtým.
Teambuilding farmaceutov je podujatie, kde študenti stmeľujú vzťahy a súťažia medzi
sebou v disciplínach ako šípky alebo streľba zo vzduchovky. Tiež majú jedinečnú možnosť
plaviť sa po Karloveskom ramene pri západe slnka, čo je zážitok, na ktorý sa nezabúda. Ako
už bolo vyššie spomenuté, minulý rok sme zaviedli mnohé úspešné ekologické opatrenia na
zníženie odpadu na tejto akcii, ako zavedenie vratných pohárov alebo odpadkový kôš na
separovanie.
Tohtoroční štvrtáci si vlani užili Tabletku farmaceutov, posledný krát v legendárnom
klube Unique. Dj Robert Burian nás nenechal vydýchnuť a študenti nám zanechali len pozitívny
feedback, na ktorý chceme nadviazať aj ďalšie ročníky.
Medzi kultúrne akcie patrí medzi študentmi obľúbený Pharm Futsal cup organizovaný
v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu. Konal sa dvakrát ročne a prvé tri tímy sa
tešili z vecných cien.
Minulý rok koncom februára sa v spolupráci s Bratislavským spolkom medikov
uskutočnil Beerpong turnaj, kde si naši študenti v tejto aktivite zmerali sily so študentmi
medicíny. Párty doprevádzali hip-hopoví Djs a víťazný tím si odniesol tekutú výhru.
ZAHRANIČIE
Najobľúbenejšie zahraničné eventy našich študentov sú jednoznačne kongresy od EPSA
(European Pharmaceutical Students’ Association). V apríli minulého roku sa deviati študenti z
našej fakulty zúčastnili EPSA Annual Congress 2019 v Sofii. Toto edukačne nabité podujatie
nám EPSA spestrila bohatým kultúrnym programom, ako aj výletom do centra Sofie.
V júli sa tiež konal menší kongres EPSA Summer University 2019 v Slovinsku v meste
Portorož. Témou podujatia bolo „joining forces with other professionals for better healthcare“
a siedmi naši študenti si len pochvaľovali.
Posledný spomenutý EPSA kongres v tejto správe je EPSA Autumn Assembly 2019
v Chorvátsku, kde sa sedem našich študentov dozvedelo novinky o biologickej liečbe.
EuRS (European Regional Symposium) je podujatie európskej odnože IPSF
(International Pharmacy Students’ Federation). V júli sa tohto eventu vo Varšave zúčastnili
traja naši študenti ako oficiálni delegáti.
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Tretie podujatie počas leta bol SEP (Student Exchange Programme). Deviati naši
študenti získali cenné skúsenosti vo verejnej či nemocničnej lekárni, vo výskume alebo na stáži
vo farmaceutickej firme a spoznali krajiny ako Tanzánia, Indonézia, Španielsko, Portugalsko
či Poľsko. Naopak na Slovensko si prišli užiť SEP vo verejnej lekárni desiati zahraniční študenti
farmácie.
Počuli ste o SPC? Verím že áno. Ide o Slovak-Polish-Czech Leadership Camp, kde sa
v jednej z týchto troch krajín každý rok usporiada tréningový kemp pre študentov vyšehradskej
štvorky. Vlani v septembri sa konal vo Varšave a účastníci si zo sebou odniesli cenné líderské
skúsenosti a zručnosti. Jedným dychom dodávame, že tohtoročné SPC sa bude konať
v Bratislave!
Twinnet je výmenný program študentov farmácie medzi dvoma krajinami. V minulom
roku sme sa vybrali do Srbska, kde naši študenti prežili nezabudnuteľné dobrodružstvo v meste
Nový Sad. Tento akademický rok sme síce prenechali organizáciu Twinnetu kolegom
z Košickej farmácie, no aj napriek tomu sa dvaja naši študenti zúčastnili tohto výmenného
pobytu. Prvú časť absolvovali v Košiciach a v apríli odlietajú do Litvy, kde ich privíta fakulta
v Kaunase.
Zaujali vás niektoré z vyššie spomenutých eventov a neviete sa dopátrať
k informáciám? Riešením je Infoday, ktorý sa pravidelne koná v zimnom semestri. V októbri
sme vám priniesli informácie o našich zahraničných možnostiach a tiež ste si mohli vypočuť
zopár študentov a ich skúsenosti z ciest. Okrem našich projektov sa na Infoday dozviete aj
novinky z programu Erasmus+, či už ide o štúdium alebo stáž. Najbližší Infoday je ale ďaleko,
a preto neváhajte kontaktovať spolok o aktuálnych možnostiach vycestovať do zahraničia už
teraz!
PUBLIKÁCIE
Našu hlavnú publikačnú činnosť už tradične venujeme Farmakovinám, ktoré sme tento
akademický rok začali tlačiť na recyklovaný papier! Okrem nového papiera Farmakoviny
obsahujú aj novú EKO rubriku „Máte radi zem?“ kde sa v každom čísle venujeme ekologickým
problémom a ich riešeniam. Tretie číslo Farmakovín sa práve finalizuje a my sme ich opäť
prihlásili na súťaž Štúrovo pero, kde budeme bojovať o najvyššie priečky v kategórii
vysokoškolské časopisy.
Sprievodca prváka a Sprievodca absolventa sú informačné príručky pre nováčikov na
našej fakulte a pre novopečených magistrov. Sprievodca prváka sa rozdáva pri zápise prvákov
a obsahuje praktické informácie a rady o štúdiu, ubytovaní, doprave, či o našom spolku.
Sprievodca absolventa zas informuje čerstvých farmaceutov o možnostiach na trhu práce,
zahraničných možnostiach, povinnostiach po škole či o ďalšom vzdelávaní. Vydávame ho
k zimným štátniciam pre všetkých piatakov.
Minulý semester naša šikovná predsedníčka pre publikácie Martina Podžubanová
vytvorila nový zábavný projekt – Farmakvíz. Ide o kvíz pre študentov farmácie, kde sa vždy
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jedno kolo venuje nadobudnutým teoretickým vedomostiam z nášho oboru. Doposiaľ prebehli
tri kvízy a môžete sa tešiť na ďalšie.
Rok 2019 bol pre nás plný výziev a dobrodružstiev. Ako ste si určite všimli, SSŠF
prechádza zmenou vizuálnej identity. Dúfame, že sa vám naše nové logo páči a že sa uvidíme
na či už tradičných, alebo úplne nových projektoch, ktoré začneme rozbiehať už tento rok!

XIII. Záver - Hodnotenie činnosti fakulty v roku 2019
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 2019 bol
pokračovaním plnenia zámerov z predchádzajúcich rokov, ale tak ako v ostatných rokoch aj v
tomto hodnotenom sa objavili viaceré nové prvky a aktivity.
V oblasti vzdelávania Farmaceutická fakulta UK v Bratislave ponúka komplexnú skladbu
študijných programov a zostáva lídrom v oblasti farmaceutického vzdelávania na Slovensku vo
všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Fakulta má relatívne stabilizovaný počet
domácich uchádzačov o štúdium, 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 vedeckovýskumného 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.
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