Výročná správa o činnosti Farmaceutickej fakulty UK za rok
2020

Univerzita Komenského v Bratislave

Farmaceutická fakulta

Výročná správa o činnosti fakulty v r. 2020

Bratislava, jún 2021

Schválené v AS FaF UK: 24. 6. 2021
Prerokované vo VR FaF UK: 15. 6. 2021
0

OBSAH
ÚVOD

2

I.

VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

4

II.

VEDECKO – VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

31

III. ZAHRANIČNÉ VZŤAHY

88

IV. ČINNOSŤ ÚSTREDNEJ KNIŽNICE FaF UK

91

V.

96

ČINNOSŤ UNIVERZITNEJ LEKÁRNE

VI. ČINNOSŤ FAKULTNEJ LEKÁRNE

98

VII. ČINNOSŤ ZÁHRADY LIEČIVÝCH RASTLÍN

103

VIII. ČINNOSŤ TOXIKOLOGICKÉHO A ANTIDOPINGOVÉHO CENTRA

103

IX. ČINNOSŤ NMR LABORATÓRIA

106

X.

108

MEDZINÁRODNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM CEMDC

XI. ÚČASŤ FAKULTY NA EXPERTÍZNEJ ČINNOSTI

109

XII. ČINNOSŤ SLOVENSKÉHO SPOLKU ŠTUDENTOV FARMÁCIE

109

XIII. ZÁVER - HODNOTENIE ČINNOSTÍ FAKULTY

114

1

Úvod
Výročná správa Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2020 bola
vypracovaná a predložená na schválenie Akademickému senátu FaF UK. Hoci táto správa bola
vypracovaná ako povinnosť 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 fakulty 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 o východiskách a vývojových trendoch v jednotlivých oblastiach činností a
procesov na fakulte a poskytujú o nej relevantný faktografický obraz.
Rok 2020 možno napriek pandémii koronavírusu a z nej vyplývajúcich obmedzení, považovať
z celkového pohľadu na základné činnosti fakulty za úspešný. Avšak ako každý rok, ani tento
hodnotený rok sa nezaobišiel bez problémov. Záujem študentov o štúdium na fakulte, napriek
všetkému aktívnemu úsiliu zo strany fakulty získať čo najviac kvalitných uchádzačov o štúdium
v slovenských programoch, naďalej klesá. Hlavnou príčinou je klesajúci počet absolventov
stredných škôl.
Napriek tomu verím, že situácia sa v budúcnosti bude zlepšovať a že vďaka pokračujúcej
priaznivej situácii v oblasti zamestnanosti našich absolventov na trhu práce bude o štúdium na
našej fakulte naďalej záujem. Ďalším riešeným problémom je potreba udržiavať a rozširovať
záujem zahraničných študentov o štúdium v magisterskom programe vyučovanom v anglickom
jazyku. Vedenie fakulty podniká rôzne kroky s cieľom zvýšenia propagácie štúdia na našej
fakulte v zahraničí. Problémom naďalej ostáva aj kríza v počte študijných programov v 3. stupni
VŠ štúdia, ktorá vyplýva z aktuálneho zloženia personálnej matice zamestnancov a
požadovanej kvalifikácie potrebného počtu garantov a spolugarantov študijných programov.
Fakulta počas roka 2020 naďalej implementovala, udržiavala a zdokonaľovala 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 dôsledku pandemickej situácie počas roku 2020 fakulta
úspešne zaviedla dištančné vzdelávanie povinných, povinne voliteľných aj výberových
predmetov, ako aj on-line skúšanie študentov. Fakulta tiež uskutočnila štátne skúšky, obhajoby
dizertačných prác, habilitačné a inauguračné konania on-line spôsobom pri dodržaní všetkých
zákonných náležitostí. V oblasti vedy sa neustále snaží o získavanie domácich a zahraničných
vedeckých grantov, podporuje publikačnú činnosť svojich zamestnancov, podporuje mladých
vedcov v medzinárodnej spolupráci sa snaží rozvíjať medzinárodnú spoluprácu aj na úrovni
fakulty a udržiava počty študentov prijímaných na doktorandské štúdium 3. stupňa VŠ štúdia.
V uvedenom roku vedenie fakulty pokračovalo v rekonštrukcii ďalších výučbových a
kancelárskych miestností a začalo s rekonštrukciou fasády budovy z dôvodu zvýšenia kvality
prostredia pre pedagogický proces 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 Ústrednú knižnicu pre koordinačné,
výskumné, metodické, vzdelávacie, poradenské a štatistické činnosti knižničného systému.
Ústredná knižnica poskytuje kvalitné knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy,
techniky, kultúry a vzdelávania, za čo treba poďakovať pracovníkom knižnice.
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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
a vedecko-výskumných výkonov katedier a každoročnej centrálnej prípravy údajov pre
vyplnenie ďalších akreditačných procesov. Fakulta sa aj naďalej snaží udržiavať vnútorné
procesy a organizačnú štruktúru tak, aby administratívne faktory nemali priveľký záťažový
dopad na tvorivých zamestnancov.
S odstupom času po uplynutí ďalšieho roka je možné konštatovať, že dosiahnuté zmeny a
výsledky na fakulte v roku 2020 budú podkladom pre ďalšie zlepšovanie súčasného vzdelávania
študentov zvyšovaním kvalifikačnej štruktúry učiteľov dôležitej pre zabezpečenie kontinuálnej
garancie študijných programov, habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov.
Cieľom je zabezpečiť kvalitný výskum a kvalitné personálne obsadenie pozícií ovplyvňujúcich
úroveň vzdelávania.
Slovom na záver možno zhodnotiť celkovú situáciu a ďalšie smerovanie fakulty tým, že fakulta
má za sebou náročný rok, ktorý však poskytuje dobrý základ pre jej budúci rozvoj plánovaných
priorít a som presvedčený, že aj rok 2021 bude pre fakultu ďalším úspešným rokom.
Zároveň by som na tomto mieste rád poďakoval bývalému vedeniu fakulty za pokrok
v rekonštrukcii laboratórií, auly a seminárnych miestností, knižnice, jedálne a spoločných
priestorov, inovovaní študijného programu, obnove prístrojového vybavenia laboratórií a
podpore kvalifikačného rastu pedagógov, ktorý dosiahlo počas svojho osemročného funkčného
obdobia. Tieto aktivity významne prispeli k zvýšeniu úrovne pedagogického procesu
a celkového imidžu fakulty.

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
dekan
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I. Výchovno-vzdelávacia činnosť
1. Magisterský stupeň štúdia - akreditovaný päťročný magisterský študijný program
farmácia v študijnom odbore farmácia, ktorý zodpovedá požiadavkám na koordináciu
vzdelávania pre potreby vzájomného uznávania odbornej kvalifikácie v rámci štátov Európskej
únie.
Tab. 1: Študenti magisterského štúdia – študujúci v slovenskom jazyku
Rok štúdia

Š t u d e n t i študujúci v slovenskom jazyku
zapísaní k 31.10.2019 prerušení zanechaní vylúčení absolventi

1.

200

11

21

17

2.

186

0

4

5

3.

167

0

1

9

4.

170

2

1

4

1

5.

173

0

0

0

165

Spolu *

896

14

27

35

166

* 8 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 31.10.2019 prerušení zanechaní vylúčení absolventi

*

1.

44

2.

27

3.
4.
5.

8
8
14

Spolu *

101

2

18

6

3

1

12
2

21

7

12

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

2. Bakalársky stupeň štúdia - akreditovaný trojročný bakalársky študijný program
v študijnom odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky.
Tab. 3: Študenti bakalárskeho štúdia
Š t u d e n t i študujúci v slovenskom jazyku
Rok štúdia

zapísaní k 31.10.19 prerušení zanechaní vylúčení absolventi

4

1.

8

1

2.

11

2

3.

5

Spolu

24

5
0

0

3

5

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

FA 896 + FA/A 101 + ZDP (Bc.) 24 = 1 021 študentov

Farmácia
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300

200
100
0

Prihlásení

Zúčastnení

Zapísaní

Absolventi

Obr. 1: Uchádzači a absolventi FA
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Farmácia v anglickom jazyku
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Obr. 2: Uchádzači a absolventi FAA
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Obr. 3: Uchádzači a absolventi ZDP
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Tab. 4: Prehľad o uchádzačoch a študentoch od ak. r. 2009/2010 do ak. r. 2019/2020
Študenti
Rok
prihlásení

zúčastnení

zapísaní

absolventi

Farmácia (FA)
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

2019/2020

518

499

200

166

Farmácia vyučovaná v anglickom jazyku (FA/A)
2009/2010

154

114

98

18

2010/2011

108

90

87

26

2011/2012

84

71

71

71

2012/2013

38

26

26

65

2013/2014

36

27

25

70

2014/2015

35

26

20

61

2015/2016

47

41

25

69

2016/2017

70

51

33

56

2017/2018

71

59

41

18

2018/2019

113

103

41

16

2019/2020

116

103

44

12

Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (ZDP)
7

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

2019/2020

27

27

8
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Prijímacie konanie pre akademický rok 2020/2021 sa na Farmaceutickej fakulte uskutočnilo
podľa zásad, ktoré schválil Akademický senát fakulty. Prijímacie konanie na FaF UK
prebiehalo formou externej skúšky z testu z prírodných vied (biológia + chémia) a testu
všeobecných študijných predpokladov, ktoré mohol uchádzač vykonať v určených termínoch
v rozpätí december 2019 – máj 2020.
Pre skúšku z testu všeobecných študijných predpokladov bolo v tomto časovom rozpätí
vypísaných šesť termínov (07.12.2019, 08.02.2020, 07.03.2020, 30.05.2020, 13.06.2020,
27.06.2020).
Pre skúšku z prírodných vied (biológia a chémia) boli v tomto časovom rozpätí vypísané dva
termíny (13.06.2020, 27.06.2020).
Skúška sa konala formou písomných testov, uchádzač sa mohol zúčastniť ľubovoľného počtu
pokusov, pričom fakulta brala do úvahy vždy najlepší výsledok uchádzača z daného typu testu.
Externý dodávateľ služby bol vybraný na základe úspešnosti vo verejnom obstarávaní.
Celkový výsledok prijímacieho konania bol prepočítaný nasledovným spôsobom: výsledok
z testu Biológia x 0,4 (váha v celkovom hodnotení 40%) + výsledok z testu Chémia x 0,4 (váha
v celkovom hodnotení 40%) + výsledok z Testu všeobecných študijných predpokladov x 0,2
(váha v celkovom hodnotení 20%).
V tabuľke 4 a následných grafoch je znázornený vývoj záujmu uchádzačov o štúdium na fakulte
za ostatných 10 rokov. Fakulta propagovala možnosť vzdelávania elektronickými a tlačenými
formami (Časopis „Lekárnické listy“; publikácia „Ako na vysokú školu“, portál MŠVVaS SR).
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Tab. 5: Krajina pôvodu študentov (Mgr.+Bc.)
Štát

Počet študentov

Česká republika

1

Helénska republika/ Grécko

8

Iránska islamská republika

88

Maďarsko

4

Rakúska republika

2

Srbská republika

1

Ukrajina

3

Zahraniční študenti zapísaní spolu:
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PREDMETY A ICH KREDITOVÁ HODNOTA V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020
Povinné, povinne voliteľné a výberové predmety päťročného magisterského študijného
programu farmácia v študijnom odbore farmácia pre študentov zapísaných na štúdium od 01.
09. 2019 sumarizuje Tab. 6.

Tab. 6: predmety a ich kreditová hodnota v akademickom roku 2019/2020 (1.rok štúdia,
spojeného 1. a 2. stupňa VŠ)

1. rok štúdia – Povinné predmety
Predmet
Analytická chémia (1)
Farmaceutická fyzika (1)
Farmaceutická fyzika (2)
Funkčná a patologická anatómia
Latinská medicínska terminológia
Mikrobiológia
Organická chémia (1)
Všeobecná a anorganická chémia
Všeobecná biológia

Kredity
7
5
5
6
3
5
7
6
5

9

2. rok štúdia – Povinné predmety
Predmet
Analytická chémia (2)
Biochémia
Biológia a fyziológia imunity
Farmaceutická botanika
Farmakológia (1)
Organická chémia (2)
Sociálna farmácia a farmakoekonomika
Systémová a patologická fyziológia

Kredity
8
8
5
6
6
5
5
5

3. rok štúdia - Povinné predmety
Predmet
Aplikovaná biochémia
Farmaceutická chémia (1)
Farmaceutická chémia (2)
Farmakognózia (1)
Farmakognózia (2)
Farmakológia (2)
Farmaceutická technológia (1)

Kredity
4
5
8
6
8
7
9

4. rok štúdia – Povinné predmety
Predmet
Analýza liečiv
Farmaceutická technológia (2)
Klinická farmácia a farmakoterapia
Klinická farmakológia a farmakoterapia
Lekárenstvo, legislatíva a etika
Príprava diplomovej práce (1)
Príprava diplomovej práce (2)
Technológia biologických liečiv
Toxikológia
Verejné zdravie a farmaceutická starostlivosť

Kredity
7
9
5
4
4
3
4
4
3
4

5. rok štúdia – Povinné predmety
Predmet
Lekárenská prax (1)
Lekárenská prax (2)
Príprava diplomovej práce (3)
Farmakognózia
Farmaceutická chémia
Farmakológia
Farmaceutická technológia
Sociálna farmácia a lekárenstvo
Obhajoba diplomovej práce

ŠS
ŠS
ŠS
ŠS
ŠS
ŠS

Kredity
20
6
10
4
4
4
4
4
4
10

Povinne voliteľné predmety a výberové predmety
Predmet
Analýza látok v biologických systémoch
Bezpečnosť liekov a výživových doplnkov na rastlinnom základe
Biofyzika
Bioorganická chémia
Bioštatistika pre farmaceutov
Dejiny farmácie
Farmaceutická informatika
Farmaceutická propedeutika
Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv
Farmakológia liečiv na zriedkavé choroby
Hodnotenie zdravotníckych technológií
Homeopatické lieky *
Hygiena farmaceutických zariadení
Inovatívne liekové formy a biologické lieky
Inovatívne lieky vo farmakoterapií
Imunodiagnostika
Latinská farmaceutická terminológia
Liečebná kozmetika
Liečivé rastliny
Matematika pre farmaceutov
Medicínska propedeutika
Metalofarmaká a nanočastice ako moderné liečivá vo farmácii
Mimofakultné študijné aktivity *
Molekulová biológia účinku liečiv
Molekulárne základy vývoja liečiv
Nemocničné lekárenstvo
Nové smery v analytickej chémií
Nové trendy v oblasti prírodných liečiv
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) *
Patológia zriedkavých chorôb
Pohyb a zdravie
Pokročilé bunkovo-biologické metódy
Prvá pomoc
Správna výrobná prax v oblasti liečiv
Rádiofarmaká

Kredity
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
2
1
3
3
2
2
2
3
2
3
2
2
1
3
3
2
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
3
4
11

Správna výrobná prax v oblasti liečiv
Študentská vedecká činnosť *
Študentská vedecká činnosť a prezentácia
Technológia prírodných liečiv
Telesná výchova (1)
Telesná výchova (2)
Telesná výchova (3)
Telesná výchova (4)
Telesná výchova (5) *
Trendy v európskom farmaceutickom vzdelávaní
Validácia v analytickej a farmaceutickej praxi
Veterinárna farmakológia
Vybrané kapitoly z anorganickej chémie
Vybrané kapitoly z organickej chémie
Výpočtová technika
Výpočty v chemickej analýze *
Výpočty z farmaceutickej fyziky (1) *
Výpočty z farmaceutickej fyziky (2) *
Xenobiochémia
Základy dietológie a výživy
Základy manažmentu vo farmácii
Základy molekulového modelovania
Základy práva pre farmaceutov
Základy regulačnej farmácie
Zdravotnícka psychológia
Zdravotnícke pomôcky

3
1
2
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
3
3
2
3
2
2
2

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

Povinné, povinne voliteľné a výberové predmety päťročného magisterského študijného
programu farmácia v študijnom odbore farmácia pre študentov zapísaných na štúdium do 31.
08. 2019 sumarizuje Tab. 7.
Tab. 7: predmety a ich kreditová hodnota v akademickom roku 2019/2020 (2. – 5. rok štúdia,
spojeného 1. a 2. stupňa VŠ)
1. rok štúdia – Povinné predmety
Predmet
Anatómia a fyziológia
Farmaceutická botanika
Farmaceutická propedeutika
Fyzika
Fyzikálna chémia
Matematika
Organická chémia (1)

Kredity
6
6
2
5
7
4
7
12

Všeobecná a anorganická chémia
Všeobecná biológia
Základy latinského jazyka pre farmaceutov (1)
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
Lekárenská prax (2)
Príprava diplomovej práce (2)
Farmakognózia
Farmaceutická chémia
Farmakológia
Sociálna farmácia a lekárenstvo
Farmaceutická technológia
Obhajoba diplomovej práce

ŠS
ŠS
ŠS
ŠS
ŠS
ŠS

8
4
2
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
Kredity
20
16
4
4
4
4
4
4
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Povinne voliteľné predmety a výberové predmety
Predmet
Analýza látok v biologických systémoch
Bezpečnosť liekov a výživových doplnkov na rastlinnom základe
Biofyzika
Bioorganická chémia
Bioštatistika pre farmaceutov
Dejiny farmácie
Farmaceutická informatika
Farmaceutická propedeutika
Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv
Farmakológia liečiv na zriedkavé choroby
Hodnotenie zdravotníckych technológií
Homeopatické lieky *
Hygiena farmaceutických zariadení
Inovatívne liekové formy a biologické lieky
Inovatívne lieky vo farmakoterapií
Imunodiagnostika
Latinská farmaceutická terminológia
Liečebná kozmetika
Liečivé rastliny
Matematika pre farmaceutov
Medicínska propedeutika
Metalofarmaká a nanočastice ako moderné liečivá vo farmácii
Mimofakultné študijné aktivity *
Molekulová biológia účinku liečiv
Molekulárne základy vývoja liečiv
Nemocničné lekárenstvo
Nové smery v analytickej chémií
Nové trendy v oblasti prírodných liečiv
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) *
Patológia zriedkavých chorôb
Pohyb a zdravie
Pokročilé bunkovo-biologické metódy
Prvá pomoc
Správna výrobná prax v oblasti liečiv
Rádiofarmaká
Správna výrobná prax v oblasti liečiv

Kredity
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
2
1
3
3
2
2
2
3
2
3
2
2
1
3
3
2
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
3
4
3
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Študentská vedecká činnosť *
Študentská vedecká činnosť a prezentácia
Technológia prírodných liečiv
Telesná výchova (1)
Telesná výchova (2)
Telesná výchova (3)
Telesná výchova (4)
Telesná výchova (5) *
Trendy v európskom farmaceutickom vzdelávaní
Validácia v analytickej a farmaceutickej praxi
Veterinárna farmakológia
Vybrané kapitoly z anorganickej chémie
Vybrané kapitoly z organickej chémie
Výpočtová technika
Výpočty v chemickej analýze *
Výpočty z farmaceutickej fyziky (1) *
Výpočty z farmaceutickej fyziky (2) *
Xenobiochémia
Základy dietológie a výživy
Základy manažmentu vo farmácii
Základy molekulového modelovania
Základy práva pre farmaceutov
Základy regulačnej farmácie
Zdravotnícka psychológia
Zdravotnícke pomôcky

1
2
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
3
3
2
3
2
2
2

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

POČET ŠTUDENTOV ZAPÍSANÝCH NA POVINNE VOLITEĽNÉ
PREDMETY V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016 - 2019/2020
Tab. 8:

Počet študentov zapísaných na povinne voliteľné predmety v ak. r. 2015/2016 2019/2020 (1. - 4. rok štúdia, spojeného 1. a 2. stupňa VŠ)

Predmety
Analýza látok v biologických systémoch

2015/201 2016/201 2017/201 2018/201 2019/202
6
7
8
9
0
23
10
15
25
25

Aplikovaná štatistika pre farmaceutov

105

98

98

80

111

Biofyzika

36

26

34

24

36

Biofyzika napäťovo závislých membrán.
kanálov

2

7

0

0

0
15

Bioorganická chémia

22

33

72

90

109

Biotechnológia

219

29

17

43

43

Dejiny farmácie

32

41

56

70

71

Farmaceutická propedeutika

0

0

0

0

227

Farmaceutická informatika

118

23

20

27

39

3

5

14

8

Farmakokinetické modelovanie a vývoj
liečiv

-

Funkčná morfológia tkanív

50

78

65

71

0

Hodnotenie zdravotníckych technológií

2

1

5

3

12

Homeopatické lieky

20

5

0

0

0

Hygiena farmaceutických zariadení

173

155

148

143

153

Imunodiagnostika

20

17

20

29

22

Inovatívne lieky vo farmakoterapii

-

-

9

35

35

Latinská farmaceutická terminológia

-

-

-

-

213

Liečebná kozmetika

62

39

41

40

44

Liečivé rastliny

55

43

56

64

87

-

-

-

-

60

Molekulárna biológia účinku liečiv

112

99

95

121

122

Molekulárne základy vývoja liečiv

22

31

10

16

24

Nemocničné lekárenstvo

2

7

10

10

12

Nové smery v analytickej chémii

59

33

22

40

36

Odborná jazyková príprava z anglického
jazyka (1)

137

191

179

222

196

Odborná jazyková príprava z anglického
jazyka (2)

192

99

137

172

185

Odborná jazyková príprava z anglického
jazyka (3)

152

126

136

163

183

Odborná jazyková príprava z anglického
jazyka (4)

149

124

85

106

72

Odborná jazyková príprava z anglického
jazyka (5)

-

-

9

23

23

Odborná jazyková príprava z nemeckého
jazyka (1)

22

28

6

12

13

Odborná jazyková príprava z nemeckého
jazyka (2)

19

0

7

2

4

Odborná jazyková príprava z nemeckého
jazyka (3)

0

4

6

2

3

Odborná jazyková príprava z nemeckého
jazyka (4)

-

3

1

6

1

Matematika pre farmaceutov

16

Odborná jazyková príprava z nemeckého
jazyka (5)

-

-

4

0

1

Patologická fyziológia

29

32

39

32

40

Podpora verejného zdravia

11

20

23

32

38

Prírodné liečivá

46

35

21

22

30

Prvá pomoc

186

170

160

188

210

Slovenský jazyk pre zahraničných
študentov (1)

-

24

31

34

46

Slovenský jazyk pre zahraničných
študentov (2)

-

24

29

34

40

Slovenský jazyk pre zahraničných
študentov (3)

-

11

13

8

20

Slovenský jazyk pre zahraničných
študentov (4)

-

9

13

6

24

Správna výrobná prax v oblasti liečiv

24

24

25

24

23

Technológia prírodných liečiv

0

0

0

0

0

Telesná výchova (1)

190

189

179

222

205

Telesná výchova (2)

148

181

162

212

181

Telesná výchova (3)

183

142

149

166

197

Telesná výchova (4)

177

149

152

158

203

Toxikológia xenobiotík

143

141

132

144

149

3

3

0

0

Trendy v európskom farmaceutickom
vzdelávaní

-

Veterinárna farmakológia

19

26

31

27

30

Vybrané kapitoly z anorganickej chémie

161

155

147

179

187

Vybrané kapitoly z organickej chémie

115

87

39

90

167

Výpočtová technika

40

20

20

51

53

Výpočty z farmaceutickej fyziky (1)

-

-

-

-

112

Výpočty z farmaceutickej fyziky (2)

-

-

-

-

60

Výpočty z fyzikálnej chémie

165

185

188

225

-

Výpočty z fyziky

186

188

189

227

-

Xenobiochémia

47

27

27

28

38

Základy aplikovanej štatistiky

10

10

3

4

3

Základy manažmentu vo farmácii

100

81

72

96

114

Základy molekulového modelovania

145

117

122

121

124

Základy práva pre farmaceutov

11

10

6

8

13

Základy práva pre zdravotníckych
pracovníkov

4

0

0

0

0

Základy regulácie liekov

-

-

-

-

10
17

Zdravotnícka psychológia

-

-

-

-

27

Zdravotnícke pomôcky

-

-

-

-

33

Tab. 9:

Počet diplomantov na katedrách v akademickom roku 2019/2020
Magisterský program FA
(SP)

Magisterský
FA/A (AP)

Katedra

4.r

5.r

Spolu FA

KFANF

14

18

32

KCHTL

11

16

27

KBMBL

20

21

41

KFCH

14

20

34

KFT

43

36

79

KORF

21

27

48

KFB

17

19

36

KFCHL

13

5

KGF

9
162

SPOLU:

4.r

Bakalársky
program
ZDP/ (Bc.)

program
5.r

Spolu FA/A

3.r

2
1

6

3

7

1

1
1

2

1

18

2

1

11

20

1

173

335

7

11

3
9

5

*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
PROGRAMU – ERASMUS+

ŠTUDENTOV

SLOVENSKÉHO

ŠTUDIJNÉHO

Počnúc rokom 2012 na fakulte funguje referát pre zahraničie a mobility (dnes Referát pre
medzinárodné vzťahy a mobility), ktorého hlavným cieľom vždy bolo a je, ako vidno
z priloženého obr. 4, podporovať a neustále zvyšovať zahraničnú mobilitu študentov
Farmaceutickej fakulty UK (ďalej iba FaF UK). Význam založenia referátu odzrkadľuje stále
intenzívny záujem zahraničných študentov o štúdium na FaF UK, ale i rastúci záujem našich
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študentov predovšetkým o absolvovanie povinnej lekárenskej praxe v zahraničí, vo forme
stáže, v rámci programu Erasmus+, a to i napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii
v druhej časti akademického roka (ďalej iba AR) 2019/2020 a s ňou spojených reštrikcií, ktoré
výrazne obmedzili možnosti vycestovania študentov na zahraničnú mobilitu. Situáciu v AR
2019/2020 a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi odzrkadľuje obr. 4.
Počet bilaterálnych zmlúv pre Erasmus+ sa oproti minulému roku nezmenil. Študenti mali
možnosť vybrať si jednu z 31 univerzít, pedagógovia z 32 univerzít, a to v nasledujúcich
krajinách: Belgicko (Leuven), Bulharsko (Plovdiv, Sofia), Česká republika (Brno), Fínsko
(Kuopio), Francúzsko (Paris, Nancy), Chorvátsko (Zagreb), Maďarsko (Budapest, Pécs),
Nemecko (Freiburg), Portugalsko (Monte, Porto), Poľsko (Katovice, Katovice – Sosnowiec,
Krakov, Poznaň), Rumunsko (Tărgu Mureş), Slovinsko (Ljubljana), Španielsko (Barcelona,
Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Santiago de Compostela, Valencia), Taliansko (Bologna,
Messina, Chieti – Pescara) a Turecko (Ankara). V AR 2019/2020 nebola uzatvorená bilaterálna
zmluva so žiadnou novou univerzitou. Výnimkou je iba zmluva s Farmaceutickou fakultou
v Brne, ktorá sa odčlenila od pôvodnej Veterinární a farmaceutickej univerzity v Brne a od 1.
7. 2020 sa stala súčasťou Masarykovej univerzity v Brne.
V akademickom roku 2019/2020 o mobilitu Erasmus+ prejavilo záujem spolu 34 študentov
FaF, čo bolo o viac ako o polovicu menej ako v akademickom roku 2018/2019. Dôvodom
mohol byť aj fakt, že ani na štúdium ani na stáž počas štúdia nebola vyhlásená dodatočná výzva.
Navyše, výrazne klesol aj počet študentov anglického študijného programu „Farmácia“, ktorí
by boli legislatívou domovskej krajiny prinútení absolvovať povinnú prax v rámci programu
Erasmus+, aby im bola riadne uznaná tak, ako tomu bolo v prípade gréckych študentov.
Na štúdium si prihlášku podali 6 študenti, z nich 3 sa prihlásili iba na jednu univerzitu
(Veterinární a farmaceutická univerzita v Brne), jeden študent si okrem University of Eastern
Finland ako náhradnú zvolil University of Pécs; ďalšie dve študentky si v prihláške uviedli až
3 univerzity, a to zhodne: Veterinární a farmaceutickú univerzitu v Brne, Medical University
of Plovdiv a University of Pécs. Na stáž počas štúdia si prihlášku podalo 28 študentov, na
absolventskú stáž 6. V tomto období bolo zo zahraničia prijatých 25 študentov (štúdium + stáž),
čo predstavuje iba mierny nárast oproti predchádzajúcemu akademickému roku.
Na štúdium reálne nastúpili 4 študenti slovenského študijného programu: Farmácia. Všetci
štyria absolvovali buď semestrálny (3) alebo celoročný zahraničný pobyt na Veterinární
a farmaceutické univerzite v Brne. Na stáž počas štúdia nastúpilo 22 študentov, z toho 5
z anglického študijného programu: Farmácia a jeden doktorand denného štúdia. Ostatní
študenti mobilitu zrušili z rôznych dôvodov (zo zdravotných či z osobných dôvodov, ale
i v dôsledku epidemiologickej situácie spôsobenej rozšírením vírusu SARS-CoV-2; pri štúdiu
aj kvôli nekompatibilite študijného plánu ponúkaného zahraničnou univerzitou pre príslušný
akademický rok). 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 študijnom programe:
Farmácia v oboch programoch: v slovenskom sa stáže zúčastnilo 16 študentov, v anglickom 5
študentov, t. j. spolu 21, čo predstavuje pokles o viac ako polovicu oproti AR 2018/2019. Ako
už bolo vyššie spomenuté, pokles študentov hlásiacich sa na mobilitu mohol byť do značnej
miery spôsobený tým, že počas roka nebola vyhlásená ďalšia výzva na podávanie prihlášok ako
i poklesom študentov gréckej národnosti v anglickom študijnom programe „Farmácia“, ktorých
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účasť na Erasmus+ stáži v minulosti výrazne zdvihla počet vyslaných študentov na mobilitu.
Vtedy bol daný stav ovplyvnený vyšším počtom gréckych študentov v príslušnom ročníku,
ktorí podliehali legislatívnym zmenám v uznávaní povinnej praxe študentov gréckej národnosti
študujúcich na zahraničnej univerzite, uvedené do platnosti počnúc akademickým rokom
2016/2017. V súčasnosti je trend opačný. Ako už bolo spomenuté, 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 UK. Aj napriek
nižšiemu podielu slovenských študentov v AR 2019/2020, ich záujem absolvovať časť alebo
celú povinnú prax v zahraničí neustále rastie.
Žiaľ, nemožno prehliadnuť kontinuálny pokles študentov, ktorí sa prihlásia a aj reálne
vycestujú do zahraničia za účelom štúdia. Dôvodom nie je nízky počet zazmluvnených
univerzít, ale nedostatočná jazyková vybavenosť študentov FaF UK 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 UK), 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.
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Obr.4: Prehľad aktivít v rámci programu Erasmus+ v akademických rokoch 2003/2004 až
2019/2020.

RIGORÓZNE KONANIE V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020
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V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom bolo prijatých o 50 uchádzačov menej
(90 v akademickom roku 2018/2019) a úspešne ukončených bolo o 83 uchádzačov menej než
v predchádzajúcom akademickom roku (115 v akademickom roku 2018/2019).
Tab.10:

Prehľad prijatých a ukončených
v akademickom roku 2019/2020

uchádzačov

Počet prijatých uchádzačov

na

rigoróznom

Počet úspešne ukončených

2015/2016

123
127

82
103

2016/2017

111

111

2017/2018

121

102

2018/2019

90

115

2019/2020

40

32

2014/2015

konaní

Rigorózne konanie
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Obr. 5: Vývoj rigorózneho konania za posledných 5 rokov

Tab.11:

Prehľad prijatých a ukončených uchádzačov na rigoróznom konaní rozdelených
podľa katedier v akademickom roku 2019/20
Počet aktívnych rigoróznych prác

Počet úspešne ukončených

KFANF

7

1

KCHTL

6

0

KBMBL

4

4

21

KFCH

9

1

KFT

26

5

KORF

40

13

KFB

6

3

KFCHL

9

3

KGF

4

2

111

32

Spolu:

PREHĽAD DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA K 31. 12. 2020
Celkový počet doktorandov FaF UK k 31. 12. 2020: 64 (47 denných, 17 externých)
Tab.12:

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

po diz.sk.

externí
po diz.sk.

denní

externí

po diz.sk.

externí
po diz.sk.

KFANF

6

5

1

1

1

0

0

0

0

KCHTL

4

4

2

0

0

0

0

0

0

KBMBL

5

5

1

0

0

0

0

0

0

KFCH

4

2

2

2

1

0

0

0

0

KFT

28

20

14

7

5

1

1

0

0

KORF

5

2

0

3

1

0

0

0

0

KFB

4

3

2

1

1

0

0

0

0

KFCHL

5

3

1

0

1

0

0

2

2

KGF

3

1

1

1

1

1

1

0

0

64

45

24

15

11

2

2

2

2

SPOLU:

Tab.13:

Počet PhD. študentov v závislosti od študijného odboru
22

Študijný
odbor

Denné
štúdium

Externé
štúdium

Ročník:

I

II III IV V

farmakológia

4

3

2

9

3

farmaceutická
chémia

8

1

4

2

0

farmakognózia

1

1

0

2

1

klinická
farmácia

2

2

1

0

0

2

2

Spolu celkom

15

7

7

13 4

2

2

Tab. 14:

Študijný odbor

I

II

Spolu

III

IV

V

VI

Deň. + Ext.

4
1

1

15 + 4 = 19

2

1

5+3=8

1

1

5 + 7 = 12

5

3

46 + 18 = 64

1
1

1

21 + 4= 25

2

4

Počet študentov prihlásených na prijímacie konanie v závislosti od študijného
odboru
Počet

Denné štúdium
zúčast. prijatí

Externé štúdium

téma

prihlás.

farmakológia

7

5

5

4

1

0

0

farmaceutická
chémia

19

10

8

8

0

2

farmakognózia

1

1

1

1

0

klinická
farmácia

4

3

3

2

Spolu celkom

31

19

17

15

Tab.15:

VII

neprij.

nezapís. prihlás. zúčast.

prijatí

neprij.

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

2

2

0

2

2

3

3

2

1

Počet úspešne ukončených doktorandov fakulty (obhajoba PhD. práce)

Študijný odbor

Denní

Externí

Denná/Exter. nadštandard

1

0/2

farmakológia

3

farmaceutická chémia

2

0/0

farmakognózia

1

0/0

klinická farmácia

1

0/0

23

SPOLU:

Tab.15:

7

1

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

Študijný odbor

Denní

Externí

SPOLU:

0

0

Tab.16:

Počet doktorandov, ktorí sú k 31. 12. 2020 v prerušení doktorandského štúdia

Štud. program

klinická farmácia
farmakognózia
farmac. chémia
farmakológia

Tab.17:

0/2

Katedra

Denní Exter.

KORF
KFT
KBMBL
KFB
KFCH
KFT
Spolu:

1
1
1
1
2
2
4

4

Prehľad pohybu doktorandov v oboch formách doktorandského štúdia

Spôsob pohybu

Denná forma

Ext. forma/zamest. FaF

novoprijatí

15

2

zanechali

1

0

vylúčení z doktorandského štúdia

1

1

prestupy z dennej formy na externú formu DŠ

2/2

nadštandardné štúdium

4

8/2

počet doktorandov k 31. 12. 2020

46

18

Tab.18: Počet školiteľov v jednotlivých študijných odboroch doktorandského štúdia
24

Študijné odbory DŠ

Počet

farmakológia

20

farmaceutická chémia

22

farmakognózia

11

klinická farmácia
SPOLU:

8
61

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

Tab.19:

Prehľad čerpania finančných prostriedkov na štipendiá od roku 2010 do roku
2020.
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

2020

91 838 EUR

Za kalendárny rok 2020 bolo k 31.12.2020 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:
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Tab. 20:

Čerpanie finančných prostriedkov v kalendárnom roku 2019 bolo k 31. 12. 2019
určených na štipendiá v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Zb.
Mesiac

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 €

november

48

8 734 €

december

48

8 768 €

Spolu

594

107 067 €

Za kalendárny rok 2020 bolo k 31. 12. 2020 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 2020 bolo k 31. 12. 2020
určených na štipendiá v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Zb.
Mesiac

Počet študentov

Sociálne štipendium v €

január

49

8 768 €

február

47

8 448 €

marec

49

9 258 €

apríl

51

10 593 €

máj

51

9 288 €

jún

51

9 288 €

júl

5

2 385 €

august

5

1 210 €
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september

39

7 925 €

október

42

8 225 €

november

42

8 225 €

december

42

8 225 €

Spolu

473

91 838 €

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ
Motivačné prospechové štipendiá sa vyplácali v zimnom akademického roku 2019/2020
v zmysle čl. 5 platného Štipendijného poriadku FaF UK.

Tab. 22:

Semester

Zimný

2019/2020

Motivačné prospechové štipendiá sa vyplácali v zimnom semestri akademického
roku 2019/2020 v zmysle čl. 5 platného Štipendijného poriadku FaF UK.
Počet
študentov

Priznané štipendium Vážený študijný
vo výške
priemer (VŠP)

7

705,-

1

20

650,-

1,01 – 1,11

64

515,-

1,12 – 1,47

Vyplatená suma v €

50 895,- €

91

50 895 €

Motivačné štipendium vo výške 705,- € bolo priznané študentom, ktorí dosiahli VŠP rovný 1,
vo výške 650,- € bolo priznané študentom, ktorí dosiahli VŠP väčší alebo rovný 1,01 a zároveň
menší alebo rovný 1,11 a vo výške 515,- € 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 2019/2020 v zmysle čl.
10 a 11 platného Štipendijného poriadku FaF UK.

Tab. 23:

Jednorazové mimoriadne štipendium sa vyplácali v akademického roku
2019/2020 v zmysle čl. 10 a 11 platného Štipendijného poriadku FaF UK
Mesiac

Počet
študentov

Suma štipendií €

Dôvod

september 2019

2

420

Akademický senát

november 2019

2

730

Cena rektora Deň študentov

27

máj 2020

Spolu

6

1 790

Akademická pochvala rektora

5

825

Cena rektora za DP

12

2 400

Akademická pochvala dekana

5

750

Cena dekana za DP

3

410

Akademický senát

1

100

Reprezentácia v športe

32

7 425

OCENENÍ ŠTUDENTI V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020
Tab. 24:

1
2
3
4
5
6
Tab. 25:

1
2
3
4
5
Tab. 26:

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

Priezvisko

Veronika
Peter
Jana
Barbora
Jakub
Diana

Vyletelová
Gerši
Končitá
Ňurcíková
Ďurčík
Kondvárová

Vážený študijný priemer

Poznámka

1,00
1,00
1,03
1,03
1,08
1,09

Za vynikajúcu diplomovú prácu bola udelená Cena rektora študentom:
Meno

Priezvisko

Vážený študijný priemer

Veronika
Jakub
Monika
Lucia
Lucia

Vyletelová
Ďurčík
Kohylová
Jandová
Kunová

1,00
1,08
1,22
1,28
1,37

Poznámka

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Meno
Simona
Lenka
Monika
Martin
Nicole
Martina
Diana
Zuzana
Eva
Natália
Beáta
Miriama

Tab. 27:

1
2
3
4
5

Priezvisko
Frištyková
Haluzová
Kohylová
Urbanič
Krasňanová
Lupkovičová
Rapčanová
Sarnecká
Pribulová
Koprdová
Miženková
Štorcelová

Vážený študijný priemer

Poznámka

1,13
1,16
1,20
1,22
1,23
1,23
1,23
1,23
1,24
1,27
1,29
1,30

Za vynikajúcu diplomovú prácu bola udelená Cena dekana:
Meno

Priezvisko

Vážený študijný priemer

Barbora
Ema
Atoosa
Terézia
Katarína

Ňurcíková
Balážová
Keshavarzi
Kulová
Vranecová

1,03
1,17
1,19
1,46
1,73

Poznámka

K 17. novembru 2019 – Deň študentstva bola udelená Akademická pochvala rektora UK
študentom:
1. Adam Kováčik (4. rok štúdia)
2. Linda Bartošová (4. rok štúdia)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
V akademickom roku 2019/2020 zasadala disciplinárna komisia jedenkrát a dňa 3. 7. 2020
vylúčila Bc. Petra Kovácsa.

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
29

niekoľko rokov vytvárať adekvátny priestor pre realizáciu tohto hodnotenia. V akademickom
roku 2019/2020 fakulta pokračovala v hodnotení pedagogického procesu študentami formou
on-line elektronickej ankety do decembra 2019. Následne z dôvodu pandemickej situácie
Covid-19 a zavedením dištančného vyučovania sa hodnotenie počas letného semestra
hodnoteného akademického roku neuskutočnilo.
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 môže pozrieť iba svoje vlastné hodnotenie, prístup k hodnoteniu ostatných
pedagógov nemá.

Zhodnotenie pedagogického procesu
Negatíva
úroveň výstupov výskumu činnosti študentov a absolventov doktorandského štúdia stále
nie je na očakávanej úrovni
● ZDP - rozdiel medzi zapísanými (väčší počet študentov) a absolventmi (nižší počet
študentov) od akademického roka 2014/15 stále pretrváva z dôvodu prerušenia štúdia
študentom alebo z dôvodu uznania hodnotenia určitých predmetov z predchádzajúceho
štúdia a následného zaradenia do vyššieho ročníka.
●

Pozitíva
pedagogická práca má štandardnú úroveň vo všetkých študijných programoch, napriek
poklesu absolventov stredných škôl, naďalej pretrváva relatívne vysoký, i keď klesajúci,
záujem zo strany domácich uchádzačov,
● dosiahol sa mierne zvýšený počet zahraničných študentov magisterského štúdia v
anglickom programe,
● naďalej pretrváva zvýšený záujem o doktorandské štúdium na fakulte, ktorého kvalita
štúdia sa zvyšuje,
● v programe Erasmus+ záujem z radov študentov o program pretrváva, počty študentov,
ktoré v a. r. 2019/20 využili ponuku programu bol výrazne ovplyvnený pandemickou
situáciou a dištančným vyučovaním. Celkovo pozorujeme, nárast počtov 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. Dlhodobým cieľom UK je dosiahnuť, aby aspoň 50 %
študentov denného štúdia zapojilo do program Erasmus+.
●

Východiská pre plánovanie, organizáciu a orientáciu pedagogického procesu
●

naďalej zlepšovať administráciu mobility, zvýšenie počtu bilaterálnych dohôd, zvýšenie
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●

●
●
●
●
●

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 zdokonaľovaní centrálneho procesu spracovávania podkladov
hodnotenia pedagógov a kvality výučby študentmi a zabezpečiť implementáciu
relevantných výsledkov do praxe.

II. Vedecko – výskumná činnosť
VEDECKÁ RADA FAF UK
V roku 2020 zasadala Vedecká rada FaF UK (ďalej len VR) štyrikrát formou per rollam a raz
kombinovanou formou (on-line sa zasadnutia zúčastnili externí členovia VR FaF UK) na
základe rozhodnutia predsedu vedeckej rady a podľa Rokovacieho poriadku Vedeckej rady
Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 3, bod 9. Dôvodom tejto formy
zasadnutia bola epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. K
hlavným koncepčným materiálom prerokovaným na zasadnutí VR patrilo hodnotenie vedeckej
a pedagogickej činnosti fakulty, analyzovanie výsledkov prijímacieho konania a
perspektívneho záujmu uchádzačov o štúdium a výsledkov hodnotenia vzdelávania
absolventmi a študentmi. VR schválila niekoľko návrhov erudovaných odborníkov s bohatou
vedeckovýskumnou činnosťou za členov komisií pre štátne skúšky v študijných programoch
FaF UK. VR prerokovala a schválila Výročnú správu o činnosti fakulty v roku 2019.
Významnou súčasťou práce VR bolo schválenie kvalifikačných postupov, resp. odporúčanie
pre VR FaF UK na schválenie kvalifikačných postupov v rámci vymenúvacieho konania a
návrhov na udelenie čestného titulu emeritný profesor. Počas roka 2020 VR odsúhlasila návrh
na vymenovanie doc. Ing. Vladimíra Frecera, DrSc. z Katedry fyzikálnej chémie liečiv za
profesora v odbore farmaceutická chémia. V roku 2020 VR odsúhlasila návrhy na
vymenovanie za docenta v odbore farmakológia PharmDr. Mareka Máťuša, PhD. odborného
asistenta Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK v Bratislave, ďalej za docentku v odbore
farmakognózia PharmDr. Silviu Bittner Fialovú, PhD. odbornú asistentku Katedry
farmakognózie a botaniky FaF UK v Bratislave. Situácia personálneho obsadenia sa tak z
hľadiska kvalifikácie na fakulte oproti hodnoteniu v roku 2019 opäť o málo zlepšila. Zastúpenie
asistentov s/bez akademického titulu PhD. je dôsledok prijatia externých študentov
doktorandského štúdia do pracovnoprávneho vzťahu vysokoškolský učiteľ (Tab. 28).

Tab. 28:
Profesori

Kvalifikačná štruktúra VŠ pracovníkov fakulty k 31. 12. 2020
Docenti
31

Z toho
spolu

Z toho

prof.

7

DrSc.

CSc./PhD.

spolu

0

7

24

doc.

Odborní asistenti

DrSc.

CSc./PhD.

1

23

Asistenti

spolu

s DrSc.

s CSc./PhD.

bez CSc./PhD.

81

1

80
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VEDECKÉ PROJEKTY A GRANTY
V roku 2020 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 zvýšil počet riešených grantových projektov APVV, s
miernym poklesom sa zmenil počet získaných grantov mladých v rámci programu na podporu
mladých výskumníkov. Mladší pracovníci sú úspešní riešitelia grantov pre mladých
pracovníkov UK, resp. fakulty, pričom ich počet bol porovnateľný s minulým rokom. Zapájanie
sa do európskych projektov však stále nie je dostatočné. Jestvujúce projekty sú viazané len na
niekoľkých jednotlivcov, ktorí sa zapojili do ich riešenia.
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 2013
až 2020. Celkový objem finančných prostriedkov (bez G UK a G FaF) prepočítaný na jedného
pracovníka bol v roku 2020 odhadnutý na 9024,- Eur/VŠ pracovník.

Tab. 29:

Počty riešených projektov podľa ich typov v rokoch 2013 – 2020
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VEGA

15

20

21

18

17

18

18

18

APVV 1

9

9

8

4

5

10

10

15

APVV 2

2

1

0

2

5

1

1

2

EÚ

8

5

5

3

2

4

3

2

ESF

0

0

0

0

0

0

0

0

EFSD

0

1

0

0

0

0

0

0

ŠP VaV

0

0

0

0

0

0

0

0
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MVTS

0

0

0

0

0

0

0

0

G UK

23

27

21

19

14

12

14

11

G FaF

33

40

40

36

33

24

28

24

KEGA

2

2

2

1

3

4

2

3

MŠ

0

0

0

0

0

0

0

0

Štrukt.
fondy

6

8

10

4

0

0

0

0

1

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

PREHĽAD VEDECKÝCH PROJEKTOV A GRANTOV RIEŠENÝCH V
ROKU 2020
PROJEKTY VEGA S GRANTOVOU PREFERENCIOU V KATEGÓRII A1
1. Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná
analýza, biologické účinky a štúdium synergie.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.
2.
Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde;
Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris
a extra panenského olivového oleja.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
3.
Prepojenie niektorých foriem bunkovej smrti nekrotického fenotypu: signalizácia
a multicieľový nástroj pre zmiernenie poškodenia srdca v dôsledku ischémie?
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
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.
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6.
Úloha hepatocitového rastového faktora pri vzniku a progresii diabetickej
kardiomyopatie.
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
7.
Prevencia rozvoja kardiorenálneho syndrómu v experimentálnom modeli diabetes
mellitus moduláciou SGL T2 transportéra a PPAR gama receptora.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
8.
Cielená downregulácia expresie endotelínu-1 v pľúcnej artériovej hypertenzii.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.
9.
Chemická modifikácia prírodných polyfenolových a triterpénových zlúčenín ako nástroj
cieleného transportu do mitochondrií.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.
10. Nové prístupy v predúprave biologických vzoriek na analýzu intaktných proteínov ako
biomarkerov ochorení.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Katarína Maráková, 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.
13. Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho
metabolizmu.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
14. 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.
15. Komorbidity a aspekty farmakoterapie v kontexte štúdia inhibície nekroptózy ako
potenciálneho klinicky použiteľného kardioprotektívneho prístupu.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Adrián Szobi, PhD.
16. Lipidová dvojvrstva v modeloch pľúcneho surfaktantu interakcie a cielený prenos liečiv.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.
17. Nové antineoplastiká na báze metalokomplexov a s účinkom cieleným na mitochondrie.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.
18. Interferencia s metabolizmom indolamín 2,3 dioxygenázy ako nová terapeutická
stratégia fibrotických ochorení.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

PROJEKTY RIEŠENÉ V GESCII SO SAV
1.
Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde;
Účinok rôznych rastlinných extraktor z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris
a extra panenského olivového oleja.
Zodpovedný riešiteľ za SAV: PharmDr. Silvester Poništ, PhD.
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
2.
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.
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PROJEKTY KEGA
1.
Inovácia náplne praktických cvičení z predmetov imunológia a mikrobiológia
a vypracovanie učebných osnov.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.
2.
Tvorba komplexného učebného materiálu v module “Analytical chemistry –
instrumental methods“ magisterského štúdia v anglickom jazyku.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
3.
Zdravý životný štýl v koncepcii pregraduálneho vzdelávania farmaceutov.
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Martina Tibenská, PhD.

PROJEKTY APVV
1.
APVV-15-0308
Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej
v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc., doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.,
doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
2.
APVV-15-0123
Medicínsky významné amfizoické améby a nové stratégie ich eliminácie.
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Martin Mrva, PhD. (PriF UK)
Koordinátor za FaF UK: PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.
3.
APVV-17-0373
Nové malé molekuly a bioaktívne nanočastice pre terapiu zápalových a degeneratívnych
ochorení kostí a kĺbov.
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc.
4.
APVV-15-0607
Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania
kardiomyocytov.
Zodpovedný riešiteľ: prof. 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 móde.
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
6.
APVV-20-119
Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium
spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie.
Zodpovedný riešiteľ za SAV: MUDr. Tatiana Ravingerová, DrSc., FAICS
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
7.
APVV-17-0239
Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz chrípkového
vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.
8.
PP-COVID-20-001
Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových špecifických inhibítorov
virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2.
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Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.
9.
APVV-15-0685
Teranostický potenciál komponentov alternatívneho RAS pri modulácii funkcie a dysfunkcie
pravej komory.
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
10. APVV-19-0458
Konvergencia serotonínu a rastových faktorov súvisiacich s pľúcnou hypertenziou
v modulácii pravokomorovej funkcie a zlyhania.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.
11. APVV-16-0207
Genistein a estrogénová signalizácia: sľubná molekula zlepšujúca hojenie rán
u postmenopauzálnych žien?
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
12. 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.
13. APVV-19-0154
Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne
mechanizmy ich pôsobenia.
Zodpovedný riešiteľ za SAV: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: PharmDr. Elena Ondriašová, PhD.
14. APVV SK-FR-19-0005
Neuronálny cholínergický systém.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.
15. APVV MVP-2019-0049
Mladý vedecký pracovník.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Adrián Szobi, PhD.
16. APVV-18-0425
Vstup a konkurencia na regulovaných trhoch: fungovanie slovenského lekárenského trhu
(Entry and competition in regulated markets: evidence from Slovak pharmacy market.)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MSc., PharmDr.
Miroslava Snopková, PhD.
17. APVV-17-0250
Pľúcny surfaktant ako modulátor odpovede organizmu na expozíciu endotoxínu: efekty
a mechanizmy.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.
18. 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.
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1. Typ projektu: Grant vládneho splnomocnenca, Úrad vlády pre spoluprácu s SÚJV Dubna,
Ruská federácia
Číslo projektu: č. 04-9-1077-2015/20
Názov projektu: Research of biological action of heavy charged particles with different
energy - biological responses to low dose radiation
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD., prof. E.A. Krasavin,
DrSc.
2. Typ projektu: European intergovernmental framework for cooperation in science and
technology
Číslo projektu: CA COST Action CA16225
Názov projektu: Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
Doba riešenia projektu: 2017-2021
3. Číslo projektu: 724130
Názov projektu: Projekt EUnetHTA JA3
European Network for Healt Technology Assessment (EUnetHTA) – Joint Action 3
Zodpovedný riešiteľ: vedúci projektu za Farmaceutickú fakultu UK: doc. PharmDr. Tomáš
Tesař, PhD., MBA, MSc (HTA)
Doba riešenia: 2016-2020
4. 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.
5. Číslo témy: 04-4-1133-2018/2020
Názov témy: Modern Trends and Developments in Raman Microspectroscopy and
Photoluminiscence for Condensed Matter Studies
Zodpovedný riešiteľ za SÚJV Dubna: Dr. Gregory Arzumanyan, PhD.
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: Mgr. Norbert Kučerka, DrSc.
6. 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: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.

INÉ ZAHRANIČNÉ GRANTY A GRANTY NA PODPORU MOBILITY
Typ projektu: Erasmu s+
Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA203-078218
Názov témy: OEMONOM – Open Access Educational Materials On Naturally Occurring
Molecules – sources, biological activity and use.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Nagy, CSc.
Typ projektu: Grant Francúzskej vlády
Názov projektu: Non-neuronal cholinergic system.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kristína Szmicseková
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Typ projektu: Grant NKFI (National Research Development and Innovation Office)
Číslo projektu: NKFI 132044
Názov projektu: Active compounds and bioactivity of nectar and honey in invasive
medicinal plants.
Zodpovedný riešiteľ: Assoc. Prof. Ágnes Farkas, PhD. University of Pécs
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

UNIVERZITNÉ PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2020
1.
Analýza intervencie klinického farmaceuta v racionalizácii farmakoterapie
kardiovaskulárnych ochorení v krajinách Európskej únie.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Monika Čičová
2.
Expresia HCN kanálov v bunkovej línii potkaních myoblastov pri intervenciách
simulujúcich patologické zmeny pri diabetes mellitus.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Katarína Hadová
3.
Vplyv laktobacilov na integritu črevnej bariéry v podmienkach in vitro.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Barbora Hlubinová
4.
Delta opioidné receptory a ich vplyv na plazmatické hladiny vybraných hormónov
adenohypofýzy a kôry nadobličiek a správanie u potkanov.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Pavol Chomanič
5.
Vplyv metformínu na proliferáciu a rast ľudských bunkových línií nádorového pôvodu
cez PI3K/Akt a rapamycín (mTOR) signalizáciu.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Nikola Chomaničová
6.
Príprava metalofarmák na báze medi, striebra a vanádu ako potenciálnych
chemoterapeutík.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bianka Oboňová
7.
Vylučovanie kortizolu počas stresovej záťaže a verbálna pamäť.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Henrieta Oravcová
8.
Príprava a antimikróbne hodnotenie originálnych hybridných zlúčenín obsahujúcich 4chlórfenylkarbamoyloxylový a 4´-(substituovaný fenyl-/4-difenylmetyl)-piperazín-ĺ-ylový
fragment.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Mária Pecháčová
9.
Vplyv epigenetiky na produkciu BIA a reguláciu fosfolipidovej signalizácie v maku
siatom.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Simona Rajčániová
10. Molekulové formy cholínesteráz v aorte potkana
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kristína Szmicseková
11. Zmena expresie génov komponentov endotelínového systému účinkom krizotinibu
v streptozotocínovom modeli v ľavých komorách srdca potkanov.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Veľasová

FAKULTNÉ PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2020
1.
Stanovenie antioxidačnej aktivity v plodoch rastlín čeľade Cactacea metódou DCFH-DA.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Michaela Barkociová
2.
Optimalizácia syntéz a hodnotenie vybraných triazinyl-benzénsulfónamidov.
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Anna Boriková, PhD.
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3.
Vplyv mechanizmu zásobami regulovaného vstupu vápnika vo fibroblastoch na
remodeláciu myokardu.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Róbert Čendula
4.
Vplyv kolového nápoja a laktobacilov na zloženie fekálnej mikrobioty potkana.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Boris Dudík
5.
Úloha TRPV4 vápnikových kanálov antracyklínmi-indukovanom srdcovom zlyhávaní:
kardioprotektívny potenciál selektívnej inhibície TRPV4.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Peter Galis
6.
Kombinácia syntetických N-arylpiperazínov a lipidu A ako nová stratégia ochrany
leukocytov pred vplyvom stresora.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.
7.
Príprava chemicky modifikovaných senzorov pre analýzu látok so vzťahom
k nešpecifickým zápalovým ochoreniam čriev.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michal Hanko
8.
Štúdium potenciálnych interakcií blokátorov vápnikových kanálov a sartanov pri
súčasnom užívaní horčíka pomocou UV-VIS-spektrofotometrie.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kamila Chomaničová
9.
Zmeny koncentrácie testosterónu a prejavy neverbálneho správania u ľudí s rôznym
vnímaním akútnej stresovej situácie.
Zodpovedný riešiteľ: Mg. Bc. Zuzana Chudá
10. Štúdium fotochemických vlastností 2 (fenylhydrazono)metylpyridínov teoretickými
kvantovochemickými výpočtami.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Miroslav Kemka
11. Termodynamické vlastnosti modelového pľúcneho surfaktantu.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nina Kralovič Kanjaková
12. Porovnanie vplyvu S-nitrózoglutatiónu, sulfidu sodného a ich zmesí na hemodynamiké
parametre potkana.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lucia Kuráková
13. Zmeny relatívnej expresie kľúčových komponentov alveorálneho clearensu tekutín
v monokrotalínom indukovanom modeli pľúcnej hypertenzie.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Katarína Lelková
14. Syntéza a charakterizácia ruténiových a paládnatých komplexov fluorovaných analógov
kurkumínu s protindorovým účinkom.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janka Leskovská
15. Totálna syntéza, štúdium fyzikálno-chemických a biologických vlastností izoperotetínu A.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Mário Markuliak
16. Zmeny lipidového profilu navodené príjmom sladeného kolového nápoja
v experimentálnom modeli metabolického syndrómu.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Margaréta Marušáková
17. Pozorovanie účinku elicitácie na aktivitu lipoxygenázy a syntézu kyseliny rozmarínovej
v mäte piepornej.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Mergová
18. Vplyv bakteriálnych kmeňov laktobacilov L. reuteri E., plantarum G4 a L. reuteri
ATCC 55730 na zápalové parametre a lipidový metabolizmus v HepG2.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mária Nováková
19. Tiopurínová liečba nešpecifických zápalových ochorení čriev-monitoring hladín
tiopurínových nukleotidov v klinických vzorkách pomocou HPLC-MS metód.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Daniel Pecher, PhD.
20. Vplyv experimentálnej depresie na percepciu horkej chuti a funkciu srdca potkana.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Sasváriová
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21. Formulácia perorálnych tabliet s obsahom prírodných polymérov v úlohe spojív
a porovnanie ich kvality.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD.
22. Štúdium antimikrobiálnej a antioxidačnej aktivity nadzemných a podzemných orgánov
pamajoránu obyčajného a ich farmakognostický profil.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Eva Trajčíková
23. Muskuloskeletálne starnutie a význam špecifických biomarkerov v klinických
komplikáciách osteoporózy (Klotho, FGF 23, MiRNA).
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Simona Valášková

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: 20192020
Pridelené finančné prostriedky: bežné výdavky – 500 €
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: 21/2020/SLeK-01
Názov projektu: Možnosti lekárnika pri zlepšovaní starostlivosti o pacienta s diabetes
mellitus.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Doba riešenia: 2020 - 2021
Finančné prostriedky: 350 €
Typ projektu: SLeK
Číslo projektu: 15/SLeK19
Názov projektu: KOGNIMENT-SK
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Zuzana Mačeková
Doba riešenia projektu: 2019  2020
Pridelené finančné prostriedky: bežné výdavky – 350 €
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, PhD.
Doba riešenia projektu: 2019  2020
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Pridelené finančné prostriedky: 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)
Finančné prostriedky a čerpanie v r. 2019: odmeny pri organizovaní ATIP 4
Zvyšok k 1.12.2019: 447,08 euro.

NAJVÝZNAMNEJŠIE VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ PRI RIEŠENÍ
PROJEKTOV
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0463/18
Názov: Nové prístupy v analytickom hodnotení liečiv, ich biodegradačných produktov a
metabolických markerov v biologických matriciach vo vzťahu k optimalizácii liečby
nešpecifických zápalových ochorení čreva.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
Doba riešenia projektu: 2018- 2021
V rámci elektromigračných metód boli vypracované a publikované metodiky 1D kapilárnej
elektroforézy (CZE, ITP) ako aj jej pokročilých modifikácií (2D systémy kombinujúce ITPITP alebo ITP-CZE mechanizmy) v spojení s rozličnými typmi detekcie (napr. UV-VIS, MS)
pre stanovenie kreatinínu v biologických vzorkách moču zdravých jedincov a jedincov
trpiacich Crohnovou chorobou. Súčasne boli vyvíjané 1D CZE metódy umožňujúce cielené
profilovanie vyselektovaných metabolitov typu aminokyselín a katecholamínov, ktoré majú
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perspektívu byť používané ako diagnostické markery uvedeného ochorenia v rutinnej klinickej
laboratórnej praxi. Metóda CE-MS na stanovenie biogénnych amínov v moči pacientov
trpiacich Crohnovou chorobou a kontrolnej skupiny zdravých dobrovoľníkov bola publikovaná
v zahraničnom karentovanom časopise a poukázala na zmenené profily niektorých biogénnych
amínov vo vzorkách pacientov. Súčasne sa pokračovalo v optimalizácii pokročilých
dvojdimenzionálnych CE techník (ITP-CZE), spájajúcich úpravu vzorky (zakoncentrovanie
a prečistenie od zložiek matrice) s vlastnou analýzou, pre vysoko citlivé stanovenie vybraných
metabolitov tiopurínov. Boli odskúšané rôzne prídavky organických modifikátorov ako aj
selektorov na báze cyklodextrínov s cieľom zlepšiť rozlíšenie štruktúrne podobných analytov
v komplexných biologických matriciach. V rámci elektrochemických metód boli pripravené
elektródy modifikované molekulárne imprintovaným polymérom (MIP) pre potreby klinickej
analýzy vzoriek od pacientov trpiacich nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev.
Doposiaľ boli testované monoméry anilín, pyrol a 3,4-etyléndioxytiofénu. Samotná
elektropolymerizácia a syntéza MIP bola testovaná vo vodnom aj v organickom prostredí.
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0483/20
Názov: Nové prístupy v predúprave biologických vzoriek na analýzu intaktných proteínov ako
biomarkerov ochorení.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Katarína Maráková, PhD.
Doba riešenia projektu: 2020- 2024
Vzhľadom na transfer vypracovanej metodiky pre analýzu intaktných proteínov medzi
spolupracujúcimi pracoviskami s analytickými zariadeniami od rôznych výrobcov, boli v rámci
prvého roku riešenia projektu testované optimálne podmienky hmotnostnej spektrometrie (MS)
na báze trojitého kvadrupólu pre analýzu modelových intaktných proteínov, ktoré budú
následne použité pre vývoj predúpravných techník. Do modelovej zmesi intaktných proteínov
boli zahrnuté proteíny s rozdielnymi Mr (5.7 - 76 kDa) a izoelektrickými bodmi (pI 4.5-11.4).
Na začiatku boli optimalizované základné nastavenia hmotnostného spektrometra (napätie na
fragmentore a kolízna energia) ako základné parametre, ktorých správne nastavenie je
nevyhnutné pre optimálnu ionizáciu a fragmentáciu intaktných proteínov s cieľom dosiahnutia
čo najvyššej citlivosti stanovenia. Po optimalizácii MS kroku boli optimalizované základné
separačné podmienky pre separáciu modelových proteínov pomocou kapilárnej elektroforézy
ako komplementárnej techniky k tradične používanej kvapalinovej chromatografii. Na
separáciu boli odskúšané nepokryté kremenné kapiláry ako aj kapiláry s modifikovaným
vnútorným povrchom (polyvinylalkohol) a odskúšané rôzne základné elektrolyty. Na
partnerskej inštitúcii bola práca zameraná na optimalizáciu podmienok pre jednoduchú SPE
extrakciu na dosiahnutie vhodných podmienok pre simultánne prečistenie a elúciu viacerých
intaktných proteínov s rôznymi Mr a pI s čo najvyššou výťažnosťou. Takisto sa začali práce na
predúpravných technikách na báze koacervátov. V rámci riešenej problematiky bol pripravený
aj rozsiahly pozvaný review článok, ktorý bude publikovaný na začiatku roka 2021.
Typ: KEGA
Číslo projektu: KEGA 027UK-4/2020
Názov: Tvorba komplexného učebného materiálu v module "Analytical chemistry –
Instrumental methods“ magisterského štúdia farmácie v anglickom jazyku.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
Doba riešenia projektu: 2020- 2022
V rámci prvého roku projektu sa začalo s tvorbou výučbových materiálov pre štúdium farmácie
v anglickom jazyku v rámci predmetu „Analytical Chemistry II“. Bol navrhnutý inovatívny
koncept, ktorým sa tento výučbový materiál bude riadiť, vrátane zadefinovania jednotlivých
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kapitol výučbového textu. Tie okrem jednotlivých inštrumentálnych metód zahŕňajú aj tzv.
curriculum liečiva. To čitateľovi poskytne sumárny obraz o využití analytickej chémie v
jednotlivých etapách životného cyklu liečiva a lieku od syntézy molekuly, identifikácie
štruktúry, hodnotenia fyzikálno-chemických vlastností a biologickej aktivity, cez formuláciu
liečiva do liekovej formy, predklinické a klinické skúšky, kontrolu kvality výrobného procesu
aj samotných komerčných liekov, terapeutický monitoring na klinikách, až po monitoring
rezíduí liečiva/lieku v životnom prostredí a ich vplyvu na zdravie obyvateľov. Týmto spôsobom
sa zdôrazní praktický význam jednotlivých inštrumentálnych analytických metód vo farmácii.
Riešiteľský kolektív sa v tomto roku venoval aj spracovaniu experimentálnych výsledkov
vlastnej vedeckej práce v oblasti inovácií a farmaceutických aplikácií inštrumentálnych metód
čoho dôkazom sú 4 publikácie v karentovaných zahraničných časopisoch. Ďalej bolo
pripravených 5 metodických listov zahŕňajúcich analytické postupy spolu s validáciou metód a
konkrétnymi aplikačnými príkladmi. Pokročilé analytické metódy boli aplikované na kontrolu
kvality farmaceutických prípravkov, hodnotenie identity a čistoty novo-syntetizovaných látok,
ako aj stanovenie liečiv a ich metabolitov a markerov v biologických matriciach.
Typ: projekty mladých FaF UK
Číslo projektu: FaF UK/32/2020
Názov projektu: Optimalizácia syntéz a hodnotenie vybraných triazinyl-benzénsulfónamidov
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Anna Boriková, PhD.
Doba riešenia projektu: 4.5.2020 – 12.12.2020
Deriváty 1,3,5-triazínu majú široký potenciál účinkov v rôznych oblastiach, pričom medicína
a farmácia nie sú výnimkou. Navyše, 1,3,5-triazíny substituované derivátmi 4-aminoalkylbenzénsulfónamidu a párom aminokyselín sa ukázali byť potenciálnymi inhibítormi
karbonických anhydráz. Najmä izoforma hCAIX je spojená s hypoxiou a acidózou
v nádorovom mikroprostredí a podieľa sa na proliferácii, migrácii a adhézii tumorových
buniek. Inhibíciou jej aktivity možno dosiahnuť supresiu až zastavenie týchto procesov, preto
sa stala veľmi sľubným cieľom pre terapiu, imunoterapiu či zobrazovanie hypoxických tkanív.
Cieľom projektu bola optimalizácia syntéz a izolácia konjugátov benzénsulfonamidov s 1,3,5triazínom, disubstituovanými kyslými aminokyselinami. Najefektívnejším reakčným
prostredím z hľadiska dosiahnutej čistoty a výťažku chcených produktov bolo vodné prostredie
s Na2CO3. Čistota surových produktov po syntéze bola nad 89% oproti použitým organickým
solventom s dosiahnutou priemernou čistotou 58%. Pre purifikáciu produktov bola použitá
semipreparatívna kvapalinová chromatografia, pomocou ktorej boli získané chcené produkty
s čistotou nad 98%.
Typ: projekty mladých FaF UK
Číslo projektu: FaF UK/17/2020
Názov projektu: Príprava chemicky modifikovaných senzorov pre analýzu látok so vzťahom
k nešpecifickým zápalovým ochoreniam čriev.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michal Hanko
Doba riešenia projektu:
4.5.2020 – 12.12.2020
Cieľom projektu bolo preskúmať možnosti prípravy chemicky modifikovaných elektród pre
potreby klinickej analýzy vzoriek od pacientov trpiacich nešpecifickými zápalovými
ochoreniami čriev, ktorým sú podávané tiopuríny. Keďže tiopurínové liečivá sú analogické
s biogénnymi purínmi, prvá fáza riešenia tejto problematiky bola zameraná na prípravu elektród
modifikovaných molekulárne imprintovaným polymérom (MIP). Táto modifikácia by mala vo
svojej podstate zabezpečiť vysokú selektivitu, a tým umožniť stanovenie vybraných látok
v biologických vzorkách. Pre jednoduchosť samotnej prípravy MIP boli v tejto fáze vybraté
také funkčné monoméry, ktoré vytvárajú vodivé polyméry, a ktoré je možné
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elektropolymerizovať priamo in situ na povrchu elektródy. Doposiaľ boli testované monoméry
anilín, pyrol a 3,4-etyléndioxytiofénu. Samotná elektropolymerizácia a syntéza MIP bola
testovaná vo vodnom aj v organickom prostredí a bola robená v dvoch módoch:
potenciodynamickom a potenciostatickom. V prípade vodného prostredia išlo o roztoky
minerálnych kyselín, predovšetkým HCl a H2SO4, ktoré zároveň zabezpečovali kyslé prostredie
potrebné pre polymerizačný proces. V tomto prostredí sa úspešne podarilo nasyntetizovať
polyanilínový film, avšak bez zjavného vytvorenia imprintu, pravdepodobne v dôsledku
zníženej rozpustnosti templátu. Z tohto dôvodu bol v ďalšom kroku testovaný
elektropolymerizačný proces v organickom médiu, a to v acetonitrile a dimetylsulfoxide.
V prípade dimetylsulfoxidu dochádzalo k oxidácii molekúl monoméru bez evidentnej
polymerizácie na povrchu elektródy. V prostredí acetonitrilu sa podarilo nasyntetizovať
polypyrolový film, avšak opäť bez zjavného imprintingu. Na základe týchto výsledkov budú
testované a porovnané ďalšie spôsoby chemickej modifikácie senzorov s využitím triazínových
derivátov tiopurínov s vhodným väzbovým linkerom.
Typ: projekty mladých FaF UK
Číslo projektu: FaF UK/31/2020
Názov projektu: Tiopurínová liečba nešpecifických zápalových ochorení čriev – monitoring
hladín tiopurínových nukleotidov v klinických vzorkách pomocou HPLC-MS metód.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Daniel Pecher, PhD.
Doba riešenia projektu: máj – december 2020
V rámci uvedeného projektu bola dodatočne optimalizovaná a revalidovaná metóda
kvapalinovej chromatografie založená na stacionárnej fáze z porézneho grafitového uhlíka
spojená s MS určená na stanovenie 12 tiopurínových nukleotidov v klinických vzorkách (lyzáty
RBC) od pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev. Následne bola vykonaná
pilotná klinická štúdia na vzorkách od 12 pacientov, pričom 6 pacienti mali dobrú odpoveď na
liečbu a 6 pacienti boli vyhodnotení ako non-responderi k tiopurínovej liečbe. Zistená bola
veľká inter-individuálna variabilita v hladinách jednotlivých tiopurínových nukleotidov.
Štatistické porovnanie hladín tiopurínových nukleotidov u oboch skupín odhalilo signifikantne
vyššie hladiny MeTGDP (p = 0.007) v skupine non-responderov. Pozorované boli aj zvýšené
hladiny MeTGTP, TGDP a TIDP metabolitov v tejto skupine avšak bez štatistickej
významnosti (p = 0.057, 0.059 resp. 0.064). Dosiahnuté výsledky, po ich overení na štatisticky
významnejšej populácii pacientov môžu prispieť k optimalizácii účinnosti a bezpečnosti
tiopurínovej terapie. V rámci projektu sa taktiež hodnotila dlhodobá stabilita tiopurínových
nukleotidov v biologických vzorkách, ktorá spôsobila potrebu opakovať v minulosti vykonanú
obdobnú klinickú štúdiu. Vzorky sa hodnotili v definovaných časových intervaloch (až do 6
mesiacov) pri skladovaní biologických vzoriek od pacientov ako aj spikovaných RBC lyzátoch
od dobrovoľníkov pri teplotách -20°C a -80°C. Výsledky tejto štúdie sú v súčasnej dobe
vyhodnocované.

Katedra chemickej teórie liečiv
Číslo projektu: VEGA 1/0145/20
Názov projektu: Nové antineoplastiká na báze metalokomplexov a s účinkom cieleným na
mitochodrie.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Valentová Jindra, PhD.
Doba riešenia projektu: 2020-2023
Projekt je zameraný na prípravu nových syntetických analógov prírodných zlúčenín s
antineoplastickým účinkom; Pripravené zlúčeniny a zlúčeniny Schiffových zásad budú použité
ako ligandy pre prípravu nových antineoplastík na báze metalokomplexov. Súčasťou projektu
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bude aj objasnenie mechanizmu cytotoxického a antiproliferatívneho pôsobenia pripravených
zlúčenín. V rámci projektu boli pripravené nové deriváty a Knoevenagelových kondenzátov
kurkuminoidov a ich paládnatých a ruténiových komplexov.
Príprava komplexov prechodných kovov s ligandmi typu Schiffových zásad odvodených od
kondenzátov kurkuminoidoidov; aromatických aldehydov s aromatickými dusíkatými
zlúčeninami a aminokyselinami.
Číslo projektu: VEGA 1/0054/19
Názov projektu: Chemická modifikácia prírodných polyfenolových a triterpénových zlúčenín
ako nástroj cieleného transportu do mitochondrií.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.
Stručná anotácia výsledkov: V rámci projektu VEGA 1/0054/19 bol realizovaný floristický,
faunistický, farmakognostický a farmaceutickochemický výskum. Ide o komplexný výskum
zameraný na štúdium a chemickú modifikáciu polyfenolových a triterpénových zlúčenín.
Prírodné zlúčeniny boli izolované z nižších a vyšších rastlín: Mylia taylorii, Marchantia
polymorpha, Petrorhagia saxifraga. V rámci štúdia vhodných kandidátov na izoláciu
prírodných zlúčenín bol vykonaný floristický výskum. Časť tohto výskumu je uverejnená
v komplexnom informačnom a monitorovacom systéme Štátnej ochrany prírody Slovenskej
republiky. Tento výskum bol povolený na základe Rozhodnutia Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 6023/2018-6.3. Chemická modifikácia izolovaných zlúčenín
bola uskutočňovaná s cieľom pripraviť estery polyfenolových a triterpénových zlúčenín. Nízka
rozpustnosť zlúčenín vo vode sťažuje štúdium ich biologických aktivít, preto ďalšia časť
výskumu bola zameraná na solubilizačné experimenty. Rozpustnosť polyfenolových zlúčenín
sa podarilo zvýšiť prostredníctvom ich inkorporácie do unilamelárnych lipozómov
pripravených extrúziou. Lipozómy boli pripravené z vaječného lecitínu. Nakoľko študované
zlúčeniny majú potenciálny dopad na životné prostredie, ich vplyv bol skúmaný pomocou
ekotoxikologických testov na kôrovcoch. Za týmto účelom bol realizovaný faunistický výskum
s cieľom získať vhodných kandidátov na testovanie. Časť tohto výskumu je uverejnená v
komplexnom informačnom a monitorovacom systéme Štátnej ochrany prírody Slovenskej
republiky.
Číslo projektu: FaF UK/30/2020
Názov projektu: Syntéza a charakterizácia ruténiových a paládnatých komplexov
fluorovaných analógov kurkumínu s protinádorovým účinkom. Príprava metalokomplexov na
báze kurkuminoidov s antineoplastickým účinkom.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janka Leskovská
Doba riešenia projektu: 4.5.2020 – 31.3.2021
Kurkuminoidy, prírodné alebo syntetické deriváty kurkumínu, vykazujú silné komplexotvorné
vlastnosti, ktoré umožňujú vznik veľkého množstva koordinačných zlúčenín. Komplexy
kurkuminoidov s rôznymi kovmi, ako napríklad Pd, Ru majú vyššiu biologickú dostupnosť a
niektoré aj vyššiu biologickú aktivitu ako samotný kurkumín, preto sa stávajú zaujímavým
predmetom skúmania ako nových protinádorových liečiv. Počas riešenia projektu sa podarilo
úspešne nasyntetizovať nové ligandy kurkuminoidov s fluórom a kombinované kurkuminoidy
s funkčnými skupinami F a OH, pri ktorých sa skúšali rôzne metódy purifikácie. Rovnako sa
testovali aj purifikačné metódy pri príprave komplexov s Ru a Pd. Pripravené zlúčeniny boli
charakterizované dostupnými spektrálnymi metódami a budú následne podrobené testovaniu
na biologickú aktivitu.
Číslo projektu: FaF UK/28/2020
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Názov projektu: Totálna syntéza, štúdium fyzikálno-chemických a biologických vlastností
izoperotetínu A.
Zodpovedný riešiteľ: Mário Markuliak
Doba riešenia projektu: 04.05.2020 – 12.12.2020
Bis(bibenzylové) zlúčeniny vykazujú antioxidačnú, antimikróbnu, antimykotickú a cytotoxickú
aktivitu. Izoperotetín A, ktorý patrí do tejto skupiny zlúčenín bol izolovaný z pečeňovky Radula
perrottetii, ale doposiaľ nebol synteticky pripravený. V rámci projektu sa úspešnou syntézou
získala zlúčenina vo väčšom množstve, vhodnom na testovania a ďalšie chemické modifikácie
s cieľom zvýšenia biologickej aktivity. Chemické štruktúry boli potvrdené pomocou NMR (1H,
13C, COSY, HSQC, HMBC).
Číslo grantu: UK/324/2020
Názov projektu: Príprava metalofarmák na báze medi, striebra a vanádu ako potenciálnych
chemoterapeutík.
Zodpovedný riešiteľ: Bianka Oboňová
Doba riešenia projektu: 20.4.2020 – 12.12.2020
Komplexy kovov a Schiffových báz predstavujú potenciálnu skupinu biologicky aktívnych
látok s uplatnením v rôznych oblastiach medicíny. Pripravené boli 4 typy Schiffových báz AD priamou reakciou 1,2-diaminocyklohexánu s rôzne substituovanými fluórbenzaldehydmi.
Výsledné produkty Schiffových báz mali tvar bielych kryštalických látok s výťažkami A
(59,5%), B (86,4%), C (66,5%), D (95%). Štruktúra a čistota bola potvrdená spektrálnymi
metódami. Ďalším krokom bude redukcia imínovej skupiny v pripravených bázach A-D a
redukované, ako aj pôvodné bázy sa budú koordinovať s vybranými atómami kovov. Následne
sa bude hodnotiť biologický účinok finálnych komplexov ako aj samotných Schiffových báz.

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Typ projektu: VEGA
Číslo projektu:1/0394/18
Názov projektu: Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho
metabolizmu.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Doba riešenia projektu: 1.1.2018 - 31.12.2021
Projekt je zameraný na štúdium fosfatidylinozitol-4-fosfát-5-kinázy (PI4P-5K, EC 2.7.1.67)
a transkripčných faktorov WRKY/MYB v kontexte signálnych systémov a sekundárneho
metabolizmu rastlín. Ako experimentálny model sa použije mak siaty (Papaver
somniferum L.). Vplyv fosfolipidovej signalizácie na produkciu a akumuláciu sekundárnych
fosfatidylinozitolový systém vplyv na biosyntézu benzylizochinolínových alkaloidov? A aké
funkcie majú pri týchto procesoch transkripčné faktory? Cieľom projektu je identifikácia
kompletnej cDNA sekvencie kódujúcej makovú PI4P-5K, sledovanie transkripčného levelu
WRKY/MYB, stanovenie profilu alkaloidov (morfín, kodeín, tebaín, papaverín) a génových
transkriptov pre enzýmy biosyntézy alkaloidov (TYDC, CNMT, 6-OMT, 4-OMT, SalAT,
COR).
Typ projektu: KEGA
Číslo projektu: 064UK-4/2018
Názov projektu: Inovácia náplne praktických cvičení
a Mikrobiológia a vypracovanie učebných textov.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.
Doba riešenia projektu: 1.1.2018 - 31.3.2021

z predmetov

Imunológia
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Cieľom projektu je vypracovať aktualizované vysokoškolské učebné texty pre praktické
cvičenia z povinných predmetov Imunológia a Mikrobiológia pre študentov študijného
programu Farmácia, ktoré zohľadnia novodobé poznatky a zmeny vo výučbe spomínaných
predmetov s ohľadom na farmaceutický, resp. medicínsky aspekt. Súčasťou projektu je aj výber
a zavedenie moderných metodík, vhodných pre realizáciu v podmienkach vysokoškolských
laboratórií. Aktualizácia a príprava učebných textov sa netýka len ich obsahu, ale aj formy.
Konkrétnym výstupom budú nové učebné texty "Návody na praktické cvičenia a semináre
z imunológie a mikrobiológie", ktoré budú prístupné on-line v slovenskom aj anglickom
jazyku. Okrem návodov budú obsahovať aj teoretický úvod k jednotlivým úlohám. Nájdu
uplatnenie v praktickej časti výučby daných predmetov, ale majú ambíciu byť aj materiálom
vhodným pre samoštúdium a prípravu na skúšky z týchto predmetov.
Typ projektu: Grant vládneho splnomocnenca, Úrad vlády pre spoluprácu s SÚJV Dubna,
Ruská federácia
Číslo projektu: č. 04-9-1077-2015/20
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.
Doba riešenia projektu: 1.1.2020 - 31.12.2020
Pridelené finančné prostriedky: 3500 USD
V spolupráci s Rádiobiologickým laboratóriom SÚJV Dubna sa pokračovalo v riešení témy
Research of Biological Action of heavy Charged Particles with Different Energy č. 04-9-10772015/20 (podtéma Biological responses to low dose radiation). Ďalej sa sledoval vplyv gama
žiarenia na apoptózu a nekrózu imunokompetentných buniek po pôsobení uvedených lipidov
A. Pokračovalo sa, v uvedených bunkách, v sledovaní poškodenia DNA po pôsobení gama
žiarenia a regenerácii buniek difosforyl- a monofosforyllipidu A in vivo. Akalickou verziou
gélovej elektroforézy - kometového testu (Comet assay) sa in vitro zistila detekcia jedno- a
dvojreťazcových zlomov DNA na úrovni leukocytov. Z predchádzajúcich výsledkov in vitro
vyplynulo, že najväčší počet zlomov v DNA, bol pozorovaný pri vzorkách samotného
ožiarenia, ktorý koreloval s bunkami regenerovanými difosforyllipidom A a znížený počet
zlomov bol pozorovaný vo vzorkách leukocytov po pôsobení monofosforyllipidu A, výsledky
boli publikované v PEPAN LETTERS, volume 13, 2016. V roku 2017 sa
v imunokompetentných bunkách izolovaných z peritonea potkana sledovalo poškodenie DNA
rovnakou metódou, ako v systéme in vitro, po pôsobení gama žiarenia a regenerácii buniek
difosforyl- a monofosforyllipidu A. Výsledky in vivo systému poukázali na významný
štatisticky vplyv monofosforyllipidu A (MLA) pri ochrane DNA po pôsobení ionizačného
žiarenia. V roku 2018 sa uskutočnil experiment na ochranu nervových buniek hippokampusu
po pôsobení ťažkých iónov (neutrónového žiarenia) výsledky opäť potvrdzujú ochranné
schopnosti MLA chrániť pred žiarením ťažkých iónov. V roku 2019 sa pokračovalo
v experimente na ochranu nervových buniek hippokampusu po pôsobení ťažkých iónov
(neutrónového žiarenia) in vivo a výsledky opäť potvrdzujú ochranné schopnosti MLA chrániť
pred žiarením ťažkých iónov, výsledky boli publikované v AIP Conference Proceedings 2163,
0500021-5 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5130106. Plánuje sa pokračovať v experimentoch
na ochranu nervových buniek hippokampusu po pôsobení gama žiarenia (60Co). Výsledky sa
vzájomne porovnajú a bude popísaná hypotéza ochrannej schopnosti MLA na jednotlivé typy
buniek z hľadiska štatisticky významného výsledku daného zámeru. Celý zámer je uskutočnený
zo zámeru ochrany buniek imunitného systému a hippokampusu z limbického systému mozgu
človeka, ktorý hrá dôležitú úlohu pri konsolidácii informácií z krátkodobej pamäti do dlhodobej
pamäti a hlavne priestorovej orientácie v podmienkach ionizačného žiarenia.
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Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave
Číslo projektu: UK/122/2020
Názov projektu: Vplyv laktobacilov na integritu črevnej bariéry v podmienkach in vitro.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Barbora Hlubinová
Doba riešenie projektu: máj – december 2020
In vitro model črevnej bariéry sa využíva najmä na štúdium intestinálnej permeability,
absorpcie, metabolizmu a toxicity liečiv a xenobiotík na sliznicu tenkého čreva, ako aj pri
skúmaní patogenéz rôznych ochorení. Narušenie integrity epitelovej bariéry a zvýšenie
intestinálnej permeability sú asociované s mnohými závažnými ochoreniami, vrátane
gastrointestinálnych (napr. zápalové ochorenia čriev, syndróm dráždivého čreva, celiakia,
karcinóm hrubého čreva), ale aj extraintestinálnych ochorení (napr. nealkoholová tuková
choroba pečene, diabetes mellitus typu 1, obezita).
Bunkové línie odvodené z ľudského adenokarcinómu čreva poskytujú in vitro modely črevnej
bariéry, ktoré výrazne pripomínajú epitel tenkého čreva v ľudskom organizme.
Riešený projekt sa zaoberal vytvorením optimálneho in vitro modelu črevnej bariéry
pozostávajúcej z Caco-2 buniek. Bunky sme kultivovali za štandardných podmienok na
permeabilných inzertoch do dosiahnutia ich diferenciácie. Overenie diferenciácie sa realizovalo
prostredníctvom: merania transepitelového elektrického odporu, a bude sa realizovať tiež
meraním fluorescencie po prechode luciferovej žltej monovrstvou buniek a sledovaním
vybraných enzýmových aktivít diferencovaných buniek. Po optimalizácii podmienok modelu
a diferenciácie buniek sa bude sledovať vplyv laktobacilov na integritu tejto bariéry.
V nadväznosti na tento projekt sa bude pracovať na príprave ko-kultivačného modelu Caco2/HT-29 buniek, ktorý predstavuje ešte reálnejšie prostredie približujúce sa ľudskému
črevnému epitelu. Následne sa v tomto modeli navodí zápal a budú sa sledovať účinky
probiotických kandidátov.
Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave
Číslo projektu: UK/34/2020
Názov projektu: Vplyv epigenetiky na produkciu BIA a reguláciu fosfolipidovej signalizácie
v maku siatom.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Simona Rajčániová
Doba riešenie projektu: máj – december 2020
Cieľom projektu bolo venovať sa problematike a zistiť úlohu epigenetickej regulácie vo
fosfolipidovej signalizácií a jej dopad na produkciu benzylizochinolínových alkaloidov (BIA).
Epigenetická regulácia, sprostredkovaná napríklad cez DNA metyláciu či histónovú
modifikáciu, je významný mechanizmus, ktorý na základe vonkajších podnetov vedie k zmene
génovej regulácie bez toho aby nastala zmena DNA sekvencie, a teda vedie k adaptácii na rôzne
podnety.
Výskum bol zameraný na mak siaty (Papaver somniferum L.), ktorý je jediným využiteľným
zdrojom viacerých benzylizochinolínových alkaloidov významných vo farmaceutickom
priemysle. Ako príklady môžem uviesť morfín, kodein, noskapín či papaverín. Hlavným
cieľom bolo zistiť zmeny v úrovni DNA metylácie v maku siatom v rôznych stresových
podmienkach, ako bolo napríklad pôsobenie osmotického stresu a následne analyzovať možnú
koreláciu medzi zmenou v DNA metylácii, zmenenou expresiou enzýmov zúčastňujúcich sa na
fosfolipidovej signalizácii.
Analyzovala sa zmena DNA metylácie po dlhodobom vystavení rastlín maku siateho
osmotickému stresu. Na analýzu miery metylácie vybraných génov bola použitá metóda
bisulfitovej konverzie a následne bola v pláne sekvenácia. Tiež sa zisťovala celková miera
DNA metylacie v rastlinách vystavených osmotickému stresu a porovnávala sa s kontrolnými
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rastlinami. Získané výsledky naznačujú hypometyláciu po vystavení stresovým podmienkam,
čo koreluje aj s výsledkami z iných výskumov. V nadväznosti na tento projekt je potrebné
potvrdiť získané výsledky a dokončiť analýzu metylácie konkrétnych génov kódujúcich
enzýmy fosfolipidovej signalizácie a preskúmať dopad zmeneného metylačného profilu na
produkciu BIA.
Typ projektu: Grant FaF UK
Číslo projektu: FaF UK/26/2020
Názov projektu: Vplyv kolového nápoja a laktobacilov na zloženie fekálnej mikrobioty
potkana.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Boris Dudík
Doba riešenie projektu: 5. – 12.2020
Cieľom čiastkového projektu bolo zistiť zmeny v percentuálnom zastúpení hlavných
bakteriálnych taxónov vo fekáliách potkanov z rôznych experimentálnych skupín. Chceli sme
overiť do akej miery ovplyvňuje pitie kolového nápoja po rôznu dobu (3 alebo 6 mesiacov –
CC3M a CC6M) zloženie mikrobioty, či táto pozmenená mikrobiota pripomína pozmenenú
mikrobiotu pri metabolickom syndróme a či môžeme túto zmenu čiastočne zvrátiť terapiou
potenciálne probiotickou baktériou Lactobacillus reuteri E (LRE) alebo fyzickou aktivitou.
Vplyv pitia sladených kolových nápojov na zloženie mikrobioty zatiaľ nebol preskúmaný.
U mladších potkanov (CC3M) sme pozorovali signifikantné zníženie početnosti kmeňa
Bacteroidetes čo býva v niektorých štúdiách asociované s priberaním telesnej hmotnosti.
Mesačná aplikácia LRE v kombinácii s kolovým nápojom tento jav nezvrátila. U starších
potkanov (CC6M) nedošlo k signifikantnej zmene v zastúpení hlavných bakteriálnych kmeňov
po dlhodobom pití kolového nápoja, čo môže byť vysvetlené faktom, že zloženie mikrobioty
býva v dospelosti konštantnejšie a je náročnejšie ho ovplyvniť. Zaujímavým pozorovaním bolo
signifikantné, vyše dvojnásobné zvýšenie početnosti rodu Lactobacillus u potkanov pijúcich
kolu s prístupom k aktivite v CC6M pokuse v porovnaní i inými skupinami (v prípade aplikácie
LRE bolo toto zvýšenie takmer totožné). Tieto výsledky naznačujú súvislosť medzi fyzickou
aktivitou, nárastom početnosti laktobacilov a utilizáciou fruktózy obsiahnutej v kolovom
nápoji. Pre celkové vyhodnotenie projektu plánujeme stanoviť percentuálne zastúpenie aj iných
bakteriálnych taxónov vo všetkých vzorkách.
Typ projektu: Grant FaF UK
Číslo projektu: FaF UK/29/2020
Názov projektu: Kombinácia syntetických N-arylpiperazínov a lipidu A ako nová stratégia
ochrany leukocytov pred vplyvom stresora
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.
Doba riešenie projektu: 4.5 – 12.12.2020
Odpoveď leukocytov na pôsobenie rôznych stresových faktorov predstavuje extrémne
komplexný biologický proces zahŕňajúci veľké množstvo rôznych signálnych dráh a pôsobkov.
Syntetické N-arylpiperazíny, vyznačujúce sa antioxidačným potenciálom, majú vďaka svojej
štruktúre schopnosť ovplyvniť purinergné P2X7 receptory, prítomné na makrofágoch
a mikrogliách, a významne znížiť produkciu IL-1čím regulujú zápalový proces v organizme.
Primárnymi cieľovými bunkami lipidu A sú cicavčie bunky imunitného systému schopné
fagocytózy, teda monocyty, makrofágy a neutrofily, konkrétne väzba na TL4/MD2 receptor
a aktivácia produkcie prozápalových cytokínov.
Cieľom predloženého projektu je študovať moduláciu biologických aktivít ožiarených
leukocytov cez ich dva nezávislé receptory, P2X7 a TLR4/MD2, ktoré spúšťajú prozápalovú
kaskádu produkcie proteínu NF-B (ovplyvňujúci expresiu génov pre zápalovú odpoveď) a
cytokínu IL-1β. Cieľovým proteínom priameho vplyvu účinnej kombinácie našich
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potenciálnych liečiv bude IL-1 a tiež nepriamy vplyv na enzýmy imunitnej odpovede a
antioxidačného systému. Dosiahnuté výsledky nám pomôžu lepšie objasniť náš predpoklad, že
ovplyvnenie dvoch nezávislých receptorov zapojených do zápalovej odpovede ľudských
leukocytov, výrazne zníži mieru negatívnych vplyvoch stresora pôsobiaceho na leukocyty
v porovnaní s moduláciou jednotlivých receptorov samostatne. Zvolená stratégia by tak mohla
prispieť k vývoju efektívnejšej a cielenejšej ochrany redukcie negatívnych vplyvov stresora
na ľudské leukocyty.
Typ projektu: Grant farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave alebo UK
Číslo projektu: FaF UK/14/2020
Názov projektu: Vplyv bakteriálnych kmeňov laktobacilov L. reuteri E, L. plantarum KG4
a L. reuteri ATCC 55730 na zápalové parametre a lipidový metabolizmus v HepG2
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mária Nováková
Doba riešenie projektu: 2.5 – 19.12.2020
Hlavným cieľom projektu bolo zmapovať zmenu expresie génov spriahnutých s lipidovým
metabolizmom a génov podieľajúcich sa na zápale v bunkovej kultúre na ktorej sme modelovali
nealkoholovú tukovú chorobu pečene (NAFLD) a následné ovplyvnenie patobiochemických
dráh indukovanej NAFLD tromi z vybraných kmeňov laktobacilov. Experiment uskutočňovaný
na bunkovej kultúre HepG2 prebiehal dvojfázovo. Bunky boli v prvej fáze vystavené
antigénom obsiahnutých v konkrétnych usmrtených kmeňoch laktobacilov, čím sme simulovali
prienik antigénov obsiahnutých v črevnej mikroflóre k pečeni a následne sa k bunkám
pridávalo nadmerné množstvo kyseliny olejovej (OA) Vzhľadom na dostupnosť množstva
rôznorodých postupov, ktoré podľa odborných publikácií mali umožňovať dostatočnú
rozpustnosť OA v živnom médiu a teda i jej príjem bunkami, sme sa snažili protokol indukcie
steatózy v HepG2 čo najviac optimalizovať. Mieru indukovanej steatózy sme zisťovali
kolorimetricky, prostredníctvom ORO farbenia tukových inklúzii. Po optimalizácii protokolu
sme pozorovali prostredníctvom qPCR metodiky zmenu expresie konkrétnych génov
v bunkách, ktorým bola priamo pridávaná kyselina olejová a v bunkách, ktorým bol pred
pridaním rovnakej koncentrácie OA preventívne pridávaný jeden z troch rôznych kmeňov
laktobacilov.

Katedra farmaceutickej chémie
Číslo projektu: UK/30/2020
Názov projektu: Príprava a antimikróbne hodnotenie originálnych hybridných zlúčenín
obsahujúcich 4-chlórfenylkarbamoyloxylový a 4´-(substituovaný fenyl- / 4-difenylmetyl)piperazín-1´-ylový fragment.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Mária Pecháčová
Náplňou tohto projektu bola príprava potenciálnych antimikróbne pôsobiacich substancií,
chemicky
1-[3-(4-chlórfenylkarbamoyloxy)-2-hydroxypropyl]-4-(substituovaný
fenyl/difenylmetyl)piperazín-1-ium-chloridov (6a-d).
Priebeh trojkrokovej syntézy bol kontrolovaný pomocou TLC. Chemická štruktúra a čistota
intermediátov a aj finálnych produktov bola overená spektrálne (1H-NMR, 13C-NMR), HPLCMS-analýzou a TLC.
S podporou grantu UK/30/2020 bolo pripravených deväť originálnych substancií, a to päť
medziproduktov a štyri finálne produkty s potenciálnym antimikróbnym resp.
antituberkulotickým pôsobením.
Číslo projektu: FaF UK/8/2020
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Názov projektu: Štúdium potenciálnych interakcií blokátorov vápnikových kanálov a sartanov
pri súčasnom užívaní horčíka pomocou UV-VIS spektrofotometrie.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kamila Chomaničová
Cieľom projektu bolo zistiť možnosť vzniku potenciálnych interakcií antihypertenzív zo
skupiny blokátorov vápnikových kanálov dihydropyridínoveho typu a sartanov spolu
s horčíkom pomocou liekopisnej metódy - absorpčná spektrofotometria v ultrafialovej a
viditeľnej oblasti. Na posúdenie vzniku interakcií sa z nameraných absorpčných spektier
zriedených metanolových roztokov liekov Agen 10 mg (amlodipíniumbezylát) a Carzap 16 mg
(kandesartancilexetil) porovnávali rozdiely hodnôt absorbancií v absorpčných maximách, ako
aj smernice priamok zostrojených kalibračných kriviek s hodnotami nameranými v ich zmesi
s Magnéziovými tabletami 500 mg Galvex (dihydrát magnéziumlaktát).
Samotný dihydrát magnéziumlaktát v Magnéziových tabletách 500 mg nespôsobil zníženie
hodnôt absorbancií v absorpčných maximách amlodipíniumbezylátu ani kandesartancilexetilu.
Avšak pokles hodnôt absorbancií amlodipíniumbezylátu bol zrejme spôsobený pomocnou
látkou tablety, a to konkrétne povidońom, čím sa časť liečiva degradovala.
Číslo projektu: FaF UK/15/2020
Názov projektu: Štúdium fotochemických vlastností 2-fenyl(fenylhydrazono)metylpyridínov, teoretickými kvantovochemickými výpočtami.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Miroslav Kemka
Päť molekúl patriacich do skupiny fenylhydrazónov, ktoré sú schopné fotoizomerizácie
a vykazujú značnú stabilitu voči termálnej reizomerizácií boli vybrané do výpočtovej štúdie.
Ich spoločným znakom je základný benzylpyridín-2-ylfenylhydrázonový skelet. Obmenou
substituentov na aromatických jadrách bola vytvorená kongenerická séria molekúl s podobnými
fotochemickými vlastnosťami. Kvantovochemické výpočty energie geometrií cis a trans
izomérov molekúl boli založené na teórii hustotného funkcionálu v programe Gaussian. Z ich
optimalizovaných geometrií boli pripravené a taktiež zoptimalizované tranzitné stavy všetkých
molekúl. Z geometrie tranzitných stavov je možné predpokladať aj mechanizmus zmeny
izomérie. Tieto relatívne jednoduché molekuly, by sa vďaka svojím fotoprepínateľným
vlastnostiam mohli v budúcnosti stať súčasťou fotolabilných klietok alebo nosnou štruktúrou
nových fotofarmaceutík.

Katedra farmakológie a toxikológie
Typ projektu : VEGA
číslo projektu: VEGA 1/0016/20
Názov projektu: Prepojenie niektorých foriem bunkovej smrti nekrotického fenotypu:
signalizácia a multicieľový nástroj pre zmiernenie poškodenia srdca v dôsledku ischémie?
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
Doba riešenia projektu: 2020 – 2024
Signalizácia nekroptózy a jej prepojenia s inými formami bunkovej smrti v zlyhávajúcom srdci
je nedostatočne prebádaná. Existujú isté indície, že nekroptóza sa môže vyskytnúť ako následok
autofágie, prípadne opačne, môže byť signálom pre aktiváciu autofágie. V našich
experimentoch sme zistili, že signalizácie oboch foriem bunkovej smrti v zlyhávajúcich
srdciach potkanov v dôsledku akútneho infarktu myokardu sú rozdielne v pravej a ľavej
komore a pravdepodobne nie sú navzájom prepojené. Zatiaľ čo v ľavej komore týchto sŕdc bola
zaznamenaná aktívna nekroptóza (zdokumentovaná na úrovni celobunkových lyzátov ako aj
na úrovní jednotlivých bunkových frakcií), autofágia bola skôr potlačená. Rovnako v pravej
komore post-ischemicky zlyhávajúcich sŕdc bola znížená tvorba a maturácia autofagozómu.
Naopak, marker exekúcie apoptózy bol výrazne zvýšený v pravej ale nie v ľavej komore.
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Výsledky experimentov naznačili, že hlavne nekroptóza môže byť zodpovedná za progresívne
funkčné poškodenie a remodeláciu srdca v dôsledku akútneho infarktu myokardu a teda
farmakologické intervencie ovplyvňujúce práve tento typ bunkovej smrti môžu predstavovať
významný prínos v terapii takto zlyhávajúceho srdca.
Typ projektu : VEGA
číslo projektu: 1/0004/18
Názov projektu: Prevencia rozvoja kardiorenálneho syndrómu v experimentálnom modeli
diabetes mellitus moduláciou SGLT2 transportéra a PPAR gama receptora.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
Doba riešenia projektu: 2018 – 2021
Podľa súčasných názorov je jedným z rozhodujúcich faktorov pre vznik diabetickej
kardiomyopatie a diabetickej nefropatie aj strata buniek v srdci a obličkách pri zvýšenej miere
apoptózy. Zisťovali sme preto, či dapagliflozín, pioglitazón a ich kombinácia ovplyvňujú
apoptické proteíny Bax, Bcl2, proteín p53 a kaspázu-3 u potkanov s experimentálne vyvolaným
diabetom mellitus 1. typu. Metódou Western blot sme v ľavých komorách diabetických sŕdc
a v diabetickej obličke potkanov na proteínovej úrovni zistili zníženú expresiu antiapoptického
proteínu BCl2 a zvýšenú expresiu proapopticého proteínu BAX v porovnaní s kontrolou.
Stanovovali sme aj expresiu tumor supresorového proteínu p53 a kaspázy3 (a jej inaktívnej
formy-prokaspázy 3), ktoré takisto zohrávajú významnú úlohu pri apoptóze bunky. Proteín aj
obe formy kaspázy boli v diabetickej skupine významne zvýšené oproti kontrole. Samotné
podanie liečiv, ale aj ich kombinácia významne zvyšovali expresiu BCl2 a znižovali expresiu
BAX proteínov v porovnaní s diabetickou skupinou. V ľavej komore bol však viac účinnejší
pioglitazón ako dapagliflozín. V obličke bol zas účinnejší dapagliflozín než pioglitazón. Všetky
tri skupiny liečených potkanov znižovali expresiu p53, kaspázy 3 a jej inaktívnu formu na
takmer rovnakú úroveň oproti diabetickej skupine a to ako v ľavej komore, tak aj v obličke.
Typ projektu : VEGA
číslo projektu: 1/0195/20
Názov projektu: Úloha hepatocytového rastového faktora pri vzniku a progresii diabetickej
kardiomyopatie
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH
Doba riešenia projektu: 2020 – 2023
Diabetická kardiomyopatia je významnou a rozšírenou komplikáciou diabetu mellitus (DM).
Meta-analýzy prekvapujúco ukazujú, že redukcia glykémie per se nie je dostatočná na celkové
zníženie srdcového zlyhávania pri DM. Pochopenie kauzálnych mechanizmov spôsobujúcich
poškodenie srdca v DM teda zostáva veľkou výzvou. Zároveň má hľadanie nových
terapeutických stratégií preto veľký význam pre zefektívnenie farmakoterapie a zlepšenie
prognózy diabetických pacientov. Existujú dôkazy, že hepatocytový rastový faktor (HGF) a
jeho signalizácia prostredníctvom c-Met receptora sa významne podieľa na modulácii
progresívneho poškodenia koncových orgánov. V našej predchádzajúcej práci sme opísali
vplyv systému HGF/c-Met na rozvoji diabetickej nefropatie. V tomto projekte predpokladáme,
že systém HGF/c-Met hrá dôležitú úlohu aj v modulácii progresie diabetického srdca.
Predpokladáme, že zmeny v osi HGF/c-Met sú prítomné už v skorých štádiách diabetickej
kardiomyopatie a jej modulácia môže zmierniť progresiu ochorenia.
Typ projektu: VEGA
Číslo projektu: 1/0203/19
Názov projektu: Cielená downregulácia expresie endotelínu-1 v pľúcnej artériovej
hypertenzii.
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Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Peter Křenek, PhD.
Prinášame nové poznatky o farmakologickej modulácii expresie endotelínu-1 (ET-1) v pľúcnej
artériovej hypertenzii (PAH). Silný vazokonstrikčný a mitogénny peptid ET-1 zohráva kľúčovú
úlohu pri patogenéze tohto fatálneho ochorenia. Súčasné postupy sa zameriavajú na
zablokovanie účinkov ET-1 alebo dilatáciu pľúcnych artérií pôsobením na ich hladký sval.
Zatiaľ opomínaná modulácia expresie ET-1 by sa mohla stať atraktívnym cieľom
farmakoterapie. V monokrotalínovom modeli PAH zistíme vplyv malých molekúl, u ktorých
sme zistili in vitro významnú inhibíciu expresie ET-1 na kultúrach hladkosvalových buniek, na
morbititu, mortalitu, hemodynamiku a expresiu ET 1. Na kultúrach vaskulárnych endotelových
a hladkosvalových buniek budeme skúmať stabilné antisense oligonukleotidy namierené proti
ET-1 mRNA a účinkujúce na posttranskripčnej úrovni, s cieľom nájsť optimálne štruktúry
využiteľné v in vivo experimente a zabezpečiť degradáciu ET-1 mRNA bez ohľadu na stimul,
ktorý zvýšil transkripciu ET-1 génu.
Typ a číslo projektu: VEGA 2/0124/19
Názov projektu: Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby
počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubovický Michal, CSc.
Riešiteľ na FaF UK: doc. MUDr. Stankovičová Tatiana, CSc.
Doba riešenia projektu: 2019 – 2022
Depresívne poruchy postihujú okolo 20 % žien počas tehotenstva a dojčenia, ktoré podliehajú
terapii, pričom bezpečnosť ich používania v terapii materskej depresie je však stále
kontroverzná. V experimentálnej medicíne sa hľadajú vhodné modely pre navodenie animálnej
depresie a možnosti terapeutického zásahu. Najčastejšie predpisovanými antidepresívami počas
gravidity sú antidepresíva zo skupiny SSRI a SNRI, ovplyvňujúce hladiny sérotonínu
a noradrenalínu. V súčasnosti sa za štandardný, najmenej zaťažujúci a relatívne spoľahlivý
neurobehaviorálny test na verifikáciu depresie u laboratórnych zvierat, považuje sacharózový
preferenčný test. Publikácie z posledných rokov však ukázali, že v prítomnosti anhedónie, ako
kľúčového symptómu depresie, dochádza tiež k zmene vnímania iných chuťových podnetov,
vrátane horkej chuti, a to nie len u pacientov s depresiou, ale aj u ich potomkov. Zdá sa, že
jedinci, ktorí majú vyšší prah pre percepciu horkej chuti (tzv. „non-tasteri“, „necitliví“) majú
vyššie riziko vzniku depresie, prípadne ňou už trpia. Naopak, u jedincov, ktorí už najnižšie
koncentrácie horkých látok vnímajú ako extrémne averzný stimul (tzv. „supertasteri“, „citliví“),
je pravdepodobné, že nedôjde k vzniku depresie, resp. u nich nie je prítomná. Zavedenie testu
percepcie horkej chuti do experimentálnej praxe by mohlo uľahčiť a spresniť verifikáciu
depresie u laboratórnych zvierat, pričom využitie tohto testu má veľký potenciál aj v
humánnej klinickej praxi. Popri identifikácii percepcie horkej chuti sa zameriavame aj na
zmeny funkcie kardiovaskulárneho systému v podmienkach „in vivo” a „ex vivo” a navodené
pregestačným chronickým miernym nepredvídateľným stresom a prenatálnou aplikáciou
vybraných antidepresív (napr. venlafaxín, mirtazapín, bupropión). Identifikované funkčné
zmeny dopĺňame stanoveniami na molekulárnej úrovni, pre získanie komplexného obrazu o
vplyve depresie na srdce.
Typ projektu: Grant Francúzskej vlády (Bourse du Gouvernement Français)
Názov projektu: Non-neuronal cholinergic system
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: PharmDr. Kristína Szmicseková
Doba riešenia projektu: 2017-2021
Pridelené finančné prostriedky v r. 2020: 6.360,- €
Endotelová dysfunkcia, charakterizovaná znížením biologickej dostupnosti oxidu dusnatého, je
bežná pri mnohých kardiovaskulárnych poruchách, ako je hypertenzia, hypercholesterolémia a
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ateroskleróza, ktoré patria medzi hlavné kardiovaskulárne rizikové faktory. Intaktnosť
a funkcia endotelu je hodnotená na základe relaxačnej odpovede prekontrahovaných ciev na
aplikovaný acetylcholín (ACh). Zdroje endogénneho ACh sú málo známe. Literatúra ponúka
indície, že ACh uvoľňovaný cirkulujúcimi krvnými bunkami by mohol hrať úlohu v regulácii
tonusu hladkého svalstva cievnej steny. Neexistujú však informácie o tom, ako je regulovaná
hladina ACh v cievach. Prvým hlavným cieľom nášho projektu je stanoviť aktivitu a popísať
presnú lokalizáciu degradačných enzýmov ACh – cholínesteráz (ChE) v aorte zdravých
potkanov a v aorte spontánne hypertenzných potkanov, u ktorých bola popísaná endotelová
dysfunkcia. Na splnenie cieľa využívame viaceré metódy, vrátane metód molekulárnej biológie
na skúmanie expresie ChE, histochemickej mikroskopickej detekcie na vizualizáciu proteínov
a ich aktivít a fyziologických a farmakologických experimentov s izolovanými orgánmi.
Druhým hlavným cieľom nášho projektu je vyhodnotiť adaptačné zmeny, ku ktorým dochádza
vo vaskulárnom systéme v dôsledku chronickej cholinergickej stimulácie. Na dosiahnutie
vytýčeného cieľa pracujeme s niekoľkými kmeňmi geneticky modifikovaných myší, v ktorých
boli inaktivované gény pre expresiu vybraných molekulových foriem ChE.
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
Vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19, tento rok neboli zrealizované žiadne podporné
aktivity na výmenu vedeckých pracovníkov. Bola podporená publikačná aktivita zameraná na
štúdium mitochondriálnych dráh exekúcie nekroptózy a sledovania vplyvu hyperlipidémie na
poškodenie srdca ako aj zhodnotenia vhodnosti jednotlivých animálnych modelov
hyperlipidémie na dané štúdie.

Typ projektu: APVV
Číslo projektu: APVV-15-0607
Názov projektu: Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti
a prežívania kardiomyocytov.
Zodpovedný riešiteľ za MŠ SR: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
Zodpovedný riešiteľ za SAV: RNDr. Miroslav Ferko, PhD., MUDr. Tatiana Ravingerová,
DrSc., FAICS
Zodpovedný riešiteľ za NÚCHS: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
Doba riešenia projektu: 2016-2020
Štúdie tejto poslednej etapy projektu nadväzovali na predchádzajúce etapy, v ktorých sa
sledovala signalizácia nekroptózy v ischémiou-poškodenom srdci. Zamerali sme sa hlavne na
signalizáciu závislú na RIP1 a RIP3 kináze. Na objasnenie intracelulárnych dráh sme použili
rozdielne RIP1 a RIP3 inhibítory, u ktorých sme vykonali najskôr základnú charakteristiku
a posúdili sme ich prípadné pleiotropné účinky a off-target účinky. Určili sme superioritné
vlastnosti daných inhibítorov vzhľadom na príslušnú chemickú skupinu. Posúdili sme
intracelulárne signalizácie spojené s excitačno-kontrakčným aparátom a oxidačným stresom
a tiež s dynamikou mitochondrií. Výsledky štúdií možno považovať za cenné z hľadiska
farmakológie a toxikológie týchto látok a tiež priniesli nové informácie ohľadom exekúcie
nekroptózy.
Typ projektu: APVV
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Číslo projektu: APVV-15-0119
Názov projektu: Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej
energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej
experimentálnej kardioprotekcii.
Zodpovedný riešiteľ za SAV: RNDr. Miroslav Ferko, PhD.
Zodpovedný riešiteľ za MŠ SR: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
Doba riešenia projektu: 2016 - 2020
Srdcia vystavené metabolickému stresu v dôsledku diabetu vykazujú pozmenenú signalizáciu,
ktorá v závislosti od podmienok môže viesť paradoxne k zvýšenej odolnosti voči ischemickému
poškodeniu, čo sa prejavuje nezmenenou, prípadne menšou veľkosťou infarktu myokardu. Je
možné, že za tieto zmeny môžu byť zodpovedné pozmenené signalizácie vedúce k aktivácii
autofágie, a jej prepojenia s nekroptózou ako aj zápalom. Hlbšia molekulárna a celulárna
analýza zameraná predovšetkým na skúmanie exekúcie nekroptózy a post-translačné
modifikácie proteínov asociovaných s mitochondriami je potrebná na ďalšie overenie týchto
indícií.
Typ projektu: APVV
Číslo projektu: APVV SK-FR-19-0005
Názov projektu: Neneuronálny cholínergický systém
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.
Doba riešenia projektu: 2020 – 2022
Hlavným cieľom je nadviazať na dlhoročnú spoluprácu medzi laboratóriom doc. Anny
Hrabovskej, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a laboratóriom Dr.
Erica Krejci, CNRS, Université Paris v Paríži. V rámci doterajšej spolupráce sme pripravili
niekoľko úspešných vedecko-výskumných projektov, ktoré viedli k viacerým hodnotným
publikačným výstupom, a štyrom úspešne obhájeným dizertačným prácam, jednej z nich pod
našim dvojitým vedením. V súčasnosti pripravujeme viaceré spoločné publikácie z oblasti
neneuronálneho cholínergického systému, ktoré plánujeme zaslať do zahraničných
karentovaných a impaktovaných časopisov. Finančné prostriedky sú využívané na vzájomné
návštevy spolupracujúcich pracovísk, čo zjednodušuje komunikáciu a umožňuje vyššiu
efektívnosť vedeckých diskusií a konzultácií. Okrem toho grant podporuje súčasné dvojité
doktorandské štúdium, ako aj prípravu nových spoločných projektov, vrátane spoločných
doktorandských projektov „co-tutelle“. Podpora mobility medzi pracoviskami uľahčuje aj
vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej infraštruktúry študentmi a vedeckými
pracovníkmi, rozšírenie zberu výskumných materiálov a tým podporuje vedeckú prácu a
zvyšuje efektivitu spolupráce.
Typ projektu: APVV
Číslo projektu: APVV-20- 0119
Názov projektu: Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického
myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie
Zodpovedný riešiteľ za SAV: MUDr. Tatiana Ravingerová, DrSc., FAICS
Zodpovedný riešiteľ za MŠ SR: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
Doba riešenia projektu: 2016-2020
Fenomén endogénnych kardioprotektívnych signalizácií je dlhodobo známy a tvorí základ
porozumenia rôznych foriem „conditioning-u“, vrátane ischemického (IPC). V našich
experimentoch sme sa zamerali na sledovanie miery nekroptózy v dôsledku IPC a zistili sme,
že retardácia translokácie MLKL môže predstavovať základný mechanizmus zmiernenia
odumierania buniek počas adaptácie na ischémiu. V ďalších experimentoch sa zameriavame na
detailnejšie preskúmanie tejto kardioprotekcie a to vzhľadom na interferenciu s RISK dráhou.
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Typ projektu: APVV
Číslo projektu: APVV-15-0685
Názov projektu: Teranostický potenciál komponentov alternatívneho RAS pri modulácii
funkcie a dysfunkcie pravej komory
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH
Doba riešenia projektu: 2016-2020
Predstava renín-angiotenzínového systému (RAS) ako jednoduchej kaskády vedúcej k tvorbe
angiotenzínu II bola objavením nových komponentov (angiotenzín-konvertujúci enzým 2,
angiotenzín-(1-7), Mas receptor), označovaných aj za alternatívny RAS, nahradená koncepciou
komplikovanej regulačnej siete. Dôležitým poznatkom je, že alternatívny RAS by mohol slúžiť
ako protiregulátor tradičného RAS v rôznych patológiách kardiovaskulárneho systému.
Napriek progresu vo farmakoterapii, redukcia funkčných limitácií myokardu a prežívanie
pacientov s pľúcnou hypertenziou sú stále veľmi neuspokojivé. To aktuálne vedie k
intenzifikácii výskumu tohto zriedkavého ochorenia, čoho dôkazom sú napríklad aj dve nové
liečivá schválené v roku 2014 na registráciu na úrovni Európskej liekovej agentúry v Londýne.
V súčasnosti sa vďaka tejto intenzifikácii otvárajú nové koncepcie liečby. Predpokladáme, že
mechanizmy adaptácie pravej komory na fyzickú záťaž, ktoré sú zjavne iné ako v ľavej komore
srdca, nám môžu poskytnúť množstvo využiteľných poznatkov pre navrhovanie nových miest
farmakologického zásahu. V tomto projekte študujeme práve alternatívny RAS ako veľmi
sľubný systém s potenciálom pre terapiu, ale aj diagnostiku (t. j. atraktívny teranostický systém)
poškodenia funkcie pravej komory, najmä v dôsledku pľúcnej hypertenzie. Veríme, že projekt
prinesie aj zaujímavé klinické implikácie a translácie. V súčasnosti sa totiž ukazuje, že pravá
komora môže byť príčinou hemodynamického zlyhania cirkulácie, ako aj výskytu fatálnych
arytmií u väčšieho počtu osôb ako sa doteraz predpokladalo. To dopĺňa tradičnú populáciu
postihnutú zlyhaním pravej komory, čo sú pacienti s pľúcnou hypertenziou a zväčšuje
populáciu, ktorá by z novej terapie v budúcnosti mohla profitovať.

Typ projektu: APVV
Číslo projektu: APVV-19-0458
Názov projektu: Konvergencia sérotonínu a rastových faktorov súvisiacich s pľúcnou
hypertenziou v modulácii pravokomorovej funkcie a zlyhania
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.
Doba riešenia projektu: 2020-2024
Napriek pokroku vo farmakoterapii, redukcia funkčných obmedzená myokardu a prežívanie
pacientov s PAH sú stále veľmi neuspokojivé. Je to zrejme preto, že sa jedná o veľmi
komplexné ochorenie a v jeho patofyziológii sa zúčastňuje mnoho faktorov. Je mnoho dôkazov
podporujúcich serotonínovú (5-HT) hypotézu PAH a tiež, že 5-HT je jedným z faktorov
prispievajúcich k rozvoju PAH. Potvrdzuje to vývoj nového liečiva – rodatristat etylu, ktorý je
inhibítorom tryptofán hydroxylázy a blokuje periférnu produkciu 5-HT. V tomto projekte
chceme testovať hypotézu, že zvýšená aktivita periférneho sérotonínergného systému
synergicky interaguje so skupinou kandidátnych rastových faktorov (TGF-beta1, PDGF, NGF
a/alebo HGF) a ich príslušnými signálnymi dráhami indukujúcimi remodeláciu tkaniva. Cieľom
projektu je skúmať tieto interakcie v patológii PH a porovnať ich s fyziologickým
kompenzačným stavom, keď je zvýšená záťaž v pľúcnom obehu spôsobená dlhotrvajúcou
fyzickou aktivitou.
Typ projektu: APVV
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Číslo projektu: APVV-15-0371
Názov projektu: 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, CSc.
Doba riešenia projektu: 2016-2020
Informácie získané z tvaru arteriálnej pulzovej vlny sú užitočné na charakterizáciu
kardiovaskulárneho systému, aj jeho patologického stavu. Našim cieľom bolo zistiť, či vzťahy
medzi hemodynamickými parametrami potkana je možné popísať jednoduchými
matematickými funkciami. Pravá jugulárna véna anestetizovaných potkanov Wistar bola
nakanylovaná za účelom intravenózneho podania L-NAME, inhibítora syntézy vazodilatačne
pôsobiaceho NO. Ľavá karotída bola nakanylovaná za účelom zavedenia optickej sondy,
pomocou ktorej bol zaznamenávaný krvný tlak a pulzová vlna vo vysokom rozlíšení. Na
základe 10 bodov na pulzovej vlne sme definovali 35 hemodynamických parametrov (HP).
Zistili sme, že väčšina časovo-závislých zmien 35 HP a ich vzťahy je možné vyjadriť
jednoduchými matematickými funkciami, napr. lineárna závislosť, exponenciálny rast,
exponenciálny pokles. Tieto poznatky by mohli pomôcť pri štúdiu molekulárneho mechanizmu
patologických stavov a účinku liečiv na kardiovaskulárny systém.
Typ projektu: APVV
Číslo projektu: APVV-19-0154
Názov projektu: Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie
a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia.
Zodpovedný riešiteľ za SAV: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
Zodpovedný riešiteľ za FaF UK: PharmDr. Elena Ondriašová, CSc.
Doba riešenia projektu: 2020-2024
Reaktívne formy síry (RSS), dusíka (RNS) a selénu (RSeS) tvoria skupiny jednoduchých
molekúl radikálovej aj neradikálovej povahy, ktoré svojimi interakciami s bunkami ovplyvňujú
rôzne biologické procesy. V rámci projektu sa venujeme štúdiu biologických účinkov RSS,
RNS a RSeS a ich vzájomných interakcií dôležitých nielen pre základné poznanie ich
biologických úloh, ale perspektívne aj v aplikovanom výskume. Okrem iného zisťujeme ako
ovplyvňujú produkty interakcie sírovodíka a polysulfidov s oxidom dusnatým alebo so
selénovými zlúčeninami krvný tlak a tvar arteriálnej pulzovej vlny potkana.
Typ projektu: Grant UK
Číslo projektu: UK/183/202
Názov projektu: Vylučovanie kortizolu počas stresovej záťaže a verbálna pamäť
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Henrieta Oravcová
Doba riešenia projektu: máj - december 2020
Aktivácia neuroendokrinného systému s následným vzostupom hladiny kortizolu patrí medzi
základné charakteristiky stresovej odpovede. Je známe, že kortizolová odpoveď na rovnaký
stresor sa medzi jedincami líši. Taktiež je známe, že vzostup hormónov v odpovedi na stresové
podnety ovplyvňuje kognitívne funkcie. Naším cieľom bolo hodnotiť vzťah medzi epizodickou
pamäťou a koncentráciou kortizolu pred a počas stresovej záťaže u zdravých dobrovoľníkov.
Tým sme chceli prispieť k objasneniu vzťahu medzi sekréciou kortizolu po vystavení
psychosociálnemu stresoru a schopnosťou jednotlivcov uspieť v pamäťovom teste. Na
indukciu vzostupu stresových hormónov bol použitý model verejného prejavu pred komisiou.
Neuroendokrinnú odpoveď organizmu sme vyhodnocovali meraním koncentrácie salivárneho
kortizolu metódou ELISA.
Typ projektu: Grant UK
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Číslo projektu: : UK/61/2020
Názov projektu: Zmena expresie génov komponentov endotelínového systému účinkom
krizotinibu v streptozotocínovom modeli v ľavých komorách srdca potkanov
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Veľasová
Doba riešenia projektu: máj - december 2020
Diabetes mellitus (DM) je komplexné, chronické ochorenie, ktoré vyžaduje neustálu liečebnú
starostlivosť. DM je hlavným rizikovým faktorom pre KVS ochorenia vrátane diabetickej
kardiomyopatie (DKM). DM môže spôsobiť aj nadprodukciu endotelínu (ET-1), čím sa vyvolá
oxidačný stres ako jeden z molekulárnych mechanizmov pri rozvoji DKM. Krizotinib patrí
medzi antineoplastiká a v súčasnosti sa využíva na liečbu nemalobunkového karcinómu pľúc.
Medzi nežiadúce účinky na srdce patrí predĺženie QT intervalu a bradykardia. Niektoré štúdie
in vitro navrhujú kardiotoxický účinok krizotinibu tým, že zvyšuje hladiny reaktívnych foriem
kyslíka a apoptózu, no zatiaľ nie je známe, či tieto účinky majú súvis s endotelínovým
systémom. V práci sme sledovali zmeny expresie génov v ľavých komorách srdca potkanov,
ktoré kódujú komponenty endotelínového systému (endotelín-1,endotelín konvertujúci enzým
a receptor A a B pre endotelín) vplyvom diabetu a krizotinibu, pričom jeho účinok na
endotelínový systém nie je známy, a zmeny v expresii génov biomarkerov srdcového
poškodenia. Na stanovenie expresie génov sme použili metódu real-time kvantitatívnej
polymerázovej reťazovej reakcie (RT-qPCR).
Typ projektu: Grant UK
Číslo projektu: UK/146/2020
Názov projektu: Expresia HCN kanálov v bunkovej línii potkaních myoblastov pri
intervenciách simulujúcich patologické zmeny pri diabetes mellitus
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Katarína Hadová
Doba riešenia projektu: máj - december 2020
Pridelené finančné prostriedky v r. 2020: bežné výdavky – 1000 €
Nižší výskyt ventrikulárnych dysrytmií pri diabetes mellitus (DM) je známy fenomén, no
príčina zatiaľ nie je známa. Myokardiálne HCN kanály sú štruktúry, ktoré majú významnú
úlohu v arytmogenéze. Naše predchádzajúce výsledky ukázali downreguláciu HCN kanálov v
srdciach diabetických potkanov. Downregulácia myokardiálych HCN kanálov môže byť
prispievajúcim faktorom zníženého výskytu ventrikulárnych dysrytmií pri DM. Objasnenie
mechanizmu, kvôli ktorému dochádza k zmenám v expresii HCN kanálov pri DM by nám
pomohlo pochopiť protektívny efekt DM voči dysrytmiám. V tejto práci sme na bunkovej línii
potkaních myoblastov H9c2 zisťovali, ktorá z patologických zmien pri DM je príčinou
downregulácie HCN kanálov v srdci. Napriek tomu, že hyperglykémia je základným znakom
DM, expresia HCN kanálov ostala v diferencovaných H9c2 bunkách nezmenená. Rovnaký
výsledok sme pozorovali aj v podmienkach nadbytku inzulínu ako počiatočného štádia DM2.
Inhibítor inzulínových receptorov, ktorý mal simulovať podmienky zníženej inzulínovej
signalizácie pri DM1 bol pre H9c2 bunky letálny, preto nebolo možné vyhodnotiť samotnú
expresiu HCN kanálov. Experimenty ukázali, že hyperglykémia a hyperinzulinémia
pravdepodobne nie sú príčinou downregulácie myokardiálnych HCN kanálov pozorovanej v
animálnom streptozotocínovom modeli DM. Zároveň zdôrazňujeme úlohu inzulínovej
signalizácie, ktorej inhibícia spôsobila v H9c2 bunkách vysokú mortalitu. Presný mechanizmus
downregulácie myokardiálnych HCN kanálov pri DM teda ostáva neobjasnený.
Typ projektu: Grant UK
Číslo projektu: UK/304/2020
Názov projektu: Vplyv metformínu na proliferáciu a rast ľudských bunkových línií
nádorového pôvodu cez PI3K/Akt a rapamycín (mTOR) signalizáciu
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Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Nikola Chomaničová (rod. Sabová)
Doba riešenia projektu: máj - december 2020
Metformín, liečivo rutinne používané v terapii diabetes mellitus typu 2, v poslednej dekáde
vedeckých výskumov preukázal významné pleiotropné účinky. Postupne boli zavedené jeho
ďalšie terapeutické indikácie, ako je syndróm polycystických vaječníkov, či tuberkulóza.
U pacientov s rakovinou bol však naznačený aj jeho antiproliferatívny efekt, ktorého
mechanizmus doteraz nebol dostatočne popísaný. Štúdie naznačili, že zníženie hladiny inzulínu
na periférii a rastových faktorov od neho odvodených, môže viesť k inhibícii PI3K/Akt cieľa
rapamycínovej (mTOR) signalizácie súvisiacej s dráhou kinázy aktivovanej
adenozínmonofosfátom (AMPK). To má významný vplyv na tumorogenézu- chronický proces
zahŕňajúci množstvo faktorov. Zahraničné štúdie priniesli v rámci protinádorovej aktivity
metformínu zaujímavé a sľubné výsledky. Vzhľadom na heterogénne odpovede na metformín
u pacientov s rakovinou je však potrebné vyvinutie nových testovacích modelov, ktoré by
napomohli lepšej identifikácii molekulárnych dráh, a tým rozšíreniu jeho terapeutických
indikácií. Cieľom projektu bolo vyhodnotiť vplyv metformínu in vitro na ľudské bunkové línie
izolované z najčastejšie sa vyskytujúcich nádorov, ako kolorektálny adenokarcinóm, karcinóm
krčka maternice a karcinóm prsníka, a tým priniesť nový pohľad na potenciálnu úlohu
metformínu ako adjuvantného liečiva v terapii nádorových ochorení. Využitá bola
farmakologická intervencia metformínom a sledovanie jeho potenciálneho efektu na dráhy
bunkovej apoptózy a proliferácie, za pomoci metódy prietokovej cytometrie, western blottingu,
RT-qPCR a imunohistochémie.
Typ projektu: Grant UK
Číslo projektu: UK/147/2020
Názov projektu: Delta opioidné receptory a ich vplyv na plazmatické hladiny vybraných
hormónov adenohypofýzy a kôry nadobličiek a správanie u potkanov.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Pavol Chomanič
Doba riešenia projektu: máj - december 2020
Našim cieľom bolo testovať hypotézu, že blokáda delta opioidných receptorov zvýrazní vplyv
mierneho subchronického stresového podnetu na sekréciu vybraných peptidových
a steroidných hormónov a prehĺbi stresom navodené úzkostné správanie u potkanov.
V experimentálnom modeli sa použilo 40 samcov potkanov kmeňa Wistar, rozdelených na 4
skupiny. Polovica zvierat bola vystavená stresu z obmedzenia pohybu (hypokinéza) po dobu 48
hodín. Zvieratám bolo podávané buď placebo (fyziologický roztok), alebo naltrindol
(selektívny blokátor opioidných receptorov typu delta) v dávke 3 mg/kg/ml každé 4 hodiny. V
krvnej plazme sa pomocou metódy ELISA zmerali hladiny hormónov kortikosterónu,
aldosterónu, prolaktínu, kopeptínu a adrenokortikotropného hormónu (ACTH). Hypokinéza
v trvaní 48 hodín vyvolala zvýšenie plazmatických koncentrácii hormónov kortikosterónu,
aldosterónu a prolaktínu. Opakovaná blokáda delta opioidných receptorov naltrindolom viedla
k výrazne vyšším koncentráciam aldosterónu v krvnej plazme stresovaných zvierat v porovnaní
s ostatnými skupinami. Opakovanou blokádou delta opioidných receptorov nastalo zvýšenie
koncentrácie kopeptínu v krvnej plazme u oboch skupín zvierat, nezávisle od stresových
podmienok. Koncentrácie hormónu ACTH sa v priebehu experimentu výrazne nemenili.
Štatistické vyhodnotenie dvojcestnou analýzou variácii pre faktory stres a liečba nepreukázalo
vplyv liečby u všetkých zvierat, ale prejavila sa signifikantná interakcia medzi faktormi.
Stresogénnosť použitého modelu bola potvrdená zvýšeným úzkostným správaním
u stresovaných zvierat v teste otvoreného poľa. Blokáda delta opioidných receptorov
naltrindolom neprehĺbila stresom navodené úzkostné správanie u potkanov.
Typ projektu: Grant UK
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Číslo projektu: UK/343/2020
Názov projektu: Molekulové formy cholínesteráz v aorte potkana
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kristína Szmicseková
Doba riešenia projektu: máj - december 2020
Pridelené finančné prostriedky v r. 2020: bežné výdavky – 1000 €
Popísanie neneuronálneho cholínergického systému (NNChS) otvorilo nové dvere pre
pochopenie niektorých fyziologických a patologických dejov kardiovaskulárneho (KVS)
systému. V posledných rokoch sme sa na našom pracovisku zamerali na štúdium tohto systému,
pričom sa nám podarilo popísať prítomnosť cholínesteráz (ChE) v tkanivách KVS ako aj
lokalizáciu molekulových foriem týchto enzýmov v rámci neuronálneho a NNChS srdca a ich
zapojenie do regulácie KVS funkcií. Na úrovni aorty sme potvrdili prítomnosť obidvoch ChE,
s predominantným zastúpením butyrylcholínesterázy (BChE), ako aj prítomnosť všetkých
proteínov potrebných na syntézu, skladovanie, vylučovanie acetylcholínu. V tomto projekte
sme sa v nadväznosti na to zamerali na bližšie popísanie molekulových foriem ChE
v jednotlivých častiach aorty potkana pomocou biochemickej metódy sacharózového gradientu
a na porovnanie prítomných molekulových foriem v normotenznom a spontánne hypertenznom
modeli. Naše výsledky naznačujú k tomu, že hlavným biodegradačným enzýmom NNChS aorty
potkana je BChE, ktorá je v rámci hladkej svaloviny kotvená proteínom PRiMA.
Acetylcholínesteráza je v aorte potkana zastúpená minoritne, avšak obdobne ako v prípade
BChE je aj táto je kotvená proteínom PRiMA. Nepozorovali sme žiadne rozdiely v zastúpení
molekulových foriem ChE medzi normotenzným a patologickým modelom. Prítomné
monomérne popr. dimérne foriem ChE v aorte potkana predstavujú podľa všetkého
intracelulárne medziprodukty tvorby funkčných kotvených tetramérov. Výsledky nášho
projektu a vyvodené závery významnou mierou prehĺbili doterajšie poznatky o NNChS
v cievach.
Typ projektu: Grant FaF UK
Číslo projektu: FaF UK/22/2020
Názov projektu: Zmeny koncentrácie testosterónu a prejavy neverbálneho správania u ľudí s
rôznym vnímaním akútnej stresovej situácie.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Zuzana Chudá
Doba riešenia projektu: máj - december 2020
Prejavy neverbálneho správania vrátane zmien výrazov tváre sú základom medziľudskej
komunikácie. Testosterón, okrem jeho významnej úlohy v reprodukcii, má spojitosť aj so
správnym fungovaním centrálneho nervového systému. Vo vzťahu k neverbálnemu správaniu
je pomerne dobre preskúmaný jeho účinok na prejavy agresívneho správania. Stále však
pribúdajú nové poznatky a zistilo sa, že testosterón nemá iba úlohu pri agresívnom správaní,
ale za určitých okolností môže zvýšiť aj prosociálne správanie. Súčasné poznatky týkajúce sa
zmien v neverbálnom správaní počas stresových situácií vo vzťahu k neuroendokrinnej
odpovedi a testosterónu sú stále nedostatočné. Preto sme overovali hypotézu, podľa ktorej
miera výskytu jednotlivých parametrov neverbálneho správania súvisí s koncentráciou
testosterónu u zdravých dobrovoľníkov s rôznou percepciou stresu a že existuje korelácia medzi
testosterónom a prosociálnou zložkou neverbálneho správania počas akútnej stresovej situácie.
Neverbálne správanie sme analyzovali z videonahrávok, ktoré vznikli počas prejavu pred
komisiou. Dobrovoľníkom sme merali koncentrácie salivárneho testosterónu odobraté v
pravidelných časových intervaloch.
Typ projektu: Grant FaF UK
Číslo projektu: FaF UK/21/2020
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Názov projektu: Zmeny lipidového profilu navodené príjmom sladeného kolového nápoja
v experimentálnom modeli metabolického syndrómu.
Vedúci projektu: PharmDr. Margaréta Marušáková
Doba riešenia projektu: máj - december 2020
Metabolický syndróm je civilizačným ochorením, postihujúcim takmer štvrtinu celosvetovej
dospelej populácie, pričom sa čoraz častejšie vyskytuje aj u detí a dospievajúcich. Prejavuje sa
spoločnou prítomnosťou metabolických porúch, najčastejšie obezitou, zvýšenými
plazmatickými hladinami triglyceridov a glykémie, a inzulínovou rezistenciou. Je rizikovým
faktorom pre rozvoj diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárnych ochorení a je známe, že sa
vo väčšine prípadov rozvíja na základe nezdravého životného štýlu s nedostatkom fyzickej
aktivity a zvýšeným energetickým príjmom, napríklad vo forme sladených kolových nápojov.
Sladené kolové nápoje obsahujú glukózu a fruktózu, pričom fruktóza sa z veľkej časti
metabolizuje priamo v pečeni za vzniku voľných mastných kyselín, čo môže postupne viesť
k dyslipidémii, obezite a tukovateniu pečene, čo sú sprievodné prejavy metabolického
syndrómu. V našom experimente sme potkanom kmeňa Wistar pol roka podávali miesto pitnej
vody sladený kolový nápoj a zaznamenali sme 40% nárast masy perireálneho viscerálneho
tuku, viac ako 20% zvýšenie plazmatickej hladiny triglyceridov a signifikantne zvýšenú
hmotnosť pečene, čím sme potvrdili, že výlučná zmena stravovania vo forme sladených
nápojov môže viesť k navodeniu symptómov metabolického syndrómu.
Typ projektu: Grant FaF UK
Číslo projektu: FaF UK/3/2020
Názov projektu: Vplyv mechanizmu zásobami regulovaného vstupu vápnika vo fibroblastoch
na remodeláciu myokardu.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Róbert Čendula
Doba riešenia projektu: máj - december 2020
Zásobami regulovaný vstup vápnika je špecifický mechanizmus, ktorý podľa novších
poznatkov zohráva úlohu aj v patofyziológii srdcovej remodelácie. Projekt vychádza z
hodnotenia profibrotickej aktivity v bunkách izolovaných zo zubnej drene, resp.
štandardizovanou kultúrou ľudských srdcových fibroblastov (HCF). V počiatočnom štádiu sa
podarilo indukovať zmeny v syntéze kolagénu, ktoré boli vyhodnotené fluorimetrickým
stanovení kolagénu obsiahnutom v médiu bunkovej kultúry. V kultúrach HCF sa podarilo
prostredníctvom qRT-PCR metódy analyzovať zvýšenú relatívnu expresiu génov pre kolagén,
po ovplyvnení buniek prostredníctvom angiotenzínu II a izoprenalínu.
Typ projektu: Grant FaF UK
Číslo projektu: FaF UK/34/2020
Názov projektu: Vplyv experimentálnej depresie na percepciu horkej chuti a funkciu srdca
potkanov
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Sasváriová
Doba riešenia projektu: máj - december 2020
Projekt bol zameraný na efekt pregestačného stresu a liečby venlafaxínom na funkciu
kardiovaskulárneho systému potomkov. Prítomnosť anhedónie, ako kľúčového symptómu
depresie, sa využíva na hodnotenie efektu chronického mierneho stresu (CMS) a jej prítomnosť
sa zisťuje pomocou sacharózového preferenčného testu, ktorý má svoje limitácie. Niektoré
aktuálne štúdie poukazujú na fakt, že prítomnosť anhedónie je spojená s menej citlivým
vnímaním horkej chuti. Vypracovali sme projekt zameraný na zmeny percepcie horkej chuti,
ktorý by mohol mať využite nielen v experimentálnej, ale aj v klinickej praxi, vzhľadom na
predpokladanú vyššiu citlivosť v porovnaní so sacharózovým testom a môže byť využívaný ako
marker anhedónie. bol je zameraný na sledovanie a charakterizáciu porúch funkcie srdca
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v podmienkach in vivo, in vitro a aj na molekulárnej úrovni, keďže u pacientov s depresiou je
častejší výskyt kardiovaskulárnych komplikácií. Vedecko-výskumná činnosť zameraná najmä
na spracovanie vzoriek animálnych tkanív a zácvik metodiky RT-PCR.
Typ projektu: Grant FaF UK
Číslo projektu: FaF UK/9/2020
Názov projektu: Zmeny relatívnej expresie kľúčových komponentov alveolárneho clearensu
tekutín v monokrotalínom-indukovanom modeli pľúcnej hypertenzie.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Katarína Lelková
Doba riešenia projektu: máj - december 2020
Hlavným cieľom grantového projektu bolo študovať mechanizmus vzniku pleurálnych
výpotkov v monokrotalínom-indukovanom (MCT) modeli PH v nadväznosti na
predchádzajúcu kumuláciu tekutín v pľúcnom tkanive, keďže v posledných rokoch bolo
publikovaných hneď niekoľko štúdii, ktoré poukazujú na prítomnosť pleurálnych výpotkov u
pacientov s rôznymi formami PAH. Na základe najnovších zistení za kumuláciu tekutín
v pľúcnom tkanive pri srdcovom zlyhávaní nie je zodpovedná len pasívna filtrácia tekutín cez
alveokapilárnu membránu, ako sa dlho domnievalo, ale vo väčšej miere práve aktívna
epiteliálna sekrécia Cl- a sekundárne teda aj tekutiny do alveolárneho priestoru (70%). Metódou
qRT-PCR sme v pľúcnom tkanive stanovili relatívnu expresiu kľúčových transportných
proteínov alveolárneho epitelu, ktoré sa podieľajú na alveolárnom clearense tekutín, v MCT
modeli PH v rôznych štádiách ochorenia - v 1., v 2., vo 4. týždni po subkutánnej aplikácii MCT,
respektíve vehikula (CON), a v terminálnom štádiu ochorenia po akútnom zhoršení
zdravotného stavu (~ vo 4. týždni), kedy bola pozorovaná prítomnosť pleurálnych výpotkov v
torakálnej dutine. Zistili sme, že v terminálnom štádiu ochorenia dochádza k signifikantnej
downregulácii všetkých troch podjednotiek epiteliálneho sodíkového kanála (ENaC),
najvýraznejšie však α podjednotky (o 34% vs.CON, p<0,001). Okrem toho taktiež dochádza
k signifikantnej upregulácii regulačnej β1 podjednotky Na+K+ATPázy (o 79% vs. CON,
p<0,001), chloridového kanála Cftr (o 80% vs. CON, p<0,001) a aquaporínu 3 (16-násobne vs.
CON, p<0,001). Tieto zmeny môžu modulovať smer toku iónov a teda aj tekutín cez
alveokapilárnu membránu a teda súvisieť so signifikantným nárastom hmotnosti pľúc
v terminálnom štádiu ochorenia (o 26% vs. 4.týždeň po aplikácii MCT, p<0,05).
Typ projektu: grant FaF UK
Číslo projektu: FaF UK/19/2020
Názov projektu: Porovnanie vplyvu S-nitrózoglutatiónu, sulfidu sodného a ich zmesí na
hemodynamické parametre potkana.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lucia Kuráková
Doba riešenia projektu: máj - december 2020
Sírovodík (H2S) a oxid dusnatý (NO) sú známe plynné transmitery zapájajúce sa do regulácie
krvného tlaku. Súčasné poznatky predpokladajú existenciu vzájomných interakcií medzi NO
a H2S vedúcich k tvorbe nových produktov, ktoré spúšťajú špecifické vazoaktívne reakcie
odlišné od účinkov vyvolaných samotnými NO a H2S. Na posúdenie vzájomých interakcií sme
zaznamenávali časové zmeny 35 hemodynamických parametrov (HP) po podaní donora H2S
sulfidu sodného (Na2S) a donora NO S-nitrózoglutatiónu (GSNO) ako aj ich zmesí
(GSNO/Na2S). HP boli vyhodnotené z 10 bodov na arteriálnej pulzovej vlne nameranej
v a. carotis communis anestetizovaných potkanov kmeňa Wistar. Cieľom tejto práce bolo zistiť
biologický účinok produktov interakcie Na2S s GSNO na časové zmeny HP. GSNO (16,
32 nM/kg) a zmes GSNO/Na2S (16/160 a 32/320 nM/kg) vykazovali krátkotrvajúci účinok na
väčšinu HP, zatiaľčo po podaní samotného Na2S sme nezaznamenali výrazný účinok. Zmes
GSNO/Na2S mala menší vplyv na zníženie krvného tlaku ako aj zmeny ostatných
hemodynamických parametrov v porovnaní s účinkami GSNO. Naša štúdia preukázala, že
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interakcia H2S s donormi NO pri určitej koncentrácii a/alebo molárnom pomere môže viesť k
eliminácii účinkov donorov NO. Výsledky môžu prispieť k objasneniu možnej úlohy H2S a
nitrózotiolov v kardiovaskulárnom systéme.
Typ projektu: grant FaF UK
Číslo projektu: FaF UK/36/2020
Názov projektu: Úloha TRPV4 vápnikových kanálov v antracyklínmi-indukovanom
srdcovom zlyhávaní: kardioprotektívny potenciál selektívnej inhibície TRPV4.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Peter Galis
Doba riešenia projektu: máj - december 2020
Cieľom tohto projektu bolo stanoviť vplyv doxorubicínu (DOX) na expresiu vybraných TRPV
kanálov a markerov hypertrofie, resp. transkripčných faktorov u potkanov. TRPV kanály sú
Na+/Ca2+-priepustné iónové kanály, ktoré nie sú napäťovo-riadené, ale môžu byť aktivované
rozličnými stimulmi. TRPV4 kanály sú aktivované naťahovaním komory a môžu viesť
k rozvoju hypertrofie. Ich modulácia je aktuálne predmetom klinického skúšania, konkrétne
látka GSK2193874 ako antagonista TRPV4 je v 2. fáze klinického skúšania terapie pľúcneho
edému ako následok srdcového zlyhávania. U kanálov TRPV1 sa predpokladá
kardioprotektívne pôsobenie ako odpoveď na poškodenie srdcovej komory. Experimentálny
protokol pozostával z potkanieho modelu doxorobicínom-indukovanej kardiomyopatie (D;
kumulatívna dávka DOX 16 mg/kg, i.p. 4 týždne). Druhej skupine bol zároveň podávaný
antagonista TRPV4 kanálov GSK2193874 (DT; 5 mg/kg p.o., po dobu 16 dní.). Kontrolnej
skupine bolo podávané vehikulum (C; 0,9% NaCl) bez obsahu liečiv. Doba prežívania zvierat
bola 8 týždňov. Na začiatku experimentu, po 4. týždni a týždeň pred utratením zvierat bola
vykonaná echokardiografia na posúdenie srdcových parametrov. Po spracovaní tkanív boli
vyhodnotené expresie proteínov metodikou SDS-PAGE a Western-Blot. Na tomto modeli sme
pôsobením DOX pozorovali zníženú expresiu TRPV1 aj TRPV4 kanálov. Expresia
hydroxyprolínu ako markera fibrotizácia bola bezo zmeny, zatiaľ čo expresia prohypertrofického markera galektínu-3 bola zvýšená hranične signifikantne. Expresie regulátora
transkripcie HDAC4 a transkripčného faktora MEF2A/C boli nezmenené. Súčasná liečba
antagonistom TRPV4 kanálov látkou GSK2193874 nemala vplyv na expresiu žiadnych
sledovaných proteínov.
Typ projektu: grant FaF UK
Číslo projektu: FaF UK/25/2020
Názov projektu: Muskuloskeletálne starnutie a význam špecifických biomarkerov v
klinických komplikáciách osteoporózy (Klotho, FGF 23, MiRNA).
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Simona Valášková
Doba riešenia projektu (od – do): máj - december 2020
Muskuloskeletálne starnutie je v súčasnosti častým zdravotným problémom, ktoré sa vyvíja
v dôsledku demografických zmien v populácii, a je spojené s vysokým rizikom pádov, vznikom
zlomenín s rôznymi zdravotnými následkami. Úzka korelácia medzi obsahom minerálov
v kostiach a svalovej hmoty dokazuje, že osteoporóza a sarkopénia predstavujú spoločné
patofyziologické faktory syndrómu krehkosti kostí. Zníženie svalovej hmoty a sily s nárastom
tukovej hmoty môže synergicky zvyšovať riziko kardiovaskulárnych chorôb. Posledné roky sa
do povedomia dostáva osteoporóza spojená s chronickým ochorením obličiek (CKD-MBD).
Ide o častú komplikáciu chronického ochorenia obličiek a srdcového zlyhávania, ktorá je
spojená s vysokou chorobnosťou a úmrtnosťou. Podrobnejšie skúmanie skorých biomarkerov
a analýza miRNA predstavuje sľubnú cestu k včasnému odhaleniu osteoporózy a iných
ochorení, ktoré s osteoporózou súvisia. MiRNA sú kľúčové v rôznych aspektoch metabolizmu
kostí. Niekoľko štúdií preukázalo dôležitosť miRNA v diferenciácii osteoblastov a
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osteoklastov. Okrem miRNA, ako potenciálnych biomarkerov, je zaujímavá aj možnosť
špecifických markerov Klotho a FGF23, ktoré sú úzko prepojené nielen s ochorením
osteoporóza, ale aj s hladinou parathormónu, vitamínu D a vápnika. Objasnenie ich
molekulárnych mechanizmov je dôležité pre pochopenie toho, ako tieto biomarkery chránia
obličky pred ischemicko-reperfúziou a zabraňujú rozvoju chronického ochorenia obličiek. Na
príslušné analýzy sa využili metódy izolácie RNA, reverznej transkripcie (RT), real-time
kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie (RT-qPCR) a metóda ELISA.
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: bežné výdavky – 550,- €
Benzodiazepínové (BZD) a nebenzodiazepínové hypnotiká sú často používané v terapii
nespavosti a úzkosti starších pacientov. Problémom je najmä dlhodobé užívanie u starších
pacientov. Napriek odporúčaniam stúpa s vekom počet pacientov, ktorí užívajú BZD. Napriek
známym účinkom BZD je potrebné informovať laickú, ale aj odbornú verejnosť, o zvýšenom
riziku použitia týchto liečiv najmä u starších pacientov. Čím viac farmaceutov bude
informovaných o nežiaducich účinkoch BZD a nebenzodiazepínových hypnotík ale aj iných
potenciálne nevhodných liekoch pre starších ľudí, tým pravdepodobnejšia je ich možnosť
uplatniť sa v optimalizácii terapie tejto skupiny pacientov.
V projekte sa zameriame na analýzu predpisov BZD a nebenzodiazepínových hypnotík
u pacientov starších ako 65 rokov. Zistíme frekvenciu predpisovania liečiv z každej skupiny
ako aj aktuálny stav registrovaných hypnotík na Slovensku. Budeme sledovať aj špecializáciu
lekárov, aby sme zistili, ktorí lekári najčastejšie predpisujú BZD a nebenzodiazepínové
hypnotiká.

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: 20192020
Pridelené finančné prostriedky: bežné výdavky – 500,- €
Projekt nadväzuje na štúdiu orientovanú na zhodnotenie situácie preskripcie potenciálne
nevhodných liečiv v domovoch sociálnej starostlivosti na Slovensku. Cieľom projektu je
identifikovať prítomnosť najfrekventovanejších potenciálne nevhodných liekov v terapii
seniorov. Dáta sa budú získavať retrospektívnou analýzou ordinácií liekov a vybraných diagnóz
(inkontinencia, insomnia, pády a kognitívne zhoršenie) v geriatrických ambulanciách. Analýza
dát prebehne na úrovni celého súboru a ich výsledky sa použijú pre skvalitnenie preskripcie –
edukácia všeobecných lekárov ako aj lekárov špecialistov najmä geriatrov a internistov.
Typ projektu: SLEK
Číslo projektu: 21/SLeK/2019
Názov projektu: KOGNIMET-SK
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Zuzana Mačeková
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Doba riešenia projektu: 20192020
Pridelené finančné prostriedky: bežné výdavky – 350,- €
Realizuje sa kognitívny skríning u pacientov nad 60 rokov na Slovensku. Do projektu sa
zapojili 3 zariadenia pre seniorov a 16 verejných lekární na Slovensku. Doteraz evidujeme vyše
300 vyplnených dotazníkov. Kognitívny skríning realizujú farmaceuti vo verejných lekárňach,
študenti FaF UK v Bratislave, študenti SZŠ (odbor: farmaceutický laborant) - Košice,
Bratislava, Michalovce počas lekárenskej praxe pod dohľadom farmaceutov vo verejných
lekárňach. Informácia o realizácii projektu KOGNIMET-SK bola zaslaná členom SLeK formou
newslettra, zverejnená v časopise Lekárnické listy a prezentovaná na domácom odbornom
podujatí: Vedecká pracovná schôdza (NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s, SLS, SLeK,
Michalovce) a na zahraničnom podujatí EuroDURG 2020 v Szegede (Maďarsko).

Katedra organizácie a riadenia farmácie
Číslo projektu: Etická komisia FaF UK, 02/2020, dňa 2.10.2020
Názov projektu: Behaviorálne inovácie v prevencii chronických chorôb ako súčasť všeobecnej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PharmDr. Mináriková, PhD., MSc. Mgr. Iveta RajničováNagyová, PhD.
Ostatní pracovníci: doc. MUDr. Peter Minárik, PhD; MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.,
MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., Mgr. Vladimíra Timková, MUDr. Peter Makara, MPH.
Doba riešenia: od 1.10.2020 – 30.9.2021.
Finančné prostriedky: nepridelené
Cieľom projektu je zistiť pripravenosť ľudí na zmenu a udržanie si zdravej telesnej hmotnosti,
testovať dotazníkový nástroj na zisťovanie štádia pripravenosti na zmenu telesnej hmotnosti
pre reálnu prax praktických lekárov a lekárnikov, analyzovať socio-psychologické
determinanty a behaviorálne faktory súvisiace a ovplyvňujúce správanie sa ľudí ako súčasti
manažmentu telesnej hmotnosti. Projekt umožní identifikovať pozitívne a negatívne faktory, na
základe ktorých bude možné navrhnúť cielené stratégie v manažmente obezity pre všeobecných
lekárov a ostatných odborníkov. Do manažmentu pacientov s obezitou bude dôležité začleniť
aj verejných lekárnikov v rámci rozširovania ich odborných kompetencií.
Projekt sa realizuje v spolupráci s:
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny, Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Biomedicínske centrum SAV, Ústav experimentálnej endokrinológie, SAV, Bratislava
Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ)
Slovenská obezitologická asociácia
Slovenská spoločnosť všeobecného a praktického lekárstva (SSVPL)
Číslo projektu: APVV-18-0425
Názov projektu: Vstup a konkurencia na regulovaných trhoch: fungovanie slovenského
lekárenského trhu/ Entry and competition in regulated markets: evidence from Slovak
pharmacy market.
Zodpovedný riešiteľ: doc., Ing. Martin Lábaj, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Spoluriešitelia: Ing. Richard Kališ; Ing. Peter Mandžák; Ing. Daniela Pobudová, PhD.; Mgr.
Ing. Peter Silanič, PhD.; doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD, MBA; PharmDr. Miroslava
Snopková, PhD.; prof. MSc. Christoph Weiss, PhD.; MSc. Biliana Yontcheva, PhD.
Doba riešenia: 01.07.2019 - 30.06.2023
Celková ročná hodinová kapacita projektu: 16800
Pridelené finančné prostriedky: 201 301 EUR
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Projekt je zameraný na preskúmanie konkurencie, vstupu na trh a regulácie lekárenského trhu
na Slovensku. K problematike pristupuje z pohľadu industriálnej ekonómie, ktorej výskum
trhov fungujúcich v podmienkach nedokonalej konkurencie úspešne preskúmal strategické
rozhodnutia firiem o vstupe na trh a výstupe z trhu, snažia sa zabrániť konkurentom vstupu na
trh, udržať si trhovú silu, znížiť konkurenčný tlak, a vytlačiť ich z trhu. Okrem získania
špecifických poznatkov o fungovaní slovenského trhu lekární, prispieva projekt viacerými
spôsobmi k súčasnému stavu poznania z celosvetového hľadiska. V projekte sú explicitne
modelované priestorové interakcie medzi jednotlivými lekárňami. Rozhodovanie firiem je
preskúmané nie len pre samostatne jednajúce jednotky, ale aj ako príslušníkov sietí. Analýza
vstupu na trh a konkurencie s homogénnymi produktmi je rozšírená pre prípad vertikálne
diferencovaných produktov, ktoré sa líšia kvalitou. Projekt sa zaoberá aj substitučnými a
komplementárnymi vzťahmi na lekárenskom trhu a jeho interakciami s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti. Okrem toho sú modelované dopady rôznych typov regulácií na
rozhodovanie sa firiem o vstupe na trh a lokalizácii ich aktivít.
Názov: Projekt EUnetHTA JA3
Zodpovedný riešiteľ: vedúci projektu za Farmaceutickú fakultu UK: doc. PharmDr. Tomáš
Tesař, PhD., MBA, MSc (HTA)
Doba riešenia: 2016-2021
Pridelené finančné prostriedky: 20 miliónov EUR, finančne podporené z programu
Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií - HORIZONT 2020
Projekt EUnetHTA JA3 (2016-2020) sa venuje praktickým stránkam hodnotenia
zdravotníckych technológií. V roku 2004, členské krajiny EÚ požadovali založenie HTA siete
v rámci Európy. Uvedená požiadavka bola schválená Európskou komisiou. Projekt HTA siete
v rámci Európy, pod názvom EUnetHTA, bol založený v roku 2006. Tento projekt založil
efektívnu Európsku sieť spájajúcu HTA agentúry, výskumné inštitúcie a ministerstvá
zdravotníctva, ktorá umožňuje efektívnu výmenu informácií a podporu rozhodnutiam
týkajúcich sa používania zdravotníckych technológií v členských štátoch EÚ. V zmysle
smernice 2011/24/EÚ pojem „zdravotnícka technológia“ znamená liek, zdravotnícku pomôcku
alebo liečebné a chirurgické postupy, ako aj opatrenia na prevenciu chorôb, diagnostiku alebo
ošetrenie používané v zdravotnej starostlivosti. Hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA)
je interdisciplinárny proces, ktorý sumarizuje informácie o zdravotníckych, sociálnych,
ekonomických a etických problémoch v súvislosti s použitím zdravotníckej technológie
systematickým, transparentným, nezaujatým a priamym spôsobom. Cieľom HTA je
informovať o bezpečnej a efektívnej zdravotnej politike zameranej na pacienta a snaha o
dosiahnutie čo najlepšej hodnoty.
Číslo projektu: D-16-103/0001-00
Názov projektu: Advanced Training in Pharmaceutical Care.
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PharmDr. Mináriková, PhD., MSc
Ostatní pracovníci: RNDr Fazekaš, PhD., MUDr. Šoltýsová, MBA, Peter Kečkeš
Doba riešenia: od 1.9.2015 – 31.12.2020 (aktuálne sa rieši nová zmluva na ďalšie obdobie)
Príjem 2 000 eur (za ATIP 5 2019/2020) viazané na podporu materiálno-technického vybavenia
fakulty (nie na účely samotného projektuFinančné prostriedky a čerpanie v r. 2020: odmeny pri organizovaní ATIP 4
Zvyšok k 1.12.2020: 1957 Eur
Cieľom projektu je edukácia študentov v oblasti správnej dispenzačnej a poradenskej praxe
orientovanej na pacienta, týkajúcej sa liekov vydávaných na lekársky predpis a bez lekárskeho
predpisu (OTC) a samoliečby, skvalitnenie dispenzačnej a poradenskej činnosti verejných
lekárnikov na Slovensku, realizácia ďalšej formy vzdelávania študentov FaF UK v Bratislave
a získavanie údajov na vedecko-publikačné aktivity.
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Prehľad jednotlivých ukazovateľov:
Počet študentov:
 ATIP 1: 71 prihlásených / 51 certifikovaných
 ATIP 2: 67 prihlásených / 57 certifikovaných
 ATIP 3: 80 prihlásených / 68 certifikovaných
 ATIP 4: 73 prihlásených / 65 certifikovaných
 ATIP 5: 73 prihlásených / 70 certifikovaných
ATIP 5 (2019 /2020):
Téma: Akútne infekcie horných dýchacích ciest, úloha zinku. Edukačný plagát + edukačný
prieskum v lekárňach vykonaný študentmi.
Výstupy sú evidované v rámci publikačnej činnosti.
Poznámka: Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa ATIP 5 musel modifikovať do on-line
verzie konanej 23.9.2020. Obsah ATIP 5 „Lekárnik a samoliečba prechladnutia – úloha zinku“
sa plánuje podľa pôvodnej koncepcie projektu v termíne 22. – 23. apríla 2021.
Číslo projektu: nemá
Názov projektu: Potenciálne nevhodné liečivá u starších dospelých (partner projektu: Dôvera
zdravotná poisťovňa a.s.).
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. (Slovenská lekárnická komora,
Farmaceutická fakulta UK)
spoluriešitelia: PharmDr. Ondrej Sukeľ, Mgr. Timea Jančeková
Doba riešenia: január 2020 – december 2022
Pridelené finančné prostriedky: 3 000 €
U starších dospelých (vo veku ≥ 65 rokov) je kvôli polyfarmácii vysoké riziko užívania
potenciálne nevhodných liečiv (PID). Konkrétny spôsob farmakoterapie si vyžaduje
komplexný prístup u každého pacienta. Cieľom projektu je analýza prevalencie PID metodikou
dvoch zoznamov liečiv v rámci osvetovej kampane Slovenskej lekárnickej komory. Podľa
pilotnej fáza observačnej retrospektívnej štúdie bola v novembri 2019 hodnotená bola vzorka
51 pacientov z dvoch zariadení sociálnych služieb. PID boli identifikované pomocou Beers
(2019) a STOPP/START kritérií (verzia 2, 2015). Pacienti užívali spolu 439 liekov. Užívanie
PID sa zistilo u 38,27 % pacientov. Po preskúmaní liekov boli najčastejšie sa vyskytujúcimi
PID liečivá na nervový systém (48,81 %), na tráviaci trakt a metabolizmus (18,45 %) a liečivá
na kardiovaskulárny systém (17,86 %).
Vzhľadom na rastúci trend polyfarmácie u tejto skupiny pacientov predpokladáme podobný
výskyt PID aj pri analýze big data. Uvedený projekt bude analyzovať údaje od viac ako 100tisíc
pacientov. Účinnosť takejto štúdie pri identifikácii PID by mohla napomôcť hľadať intervencie
pri zabezpečovaní bezpečnosti pacientov vo vyššom veku.
Výsledky: Potentially inappropriate medication in the elderly, FIP congress 2021 (prijatý
abstrakt FIPSUB-1846), autori: Miroslava Snopková, Ondrej Sukeľ
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 projektu: 1. 5. 2019 - 30. 6. 2020
Pridelené finančné prostriedky: 500 €
Základom liečby astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) je inhalačná terapia,
ktorá so sebou prináša viaceré výhody a jej úspešnosť je založená na správnom prevedení
inhalačnej techniky. Cieľom projektu bolo zistiť aké percento pacientov postupuje pri aplikácii
svojich liekov správne, aké inhalačné systémy, sú preferované pri liečbe spomínaných
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respiračných ochorení, aké najčastejšie chyby v inhalačnej technike robia pacienti pri používaní
inhalátorov a ako môže verejný lekárnik vhodnou edukáciou zlepšiť správnosť aplikácie
inhalačných liekov u pacientov. Potrebné údaje pre naplnenie cieľa sme získali z dotazníkového
prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 102 respondentov. Anonymný dotazník pozostával z 18
otázok zameraných na inhalačné systémy, ktoré pacienti používajú a na jednotlivé kroky, ktoré
je potrebné uskutočniť pri inhalácii lieku. Do prieskumu sa zapojilo 83,33% pacientov s astmou
bronchiale a 9,8% pacientov s CHOCHP. Najviac predpisovaným inhalátorom zo všetkých
typov bol Inhaler, ktorí používalo 54,9% respondentov. Ukázalo sa, že až 63% respondentov
nepostupovalo pri inhalácii svojich liekov správne. Najčastejšou chybou u oboch typov
inhalačných systémov bolo nezadržanie dychu na dostatočne dlhý čas (5 až 10 sekúnd) po
vdýchnutí z inhalátora. Vyššia chybovosť použitia bola preukázaná u inhalátorov pre práškovú
formu lieku (DPI) v porovnaní s aerosólovými dávkovačmi (MDI). Získané výsledky
preukázali, že chyby v inhalačnej technike sú stále aktuálnym problémom pre nadpolovičnú
väčšinu pacientov s respiračnými ochoreniami. Veľký potenciál pre zlepšenie tohto stavu majú
pre pacientov lekárnici, ktorí svojim poradenstvom a poučením o správnej aplikácii liekov
môžu pomôcť pacientom zlepšiť prevedenie inhalácie a tým zvýšiť efektívnosť liečby.
Typ projektu: SLeK
Číslo projektu: 21/2020/SLeK-01
Názov projektu: Možnosti lekárnika pri zlepšovaní starostlivosti o pacienta s diabetes
mellitus.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Doba riešenia projektu: 1. 6. 2020 - 30. 6. 2021
Diabetes mellitus (DM) 2. typu je choroba, ktorá v súčasnosti nadobúda pandemický charakter.
Na celom svete sa stáva závažným sociálnym a ekonomickým problémom. Podľa posledných
údajov IDF (International Diabetes Federation) za rok 2019 na svete trpí týmto ochorením asi
463 miliónov ľudí. Predpokladá sa, že v roku 2030 ich bude 578 miliónov a v roku 2045 bude
trpieť týmto ochorením 700 miliónov ľudí. Diabetes mellitus a jeho komplikácie patria medzi
najčastejšie príčiny predčasných úmrtí vo väčšine krajín. Jedným z dôležitých článkov v
starostlivosti o diabetika je aj lekárnik. Hlavným cieľom lekárenskej starostlivosti o diabetika
je zamedziť komplikáciám liečby spolu s minimalizáciou rizika komplikácií diabetu. Lekárnik
zodpovedá nie len za správne podanie a užívanie liekov, ale dôležitú úlohu má tiež pri kontrole
a motivácii compliance vo farmakologickej i režimovej liečbe a odhadovaní ďalších rizikových
faktorov (dyslipidémie, hypertenzie, atď.). Cieľom projektu je získanie informácií o pôsobení
lekárnika v starostlivosti o pacienta trpiaceho diabetes mellitus. Prostredníctvom dotazníka
určeného pre pacientov s diabetes mellitus, jeho spracovaním a vyhodnotením identifikovať
najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú v rámci svojej farmakologickej a nefarmakologickej
terapie. Následne správnou edukáciou pacienta lekárnikom odstrániť tieto chyby, a tým zlepšiť
účinok liečby a zabrániť vzniku, prípadne rozvinutiu komplikácii súvisiacich s týmto
ochorením.
Číslo projektu: UK/87/2020
Názov projektu: Analýza intervencie klinického farmaceuta v racionalizácii farmakoterapie
kardiovaskulárnych ochorení v krajinách Európskej únie.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Monika Čičová
Doba riešenia projektu: máj - december 2020
Nárast kardiovaskulárnych ochorení v 21. storočí potvrdzujú štatistiky národných i
medzinárodných autorít zdravotníckeho sektora (OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development, WHO – World Health Organisation, NCZI a i.). V súčasnosti je
známych viacero faktorov, ktoré zvyšujú prevalenciu kardiovaskulárnych ochorení. Každým
dňom stúpa počet liečiv uvádzaných do klinickej praxe, rozširujú sa diagnostické i liečebné
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postupy a rastie počet polymorbídnych pacientov s rozsiahlou medikáciou. Práve pri
minimalizácii rizík farmakoterapie má v mnohých krajinách nezastupiteľnú úlohu klinický
farmaceut, ktorého úlohou je individualizácia farmakoterapie s ohľadom na všetky indikácie,
kontraindikácie, liekové interakcie, nežiadúce účinky, farmakologické vlastnosti liečiv a v
neposlednom rade zdravotný stav i priority pacienta. Jeho intervencia je pomerne rozšírená v
systémoch zdravotnej starostlivosti v USA a niektorých krajín Európskej únie. V Národnom
ústave srdcových a cievnych ochorení v Bratislave na optimalizácii liečby v rámci rozvoja
klinicko-farmaceutických aktivít spolupracujú farmaceuti s ošetrujúcimi lekármi, kedy lekárom
poskytujú rady k zabezpečeniu racionálnej farmakoterapie.
Systematická komplexná analýza postavenia klinického farmaceuta, metodík hodnotenia
prínosu v procese racionalizácie farmakoterapie najmä v terapii kardiovaskulárnych ochorení
je nevyhnutná pre zvýšenie efektivity slovenského zdravotníckeho systému a zabezpečenie
kvalitnej i dostupnej terapie pre pacienta. Prostredníctvom detailného prieskumu je taktiež
možné identifikovať najviac profitujúcu skupinu pacientov z dlhodobého hľadiska. Výsledky
projektu môžu slúžiť ako informačný podklad pre implementáciu klinického farmaceuta do
systému zdravotnej starostlivosti.

Katedra farmakognózie a botaniky
Číslo projektu: VEGA 1/0359/18
Názov projektu: Možnosti ovplyvnenia niektorých významných faktorov v etiopatogenéze
diabetu 2. typu rastlinnými extraktmi.
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
Doba riešenia projektu: 2018 - 2021
V rámci projektu boli experimentálne sledované väzobné interakcie ramiprilu a kvercetínu
v prítomnosti ľudského sérového albumínu na základe molekulových dockingových štúdií
a spektrálnych analýz. Sledoval sa aj vzájomný inhibičný vplyv rastlinných polyfenolov
zeleného čaju na agregáciu inzulínu. Rastlinné extraty Cornus mas a Cornus cousa boli
skúmané z hľadiska inhibície enzýmu aldózareduktázy a ich možného ochranného účinku voči
bunkovej lipotoxicite navodenej kyselinou palmitovou. Sledoval sa aj vplyv elicitácie kyselinou
salicylovou na tvorbu makarpínu v suspenzných kultúrach Eschscholzia californica a to za
prítomnosti alebo bez prítomnosti prekurzorov, ako aj vplyv elicitácie na expresiu génov
zodpovedných za biosyntézu makarpínu a sanguinarínu.
Číslo projektu: VEGA 1/0561/18
Názov projektu: Modulácia hojenia rán rastlinnými extraktmi u zdravých a diabetických
potkanov so zameraním na repík lekársky.
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Gál, PhD.
Doba riešenia projektu: 2018 - 2021
Aj v roku 2020 sme študovali vodný extrakt pagaštanu konského, nakoľko sa v minulosti
ukázalo, že aktivuje kontrakčný aparát vo fibroblastoch čo vedie k lepšiemu sťahovaniu rán.
Na druhej strane bol popisovaný aj jeho protinádorový účinok. Z toho dôvodu sme porovnávali
vplyv tohto extraktu na aktiváciu fibroblastov (pomocou TGF-beta1) izolovaných z kože
a z dlaždicobunkového karcinómu hlavy a krku. Naše výsledky ukázali, že TGF má rôzny
účinok na tvorbu medzibunkovej hmoty (ECM). Zatiaľ čo u normálnych fibroblastov bola
tvorba ECM stimulovaná, u nádorových fibroblastov došlo k potlačeniu jej expresie. Tento
efekt je do značnej miery zaujímavý, pretože naznačuje potenciál testovaného extraktu ako pri
hojení rán tak aj pri terapii vybraných onkologických ochorení.
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Číslo projektu: VEGA 1/0284/20
Názov projektu: Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej
medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.
Doba riešenia projektu: 2020 - 2023
Boli pripravené vodné a metanolové extrakty vybraných liečivých rastlín, prevažne z čeľade
Lamiaceae. Priebežne sa vykonali skríningy sekundárnych metabolitov 14 vzoriek
metanolových extraktov podzemných orgánov. Stanovil sa obsah kyseliny rozmarínovej
pomocou HPLC-MS. Z vybraných vzoriek sa pripravili vodné extrakty, ktoré boli podrobené
testovaniu antibakteriálnej aktivity na zbierkových kmeňoch S. aureus CCM 4223, S. aureus
CCM 4750, E. faecalis CCM 4224, P. aeruginosa CM 3955, E. coli CCM 3954, K. pneumoniae
CCM 4415, P. mirabilis CCM 7188 a C. albicans CCM 90028. V spolupráci s MIU LF UK a
UNB sa stanovila minimálna inhibičná koncentrácia a minimálna baktericídna koncentrácia.
Zistilo sa, že na skúmané drogy je najcitlivejší S. aureus. Antioxidačná aktivita sa
vyhodnocovala použitím metód DPPH, ABTS a na bunkovej línii NIH/3t3 použitím
fluorescenčného indikátora DCFH-DA. V rámci projektu sa vykonalo aj testovanie
antioxidačnej aktivity (DPPH, ABTS) vybraných sekundárnych metabolitov z druhov Camellia
sinensis a Mentha × piperita v zmesiach a vyhodnotili sa ich vzájomné interakcie.
Číslo projektu: VEGA 2/0115/19
Názov projektu: Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu
v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola
rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Silvester Poništ, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
Doba riešenia projektu: 2019 – 2021
V práci sa sledovali dva rôzne suché extrakty z rozchodnice ružovej, ktoré sa líšili obsahom
účinných látok, farbou a aj technologickými a fyzikálno-chemickými vlastnosťami (napríklad
tokovými vlastnosťami). Tieto extrakty boli zmiešané s excipientmi a zisťovali sa tokové
vlastnosti tabletoviny - objem a strasený objem. Následne po formulácii tabliet lisovaním boli
stanovené ich kvalitatívne parametre ako rozpad, odolnosť proti lomu, drobivosť, hmotnostná
rovnorodosť a texturometrické parametre. Porovnávali sa aj disolučné profily interpretované
modelom kinetiky prvého poriadku, modelom Korsmeyer-Peppas a modelom Weibull. V
niektorých formuláciách sa vplyv technologických vlastností samotných extraktov prejavil
výraznejšie. Tiež je predpoklad, že pri zvýšení pomeru extraktu voči excipientom sa vlastnosti
extraktov prejavia v ešte väčšej miere.
Číslo projektu: APVV-16-0207
Názov projektu: Genistein a estrogénová signalizácia: sľubná molekula zlepšujúca hojenie rán
u postmenopauzálnych žien?
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
Doba riešenia projektu: 1.7.2017 – 30.6. 2021
Sledovali sme vplyv genisteínu na expresiu Bcl-2, silného anti-apoptotického proteínu v
ľudských dermálnych mikrovaskulárnych endotelových bunkách (HMVEC-d). Naše výsledky
ukázali, že genisteín indukuje expresiu Bcl-2 v závislosti od jeho koncentrácie. Súčasné
pôsobenie genisteínu a anti-ER zlúčenín (MPP, PHTPP, ICI, G-15) na bunky znížilo
pozorovaný pozitívny účinok genisteínu na expresiu Bcl-2. Pokles expresie Bcl-2 v bunkách
HMVEC-d bol najvýraznejší po súčasnom podaní ICI (ER-alfa a beta antagonista / GPR30
agonista) a PHTPP (selektívny ER-beta antagonista). Genisteín teda zvyšuje expresiu Bcl-2 v
HMVEC-d a prispieva tak k jeho ochrannému účinku na životaschopnosť kožných lalokov in
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vivo. Na otázku, či je mechanizmus špecifický pre ER (prostredníctvom ER-β), je však potrebné
odpovedať v ďalších štúdiách s využitím modelu tlmenia génov alebo geneticky
modifikovaných buniek.
Číslo projektu: APVV-15-0308
Názov projektu: Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej
artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc. (ÚEFT SAV)
Zástupca vedúceho projektu/koordinátor za FaF UK: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
Doba riešenia projektu: 2016 – 2020
V tomto roku sa skúmali účinky komerčného extraktu Sedum roseum v modeli adjuvantnej
artritídy, indukovanej u samcov potkanov kmeňa Lewis aplikáciou kompletného Freundovho
adjuvans intradermálne ku koreňu chvosta. Indukovaná adjuvantná artritída slúži ako
spoľahlivý model reumatoidnej artritídy. Počas experimentu trvajúceho, 21 dní sa účinky
extraktu hodnotili sledovaním vybraných klinických parametrov – zmena hmotnosti zvierat,
zmena objemu zadných labiek a artritické skóre a imunologických parametrov – plazmatická
hladina IL-6 a MMP-9. V našej práci sa hodnotili účinok extraktu podávaného v monoterapii
a v kombinácii s metotrexátom. V skupine zvierat, ktoré dostávali kombinovanú terapiu, sa
pozoroval priaznivý účinok na nami sledované parametre.
Číslo projektu: APVV-19-0056
Názov projektu: Parazitologicky významné amfizoické meňavky a nové stratégie ich eliminácie.
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Martin Mrva, PhD.
Zástupca za FaF UK: PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.
Doba riešenia projektu: 2020 – 2024
V rámci prvého roku riešenia projektu sa podarilo otestovať antimikrobiálnu aktivitu synteticky
upravených derivátov kyseliny kávovej. Štyri nové molekuly vykazovali výrazne vyššiu
aktivitu oproti samotnej kyseline kávovej. Vysoká bola najmä voči gram-pozitívnym kmeňom.
Pokračuje sa v testovaní na klinických kmeňoch baktérií a ich antibiofilmového účinku na
tvorbu biofilmu Staphylococcus aureus. Výrazný účinok sa zaznamenal aj v testovaní
antiamébovej aktivity pripravených derivátov. Okrem toho sa v rámci projektu pripravili nové
extrakty z podzemných a nadzemných častí vybraných druhov liečivých rastlín (Cotinus,
Origanum, Lycopus, Tagetes, Tanacetum) a spolu s vybranými prírodnými polyfenolovými
zlúčeninami budú samostatne, prípadne v kombinácii podrobené testovaniu
na antimikrobiálnu a antiamébovú aktivitu.
Typ projektu: Granty FaF UK
Číslo projektu: FaF/5/2020
Názov projektu: Pozorovanie účinku elicitácie na aktivitu lipoxygenázy a syntézu kyseliny
rozmarínovej v mäte piepornej.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Mergová
Doba riešenia projektu: 4.5.2020 - 31.12.2020
V dnešnej dobe je farmaceutickým priemyslom kladený enormný nátlak na zlepšovanie
a zvyšovanie produkcie farmaceuticky účinných sekundárnych metabolitov rastlín. Samotné
pestovanie farmaceuticky významných rastlín nie vždy postačuje zvýšeným nárokom, už
pomerne dlhú dobu sa veda venuje iným biotechnologickým možnostiam, ako sú bunkové,
tkanivové a orgánové suspenzné kultúry. Jednou z možností ako zvýšiť syntézu rastlinných
obsahových látok v týchto kultúrach je použitie elicitácie. Elicitácia je biotechnologická
metóda založená na použití tzv. elicitorov (stresorov) za účelom navodenia stresových
podmienok, ktoré ako je známe, v rastlinných tkanivách spúšťajú obranné mechanizmy a
71

signálne kaskády, v konečnom dôsledku vedúce k nadmernej produkcii sekundárnych
metabolitov.
Na základe rôznorodých predošlých štúdií a publikácie v spolupráci s Katedrou bunkovej
a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského publikovanej
v Molecules v roku 2019 (Purification and Product Characterization of Lipoxygenase from
Opium Poppy Cultures (Papaver somniferum L.), Ivana Holková 1,*, Drahomíra Rauová 2,3,
Michaela Mergová 1, Lýdia Bezáková 1 and Peter Mikuš 2,3) sme sa rozhodli na základe
daných poznatkov hydroponicky vypestovať z podzemkov mäty priepornej koreňové vlásky
a následne v nich ovplyvniť tvorbu kyseliny rozmarínovej pomocou elicitora, metyljasmonátu.
Pôvodný experiment sa nepodarilo dokončiť kvôli problémom s pestovaním, avšak po úprave
podmienok budeme sledovať množstvo vytvorenej kyseliny rozmarínovej v rôznych časových
intervaloch od pridania elicitora pomocou metódy HPLC. Výsledky experimentu budú prípadne
zhrnuté do publikácie a rigoróznej práce.
Experimenty boli vykonané na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,
konkrétne na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv a Katedre farmakognózie
a botaniky.
Číslo projektu: FaF UK/6/2020
Názov projektu: Štúdium antimikrobiálnej a antioxidačnej aktivity nadzemných a
podzemných orgánov pamajoránu obyčajného a ich farmakognostický profil.
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Eva Trajčíková
Doba riešenia projektu: 4.5.2020 - 12.12.2020
Z listov a koreňov Origanum vulgare sa pripravili lyofilizáty, kde boli stanovené obsahové
látky metódou LC – MS. Najviac zastúpené obsahové látky boli flavonoidy a fenolové kyseliny.
V spolupráci s MIU LF UK a UNB sme stanovili aj minimálnu inhibičnú koncentráciu
a minimálnu baktericídnu koncentráciu. Listy pamajoránu boli mierne účinnejšie než korene,
preto sme ich použili na testovanie na 28 klinických kmeňoch Staphylococcus aureus. Zistilo
sa, že lyofilizát je účinný v rovnakých koncentráciách ako aj na zbierkové kmene S. aureus
CCM 4223 a CCM 4750 bez ohľadu na to, či sa jedná o meticilín rezistentné alebo citlivé
kmene. V rámci projektu sa skúmala aj antioxidačná aktivita metódami DPPH a ABTS in vitro
a použitím fluorescenčného indikátora DCFH-DA na bunkovej línii NIH/3t3 ex vivo. Ako
kontrola sa použila kyselina rozmarínová. Zistilo sa, že koreň vykazuje približne 1,5 až 1,7-krát
nižšiu antioxidačnú aktivitu než listy.
Číslo projektu: FaF UK/7/2020
Názov projektu: Stanovenie antioxidačnej aktivity v plodoch rastlín čeľade Cactaceae
metódou DCFH-DA.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Barkociová
Doba riešenia projektu: 4.5. 2020 – 31.12.2020
Cieľom grantového projektu bolo stanovenie antioxidačnej aktivity v extraktoch z plodov
rastlín čeľade Cactaceae. Analyzované boli extrakty z plodov troch vybraných rodov –
Epiphyllum, Hylocereus a Opuntia na bunkách NIH 3T3 metódou DCFH-DA. Vo vzorkách
rodu Epiphyllum bola najväčšia antioxidačná aktivita pozorovaná vo fialových plodoch
(SC50 = 0,90 mg/ml), kým najnižšia v plodoch zelených (SC50 = 5,53 mg/ml). Vo vzorkách
rodu Hylocereus bola najväčšia antioxidačná aktivita pozorovaná v oplodí červenej pitaye
Hylocereus sp. (SC50 = 1,20 mg/ml), kým najnižšia v druhu Hylocereus undatus (SC50 = 156,88
mg/ml). Vo vzorkách rodu Opuntia bola najväčšia antioxidačná aktivita pozorovaná v extrakte
z plodov Opuntia zacuapanensis (SC50 = 0,62 mg/ml), kým najnižšia v extrakte z plodov
Opuntia aurea (SC50 = 15,82 mg/ml). Opuntia zacuapanensis a Opuntia sp. svojou aktivitou
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prekonali aj štandard betanín (SC50 = 0,78 mg/ml), z čoho môžeme usudzovať, že betalaíny
pravdepodobne nie sú jediné látky zodpovedné za antioxidačnú aktivitu kaktusových plodov.
Typ projektu: Erasmus+ mobilita
Číslo projektu: --Názov projektu: --Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ondrej Ďuriška, PhD.
Doba riešenia projektu: 20.– 24.1.2020
Pridelené finančné prostriedky v r. 2020: --Stručná anotácia výsledkov: príprava spoločného výskumu s Lesníckou a drevárskou fakultou
Mendelovej univerzityv Brne.
Číslo projektu: NKFI K 132044
Názov projektu: Active compounds and bioactivity of nectar and honey in invasive medicinal
plants.
Zodpovedný riešiteľ: Assoc. Prof. Ágnes Farkas, PhD., University of Pécs
Zodpovedná riešiteľka za FaF UK: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
Doba riešenia projektu: 2019 – 2023
Pridelené financie za rok 2020: 16 mil. HUF (pre celý kolektív), financie rieši Pécs
Cieľom tohto projektu je spektrofotometrické stanovenie antioxidačnej aktivity zlatobyľového
medu slovenského, maďarského a poľského pôvodu pochádzajúceho vždy z troch rôznych
lokalít rôznych štátov: Kechnec (SK1), Mužla (SK2), Baloň (SK3), Nyárád (HU1), Osli (HU2),
Csikóstőttős (HU3), Mikolów (PL01), Kraków (PL02), Kolbuszowa (PL03). Na základe týchto
zistení môžeme konštatovať, že antioxidačná aktivita vzoriek zlatobyľových medov sa
zvyšovala v poradí: med SK3 (Baloň)  med SK1 (Kechnec)  med SK2 (Mužla); med HU2
(Osli)  med HU1 (Nyárád)  med HU3 (Csikóstőttős); med PL03 (Kolbuszowa)  med PL01
(Mikolów)  med PL02 (Kraków).
Typ projektu: Grant Erasmus+
Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA203-078218
Názov projektu: OEMONOM – Open access Educational Materials On Naturally Occurring
Molecules - sources, biological activity and use.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. (FaF UK HK)
Koordinátor za FaF UK: prof. Ing. Milan Nagy, CSc.
Spoluriešitelia za FaF UK: doc. Czigle, PharmDr. Bittner Fialová, Mgr. Tóth
Doba riešenia projektu: 2020 – 2023
Pridelené finančné prostriedky na celý projekt: 42 968 € (FaF UK)
Cieľom projektu je vypracovanie výučbových materiálov súvisiacich s biologickými účinkami
prírodných zlúčenín (v anglickom a slovenskom jazyku) a súvisiace odborné články v open
access forme. Kvôli pandemickým opatreniam sa prvý pracovný míting s hlavným
koordinatorom konal prostredníctvom MS Teams.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Číslo projektu: VEGA 1/0223/20
Názov projektu: Lipidová dvojvrstva v modeloch pľúcneho surfaktantu: interakcie a cielený
prenos liečiv.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.
Doba riešenia projektu: 2020-23
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V prvom roku riešenia projektu sme sa zamerali na vypracovanie metodík pre stanovenie
fyzikálno-chemických charakteristík lipidových zmesí zloženia blízkeho pľúcnemu surfaktantu
(PS). Klinicky používané liečivo, pľúcny surfaktant živočíšneho pôvodu (Curosurf) slúžil na
porovnanie interakcií PS – liečivo. Študovali sme interakcie antivirotika oseltamivir – lipidová
dvojvrstva PS s cieľom stanovenia vplyvu liečiva na povrchový náboj, štruktúru, hrúbku
lipidovej dvojvrstvy, veľkosť častíc a fuzogénny účinok. Výsledky sú v štádiu spracovania.
Doterajšie výsledky naznačujú významný vplyv vápnika pre stabilitu lipidových dvojvrstiev
PS. Metódami malouhlového rozptylu a difrakcie neutrónov sme študovali väzbu dvojmocných
katiónov vápnika a horčíka na lipidové dvojvrstvy rôzneho zloženia. Výsledky boli doplnené
simuláciami molekulovej dynamiky a spracované do štúdie prijatej vo vedeckom časopise
Langmuir (ACS vydavateľstvo, december 2020).
Číslo projektu: VEGA 1/0228/17
Názov projektu: Výskum antimikrobiálnych látok a ich vplyvu na modelové membrány
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.
Doba riešenia projektu: 2017 - 2020
V roku 2020 sme skúmali väzbu cyklických antimikrobiálnych peptidov so sekundárnou
štruktúrou β-vlásočnice na bakteriálne membránové proteíny a porovnávali sme vypočítané
hodnoty väzbovej afinity k 3D-modelom transportérových proteínov LptD/LptE s dostupnými
experimentálnymi údajmi o antimikrobiálnej aktivite s cieľom pripraviť nové QSAR modely
antimikrobiálneho účinku týchto kationických peptidov, ktoré sú založené na predpokladanom
mechanizme účinku. Pritom sa predpokladá, že antimikrobiálne peptidy blokujú transport
lipopolysacharidov (LPS) cez bakteriálnu bunkovú membránu, ktorý je zabezpečovaný
kaskádou transmembránových proteínov (LptA-G) pôsobiacich ako transportéry LPS z miesta
biosyntézy do vonkajšej vrstvy bakteriálnej membrány. Namodelovali sme interakcie série
cyklických kationických peptidov so známym antimikrobiálnym účinkom (MIC exp)
s vybranými transportérovými proteínmi LptD/LptE bakteriálneho kmeňa Pseudomonas
aeruginosa použitím molekulovej mechaniky. Vytvorili sme QSAR model antimikróbneho
účinku založený na blokovaní transportu LPS a navrhli sme kombinatorickú knižnicu nových
peptidomimetík viažucich sa na systém LptD/LptE, ktoré majú predpoklad vykazovať
antibakteriálny účinok. Koncom roku 2019 sme na prístroji D16 v ILL (Grenoble, Francúzsko)
študovali vplyv DDAO a antimikrobiálneho peptidu dermaseptínu S1 na model cicavčej aj
bakteriálnej membrány pomocou metódy malouhlovej difrakcie neutrónov. V roku 2020 bolo
cieľom vyhodnotiť získané dáta a identifikovať rozdiely v pôsobení týchto látok na cicavčí
a bakteriálny model.
Číslo projektu: APVV-17-0239
Názov projektu: Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz
chrípkového vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.
Doba riešenia projektu: 2018 - 2022
V projekte APVV-17-0239 sme pokračovali vo výskume vzťahov štruktúra - aktivita
a návrhoch štruktúrnych modifikácií známych antivirálnych látok - inhibítorov neuraminidázy
N1 chrípkového vírusu typu A pomocou metód molekulového modelovania. Pokračujeme v
skúmaní interakcií stereoizomérov antivirálnych liečiv používaných v klinickej praxi:
oseltamivir, zanamivir, peramivir a laninamivir, ktoré majú vo svojom štruktúrnom skelete
viacero chirálnych centier. Overujeme, či stereoizoméry týchto liečiv môžu predstavovať
inhibítory natívnej virálnej neuraminidázy N1 kmeňa H1N1, ako aj jej foriem rezistentných na
oseltamivir, ktoré sa vyznačujú mutáciami H275Z, I223V, S247N, H275Y/I223V a
H275Y/S247N. Zároveň skúmame možnosť náhrady karboxylovej skupiny inhibítorov
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neuraminidáy inými izostérmi (fosfo, sulfo skupina, triazol, a ďalšie), ktoré by mohli viesť
k identifikácii nových účinných analógov. Väzbovú afinitu inhibítorov na vyššie uvedené
varianty neuraminidázy N1 počítame pomocou hybridných QM/MM výpočtov, ktoré
kombinujú náročný kvantovochemický výpočet pre katalytické centrum enzýmu s naviazaným
inhibítorom s molekulovomechanickým výpočtom pre ostatné vzdialenejšie domény proteínu.
Spolupracujúce tímy v projekte vyvíjajú nové syntetické cesty prípravy inhibítorov virálnej
neuraminidázy N1 navrhnutých našou skupinou. Zároveň sme začali študovať možnosti
enkapsulácie inhibítorov do lipozómov za účelom využitia lipidových mezofáz ako nosičov pre
antivirotiká s cieľom pripraviť a testovať drug-delivery systémy vhodné pre perorálnu aplikáciu
antivirotík.
Číslo projektu: APVV-17-0250
Názov projektu: Pľúcny surfaktant ako modulátor odpovede organizmu na expozíciu
endotoxínu: efekty a mechanizmy.
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., za FaF UK prof. RNDr. Daniela
Uhríková, CSc.
Doba riešenia projektu: 2018 - 2022
Cieľom projektu je prispieť k poznatkom o úlohe pľúcneho surfaktantu (PS) v lokálnych
obranných mechanizmoch pľúc. Projekt rieši Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
zodpovedná riešiteľka prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. Katedra fyzikálnej chémie liečiv je
spoluriešiteľskou organizáciou s výskumom cieleným na štúdium fyzikálno-chemických a
štruktúrnych zmien pľúcneho surfaktantu (PS) za patologických podmienok. V r. 2020 sme
študovali interakcie mukolytika N-acetylcysteínu - PS s cieľom potenciálneho využitia
kombinovanej liečby. Fyzikálno-chemické charakteristiky (rozdeľovacie rovnováhy, štruktúrne
zmeny, povrchový náboj, veľkosť častíc a fuzogénne účinky) boli vyšetrované pre lipidové
dvojvrstvy klinicky používaného liečiva Curosurf ako aj na modelový systém PS. K štúdiu boli
použité techniky malouhlového rozptylu a difrakcie rtg žiarenia a neutrónov. Experimentálne
dáta sú v procese vyhodnotenia. Získané výsledky boli prezentované na domácej konferencii.
Číslo projektu APVV: PP-COVID-20-0010
Názov projektu: Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových
špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. (UCM), za FaF UK doc. Ing.
Vladimír Frecer, DrSc.
Doba riešenia projektu: 2020 - 2021
Pridelené finančné prostriedky: kapitálové prostriedky 50000 € a bežné výdavky 17180 €
V projekte PP-COVID-20-0010, schválenom ku koncu roka 2020, sme pomocou metód
molekulovej a kvantovej mechaniky študovali väzbu reverzibilných a ireverzibilných
peptidomometických α-ketoamidových inhibítorov cysteínovej proteázy Mpro koronavírusu
SARS-CoV-2 a navrhli sériu nových účinnejších peptidomimetík, ktoré majú predpoklad
inhibovať Mpro a blokovať maturáciu koronavírusu SARS-CoV-2. Tieto látky teda môžu
predstavovať nové antivirálne liečivá proti ochoreniu COVID-19.
Číslo projektu: SK-PT-18-0032
Názov projektu: Fosfolipidové membrány- miesto účinku antimikróbnych látok.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.
Zodpovedný riešiteľ za Faculty of Sciences, University of Porto: doc. Margarida Bastos, PhD
Doba riešenia projektu: 2019 - 2021
Projekt bilaterálnej spolupráce medzi KFCHL FaF UK a Department of Chemistry and
Biochemistry, Faculty of Sciences, University of Porto, Portugalsko (CIQUP) s cieľom
využívania prístrojovej techniky oboch pracovísk pre riešenie PhD projektov s blízkym
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zameraním. Vo februári 2020 sme uskutočnili spoločné experimenty na synchrotróne ALBA
Barcelona, s malouhlovým rozptylom rtg-žiarenia na systémoch lipidová dvojvrstva –
antimikróbne látky. Vzhľadom na celosvetovú pandemickú situáciu však nebolo možné
realizovať výmenné pracovné návštevy v zmysle podmienok APVV pre tento typ projektov.
Pridelené prostriedky, vrátené agentúre, budú znovu pridelené a čerpané v r. 2021 na základe
súhlasu agentúry s predĺžením doby riešenia projektu na rok 2021.
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.
Projekt spolupráce s Laboratóriom neutrónovej fyziky Spojeného ústavu jadrového výskumu
v Dubne je dlhodobo zameraný na výskum štruktúrnych vlastností biologickej membrány a jej
interakcií s farmaceuticky významnými molekulami. Hlavnou metodikou výskumu je použitie
rozptylu neutrónov. V roku 2020 boli za pomoci rozptylu neutrónov sledované zmeny
modelových membrán vplyvom pridania do vodnej fázy dvojmocných iónov. Sledovali sa
rozdiely v efektoch Ca2+ a Mg2+ na membrány pripravené z nasýtených alebo mononensýtených lipidov. Jedným z rozhodujúcich faktorov interakcií sa ukázala byť veľkosť
laterálnej plochy lipidu, ktorá je určená práve stupňom nenasýtenosti, ale aj hydratácie
membrán. Experimentálne výsledky boli podporené výsledkami simulácií molekulárnej
dynamiky, ktoré spolu vyústili do návrhu modelu interakcií v daných membránach. Pri medzilipidovej vzdialenosti menšej ako je kritická, vznikajú medzi polárnymi fragmentami lipidov
iónové mostíky, ktoré elektrostatickými silami membránu kondenzujú. Naopak, v prípade
nadkritickej vzdialenosti medzi lipidmi, ióny interagujú s lipidmi oddelene, čo má za následok
ich čiastočné nabitie a vzájomné odpudzovanie. Počiatočné vlastnosti lipidov preto ovplyvňujú,
či štruktúra membrány sa vplyvom iónov zmení smerom k menej usporiadanej fluidnej fáze,
alebo naopak. Výsledky sú pripravované na publikovanie. Výskum je súčasťou riešenia
projektov VEGA 1/0223/20, 1/0228/17 a projektu SUJV 04-4-1121-2015/2020.
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.
Projekt spolupráce so sektorom Ramanovej spektrometrie v Ústave jadrového výskumu
v Dubne je zameraný na získanie dát doplňujúcich výsledky rozptylu neutrónov v oblasti
štruktúrnych vlastností pokročilých nanokompozitných materiálov vytvorených vložením
oxidov železa a gadolínia do matríc s amorfným kremíkom s pravidelnými periodickými
nanopórami. V roku 2020 boli doteraz získané výsledky prezentované a publikované vo
významnom medzinárodnom časopise. Projekt je súčasťou spolupráce s Prírodovedeckou
fakultou, UPJŠ v Košiciach.
Číslo projektu: FaF UK/35/2020
Názov projektu: Termodynamické vlastnosti modelového pľúcneho surfaktantu.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nina Královič Kanjaková
Doba riešenia projektu: 2020
Cieľom projektu bolo štúdium termodynamických vlastností modelového pľúcneho surfaktantu
(MS) pripraveného ako zmes lipidov prirodzene sa vyskytujúcich v humánnom surfaktante
(DPPC/POPC/PLPC/POPG). Pomocou UV-VIS spektroskopie sme zisťovali teplotu fázového
prechodu MS a zmesí MS s aditívom polymyxín B (PxB). Ten okrem antibiotického efektu
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dokáže mimikovať vlastnosti špecifického surfaktantového proteínu SP-B, ktorý je nevyhnutný
pre jeho správne fungovanie. Zistili sme, PxB znižuje teplotu fázového prechodu gél-fluidný
stav. Zhodnotili sme, že metóda UV-VIS spektroskopie nie je vhodná na stanovovanie fázových
prechodov lipidových zmesí, keďže fázový prechod MS je pomerne široký a nie je možné
zabezpečiť potrebné chladenie prístroja pod laboratórnu teplotu. Teplota fázového prechodu
bola tiež stanovená pomocou diferenčnej skenovacej kalorimetrie (DSC) na 29,8°C pre MS a
26,8°C pre Curosurf (preparát pľúcneho surfaktantu z bravčového dobytka) na pracovisku
Department of Chemistry, Faculty of Sciences, University of Porto, Portugal. Vzhľadom na
celosvetovú pandémiu sa ďalšie experimenty nerealizovali.

Katedra galenickej farmácie
Typ projektu: Grant VEGA
Číslo projektu: VEGA 2/0115/19
Názov projektu: Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu
v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola
rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Silvester Poništ, PhD. (CEM SAV)
Zástupca vedúceho projektu:/spoluriešiteľ doc. PharmDr. S. Czigle, PhD. (FaF UK)
Doba riešenia projektu: 2019 – 2021
- pedagogickí pracovníci katedry (600 h M.Špaglová, 500 h M.Molitorisová, 208 h
K.Bauerová, 156 h D.Matušová, 104 h K.Gardavská)
-výskumní pracovníci: 2000 h (T.Harsányová)
Pridelené finančné prostriedky v r. 2020: celý kolektív FaF UK (viď správu doc. S. Czigle).
Reumatoidná kachexia vedie k svalovej slabosti a strate funkčnej kapacity - predpokladá sa, že
urýchľuje morbiditu a mortalitu pri reumatoidnej artritíde (RA). Adjuvantná artritída (AA) je
model RA, ktorý zahŕňa kachexiu a tiež vedie k zmenám v zložení tela podobných tým, ktoré
majú pacienti s RA. Náš projekt skúma vzťah medzi základnými artritickými ukazovateľmi,
zápalom, oxidačným stresom, lipidovým profilom, hormónmi hladu a sýtosti. Na tento účel
používame AA indukovanú u potkanov Lewis. Na zníženie kachexie, zápalu a oxidačného
stresu sa skúmajú tri rôzne rastlinné extrakty z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus
terrestris a panenský olivový olej v monoterapii a v kombinácii s metotrexátom. Tieto rastlinné
extrakty a panenský olivový olej majú viaceré biologické účinky (protizápalové, antioxidačné,
adaptogénne, anabolické atď.) a môžu byť prospešné ako doplnková liečba k štandardným
antireumatikám pri znižovaní artritickej kachexie.
Číslo projektu: APVV-20-0158
Názov projektu: Identification of new treatment options in refractory testicular germcell
tumors
Zodpovedný riešiteľ: LF UK v Bratislave/ Koordinátor: prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
Spoluriešiteľ: FaF UK, Katedra galenickej farmácie
Doba riešenia projektu: 07/2021 – 06/2025
Očakávané celkové finančné prostriedky: 525 772 Eur
Celková ročná hodinová kapacita projektu za rok 2021:
- pedagogickí pracovníci katedry: 150 h (M. Molitorisová), 150 h (M. Vulevová)
Testicular germ cell tumors (TGCTs) are the most common tumors in young males with
increasing incidence in Slovakia and resemble the clinical and biological characteristics of a
model for the cure of cancer. Nonetheless, a small proportion of patients does not have a durable
complete remission with initial cisplatin-based chemotherapy. Only 20–40% of them can be
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cured with the use of platinum-containing standard-dose or high-dose salvage chemotherapy
with autologous stem cell transplantation. Patients who fail to be cured after second-line salvage
therapy have an extremely poor prognosis and long-term survival had been documented in <5%.
Numerous new treatment regimens, including targeted and biological therapies, have been
evaluated in patients with refractory TGCT, however, with very limited efficacy. The aim of
this project is to identify new therapeutic targets in chemorefractory disease using highthroughput methods of molecular biology through translational research and to identify new
drugs that overcomes cisplatin resistance.
Typ projektu: Grant FaF UK
Číslo projektu: FaF /33/2020
Názov projektu: Formulácia perorálnych tabliet s obsahom prírodných polymérov v úlohe
spojív a porovnanie ich kvality
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD.
Doba riešenia projektu: 05/2020 – 12/2020
Pri výrobe pevných liekových foriem na perorálne použitie má v technológii svoje osobité
postavenie proces granulácie, ktorým je možné dosiahnuť zlepšenie mnohých dôležitých
vlastností výrobného materiálu. Kľúčovým faktorom granulácie je výber optimálneho spojiva
a techniky. Medzi látky vhodné ako spojivá patria aj obľúbené prírodné polyméry, napr.
xantánová guma, kyselina algínová a jej sodná soľ, karagén, chitosan, guarová guma a i. Ich
použitie je rozsiahle. V súčasnosti je hlavným predmetom záujmu ich využitie v perorálnych
aplikačných formách. Experiment projektu sa zameriava na prípravu paracetamolového (PAR)
granulátu mokrou granuláciou pomocou vodných roztokov polymérov prírodného pôvodu
(doposiaľ vyhodnotená xantánová guma, kyselina algínová, karagén). Následne sa hodnotila
kvalita granulátu. Granuláty sa následne lisovali do tabliet (použitý bol výstredníkový alebo
rotačný lis). Kvalita pripravených tabliet sa hodnotila prostredníctvom skúšok rozpadu,
odolnosti proti lomu a drobivosti. Uvoľňovanie liečiva do disolučného média (čistená voda) sa
sledovalo v priebehu dvoch až troch hodín disolučnej skúšky. Takmer všetky typy tabliet
spĺňajú požiadavky na dané skúšky kvality. Disolučné profily sa líšia len minimálne,
najvýraznejšie v prípade použitia xantánovej gumy, u ktorej sa prejavil efekt predĺženého
uvoľňovania liečiva.

Katedra jazykov
doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD.
- Prednášková činnosť- Avicena a Hippokrates - spolupráca s KORF
- prednášky z oblasti histórie medicíny a farmácie – spolupráca s Katedrou organizácie
a riadenia farmácie
- Štúdium historických materiálov vo Viedenskej univerzitnej knižnici- január 2020
PhDr. Darina Kližanová
- práca na skriptách z anglického jazyka pre farmaceutov
- účasť na jazykových seminároch, školeniach a workshopoch (Bratislava)
- Dokončenie práce na skriptách English for Pharmacists II a zadanie do tlače
- Práca na skriptách English for Pharmacists III
- Recenzia na vysokoškolské skriptá odbornej angličtiny pre študentov medicíny v odbore
zubného lekárstva English for Dentistry Students (Bábelová, Rollerová)
-Výskum v oblasti didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka pre špecifické účely – výstup
článok Výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka na Farmaceutickej fakulte UK publikovaný v
Jazykovednom, literárovednom a didaktickom kolokviu 47
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.
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-terminologický výskum v oblasti etymológie botanických názvov liečivých rastlín
PaedDr. Viera Žufková, PhD.
-tvorba skrípt English for Pharmacists III – aktuálny stav – rozpracované pred zadaním na
posúdenie recenzentom
Mgr. Angela Škovierová, PhD.
-terminologický výskum v oblasti medicíny
Mgr. Katarína Hromadová, PhD.
- tvorba anglických odborných textov v oblasti medicíny.

Katedra telesnej výchovy a športu
Typ projektu: KEGA
Názov projektu: Zdravý životný štýl v koncepcii pregraduálneho vzdelávania farmaceutov.
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Martina Tibenská, PhD.
Doba riešenia projektu: 2020 – 2022
V rámci projektu boli vypracované pre študentov farmaceutickej fakulty edukačné metodické
materiály pre lepšie pochopenie podstaty zdravého životného štýlu v ich dennom režime.
V podobe prezentácií, metodických postupov a online cvičení boli študentom prezentované
formy pohybových aktivít, regenerácie a relaxácie v každodennom živote študentov
s akcentom na špecifickosť situácie spojenej s pandémiou vírusu COVID-19. Z dotazníkov,
ktoré študenti vypĺňali na konci semestrlálnej výučby vyhodnocujeme dopad zmenenej formy
výučby na ich fyzickú a psychickú kondíciu.

Dekanát FaF UK
Projekt: APVV-17-0373
Názov projektu: Nové malé molekuly a bioaktívne nanočastice pre terapiu zápalových
a degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc.
Doba riešenia projektu: 01. 08. 2018 – 30. 06. 2022
Celkové finančné prostriedky pridelené na celú dĺžku trvania projektu: 250 000,- Eur
Pridelené finančné prostriedky v r. 2020 (FaF UK): Kapitálové výdavky
0,- Eur
Bežné výdavky
39 350,- Eur
Projekt aplikovaného výskumu pod vedením zodpovedného riešiteľa prof. Ing. F. Devínskeho, DrSc.
plynule nadväzuje na významné výsledky získané pri riešení projektu základného výskumu
APVV-0516-12, ktorý bol ukončený k 30. októbru 2017 s hodnotením „Vynikajúca úroveň“
(zodpovedný riešiteľ prof. Ing. F. Devínsky, DrSc.). V projekte sa vychádza predovšetkým zo
získaných výsledkov v oblasti výskumu molekúl schopných stabilizovať Ag a Au nanočastice.
Keďže medzi antimikrobiálne najúčinnejšie malé molekuly patria membránovo aktívne gemini
tenzidy rôzneho typu predstihujúce v účinku štandardne používané biocídá, ich spojením s
nanočasticami striebra ako aj zlata sa pripravili nové bioaktívne zlúčeniny s protizápalovými a
antimikróbnymi účinkami. Pre účely tohto aplikovaného výskumu sa spektrum skúmaných
zlúčenín rozšírilo aj o problematiku rôznych (hetero)aromatických systémov spojených s
amidovým/karbamátovým medziproduktom. Niektoré z týchto nových zlúčenín, najmä so
zabudovaným fosforom v štruktúre, majú vysoký potenciál pri využití v medicíne, osobitne pri
liečbe pohybového aparátu. Spôsob účinku týchto látok pri liečbe osteoporózy, zlomenín kostí,
ale aj rakoviny kostí zostáva vysvetliť. Testovaním účinku na biologický materiál sa v projekte
zaoberá jeho medicínska časť, ktorú uskutočňujú pracovníci z LF UK. Hlavným cieľom
projektu je odovzdať výrobcom na realizáciu výsledky tohto výskumu pre praktické využitie.
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ZOZNAM DOMÁCICH A MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH PODUJATÍ
ORGANIZOVANÝCH V R. 2020 (KONGRESY, SYMPÓZIÁ, KONFERENCIE,
SEMINÁRE, KOLOKVIÁ A POD.)
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Schug, Kevin A., Baghdady, Yehia, Maráková, Katarína, Wang, Evelyn, Targeting Mixtures
of Intact Proteins using Multidimensional Separations and Triple Quadrupole Mass
Spectrometry. Pittcon 2020 - Chicago, Illinois, 01.03.2020 - 05.03.2020. US (Prednáška)
Zelinkova Z., Pecher D., Lucenicova J., Mikus P., CLINICAL RESPONSE TO
AZATHIOPRINE IS ASSOCIATED WITH SPECIFIC METABOLIC SHIFT TOWARDS
THIOGUANINE DI- AND TRI-PHOSPHATES, Abstract No: A-1150-0059-02905, P0611, p.
476, https://www.nxtbook.com/ueg/UEG/Abstracts/index.php#/p/1; 28th UEG Week 2020
October 10 - 14, 2020 in Amsterdam, The Netherlands (Poster)

Katedra organizácie a riadenia farmácie
- 10th Postgraduate and Postdoc Conference in Hradec Králové, 1/2020, – abstrakt +
prednáška ( hlavný autor ) – Initial experiment with the left atrial appendage occlusion with
Amplatzer AmuletTM
Koblišková Z., Masaryková L., Tesař T.:
- XXII. Sympózium Klinické farmacie René Macha v Hradci Králové, 11/2020, - abstrakt +
účasť formou posteru (hlavný autor)- Klinické hodnotenie zákroku uzáveru uška ľavej
predisene u pacientov s fibriláciou predsiení
Masaryková L., Tesař T., Koblišková Z., Havrilková M.:
- XXII. Sympózium Klinické farmacie René Macha v Hradci Králové, 11/2020, - abstrakt +
účasť formou posteru (vedľajší autor)- Polyfarmakoterapia a použitie potenciálne nevhodných
liekov u pacientov vyššieho veku z pohľadu verejného lekárnika.

Katedra farmakológie a botaniky
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.

ZOZNAM UDELENÝCH CIEN
Ocenenie rektora pri priležitosti Dňa študentov 17. Novembra – ocenený doktorand Mgr.
Michal Hanko, 2020

VÝSLEDKY VÝSKUMU REALIZOVANÉ V PRAXI V ROKU 2020
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Ako je zrejmé z výskumných tém, okrem základného výskumu v syntéze a hodnotení
biologicky aktívnych zlúčenín sa na katedre realizuje aplikovaný výskum v oblasti identifikácie
nových typov drog a zneužívaných zlúčenín. V súčasnosti KCHTL je jedno z mála pracovísk
na Slovensku, ktoré dokáže identifikovať a stanoviť liečivá a hormóny peptidovej štruktúry.
Analýzy vzoriek zakázaných látok a falšovaných liečiv sa vykonávajú pre potreby Národnej
kriminálnej agentúry a Národnej protidrogovej jednotky a v spolupráci Akadémiou policajného
zboru SR a Kriminalistickým expertíznym ústavom Policajného zboru SR.

Zoznam pozvaní na vyžiadané prednášky na kongresy a iné podujatia
N. Kučerka: The Role of Hydration in Model Biological Membranes as Revealed by Neutron
Diffraction, BIONANOSMART, Stara Lesna, Slovakia: March 10-13, 2020
N. Kučerka: Advances in understanding the conformational diseases mimicking model
membranes by neutron scattering, Condensed Matter Research at the IBR-2 (CMR @ IBR-2),
online: October 14, 2020
M. Klacsová: Liposome based drug delivery systems for oseltamivir, Regional Biophysics
Conference 2020, Pécs, pozvaná prednáška - kvôli pandemickým opatreniam konferencia
odložená
D. Uhríková: Phospholipid Bilayers in Drug Delivery Systems. Department of Physics,
Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden, October 16, 2020, pozvaná prednáška
na seminári – online

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
- Farmaceutická fakulta Kuvajt – spolupráca vo výskume onkologických ochorení (Prof.
Ladislav Novotný)
- Mass Spectrometry Facility, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne,
Switzerland (Bertrand Rochat) – spolupráca v analýze látok na báze peptidov
a proteínogénnych vzoriek
- LEPABE, Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, Rua Dr. Roberto Frias, 4200465 Porto, Portugal (Guillaume L. Erny) – spolupráca v štatistickom spracovaní a hodnotení
MS dát
- Department of Gastroenterology & Hepatology, Erasmus Medical Center, Rotterdam,
Holandsko (Profesor Janneke C van der Woude) - spolupráca na programoch riešiacich
rôzne aspekty diagnostiky a terapie IBD
- Spolupráca s FaF Karlovej Univerzity, Hradec Králové – spolupráca v oblasti vývoja
a aplikácií analytických separačných techník, posudková činnosť
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- Spolupráca s FaF VFU, Brno – spolupráca v oblasti aplikácií analytických separačných
techník
- Spolupráca s Institute of Organic Chemistry and Biochemistry v.v.i., Academy of Sciences
of the Czech Republic Flemingovo nam. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic (Dr. Vaclav
Cerovsky, PhD) – spolupráca v oblasti syntézy biopolymérov
- Neurofarba Department, Section of Pharmaceutical and Nutriceutical Sciences, University
of Florence, Italy – spolupráca v oblasti hodnotenia biologickej aktivity nových inhibítorov
karboanhydráz (prof. Claudiu T. Supuran)
PharmDr. Katarína Maráková, PhD.
- University of Texas at Arlington, Department of Chemistry and Biochemistry, Arlington,
USA - spolupráca pri vývoji nových predúpravných techník pre analýzu intaktných
proteínov v rámci projektu VEGA/0483/20
- Columbia University Irving Medical Center, Department of Pathology and Cell Biology,
New York, USA – vývoj analytických metód pre spoľahlivý skríning nových potenciálnych
biomarkerov onkologických ochorení

Katedra chemickej teóroe liečiv
Pokračujúca spolupráca, s Department of University of Hertfordshire (prof. Dr. A. Hutt a jeho
kolektív). Ide o spoluprácu v oblasti enantiomérnej HPLC analýzy chirálnych liečiv. (doc.
Valentová).
V oblasti prípravy nových bioaktívnych koordinačných zlúčenín pokračuje spolupráca s Juniata
College v Pennsylvánii.
Vo výskume syntézy a analýzy chirálnych zlúčenín prebieha spolupráca s Farmaceutickou
fakultou VFU Brno, Česká republika.
V oblasti výskumu kurkuminoidov a ich komplexov s prechodnými kovmi prebieha
spolupráca s Oncological Research Institute Dr. I. Chiricuita, Cluj-Napoca (Dr. Miklášová, Dr.
Lintnerová, doc. Valentová).
Spolupráca s Inštitútom anorganickej chémie, Univerzita vo Viedni- Institut für Anorganische
Chemie, Universität Wien, Austria v oblasti syntézy bioaktívnych komplexov kovov, najmä
platiny. (Ing. Habala)
V oblasti amfifilných zlúčenín prebieha spolupráca s Center for Advanced Materials, Office of
Research, Qatar University,Qatar (Dr. Mikláš) a KFKI Research Institutes Centre for Energy
Research, Wigner Research Centre for Physics, Budapešť, Maďarsko (doc. Pisárčik)
VEDECKÁ SPOLUPRÁCA NA NÁRODNEJ ÚROVNI
Katedra intenzívne spolupracuje s nasledovnými pracoviskami: Ústav experimentálnej
farmakológie SAV, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Centrum pre liečbu drogových závislostí
v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Prírodovedecká fakulta UK
v Bratislave (napr. projekt APVV-19-0056, zodpovedný riešiteľ RNDr. Martin Mrva, PhD.),
Onkologický ústav SAV, Akadémia PZ v Bratislave a Kriminalistický a expertízny ústav
Policajného zboru SR v Bratislave, Antidopingová agentúra SR, Národné monitorovacie
centrum pre drogy.

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:
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04-9-1077-2015/2020 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-MothesStr. 3, 06120 Halle (Saale), Germany:
Spolupráca s pracovnou skupinou Prof. Dr. Inga Heilmanna sa zameriava na identifikáciu
a charakterizáciu enzýmov fosfolipidových signálnych dráh (fosfolipázy, fosfatidylinozitolové
kinázy) na molekulovej úrovni. Modelovým objektom pre štúdium je mak siaty (Papaver
somniferum L.). Výskum sa orientuje najmä na fosfolipázu D (PLD), fosfolipázu A2 (PLA2)
a fosfatidylinozitolové kinázy (PIK), a to vo vzťahu prepojenia signálnych procesov a regulácie
syntézy sekundárnych metabolitov. K základným cieľom patrí určenie subcelulárnej lokalizácie
enzýmov pomocou fúznych konštruktov s DNA kódujúcou fluorescenčné proteíny (CFP, GFP,
YFP, mCherry), ako aj sledovanie zmien obsahu alkaloidov (LC-MS) a transkripcie génov
zúčastňujúcich sa biosyntézy sekundárnych metabolitov (qPCR; CNMT: (R,S)-koklaurín-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. S.M. Suleiman, Faculty of Medicine and Dentristy, Bristol Heart Institute, Veľká Británia
prof. P.K. Mishra, University of Nebraska Medical Center, Nebraska, USA
prof. Kolář, Dr. Neckář, Dr. Hlaváčková, Fyziologický ústav Akadémie vied, Česká republika
prof. Ferdinandy, dr. Z.V. 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, MartinLuther Universität Halle-Wittenberg, Nemecko
Prof. R.H. Henning - Dept. of Clinical Pharmacology, University Medical Center Groningen,
UMCG University of Groningen, Holandsko
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Prof. Prof. Dr. Sándor Kerpel-Fronius, DSc - Faculty of Medicine, Semmelweis University,
Budapest, Hungary
Prof MD Paulus Kirchhof - Institute of Cardiovascular Sciences, College of Medical and Dental
Sciences, University of Birmingham
D. Henrohn – Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden
M. Carlström – Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet,
Stockholm, Sweden
PharmDr. Peter Křenek, PhD.
D. Henrohn – Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden
M. Carlström – Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet,
Stockholm, Sweden
Priv.-Doz. Dr. Dr. Peter Bokník, Universitätsklinikum Münster, Institut für Pharmakologie und
Toxikologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Nemecko
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, MartinLuther Universität Halle-Wittenberg, Nemecko
Mgr. Peter Vavrinec, PhD.
University Medical Center Groningen (UMCG), Groningen, The Netherlands
Department of Pharmacy and Clinical Pharmacology
Department of Internal Medicine
Department of Laboratory Medicine
Department of Pathology and Medical Biology
IRCCS-Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Ranica, Bergamo, Italy
Ludwig Institute for Cancer Research, Brussels, Belgium
de Duve Institute, Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium
Mgr. Diana Vavrincová-Yaghi, PhD.
University Medical Center Groningen (UMCG), Groningen, The Netherlands
Department of Pharmacy and Clinical Pharmacology
Department of Internal Medicine
Department of Laboratory Medicine
Department of Pathology and Medical Biology
IRCCS-Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Ranica, Bergamo, Italy
Ludwig Institute for Cancer Research, Brussels, Belgium
de Duve Institute, Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium

Katedra farmakognózie a botaniky
prof. Ing. Milan Nagy, CSc.
Universität fur Bodenkultur Wien, Institut fur Biophysik, Institut of biological inspired
materials, Institut fur Biochemie: meranie cirkulárneho dichroizmu, far-UV a near-UV
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
Institut für Pharmakognosie, Universität Wien. Spolupráca v oblasti izolácie a identifikácie
obsahových látok rastlín, uskutočňovanie analýz a spektrálnych meraní nedostupných na
domácom pracovisku
doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
University of Szeged, Faculty of Pharmacy, Institute of Pharmacognosy, Hungary
[metóda: Energo-disperznej röntgenovej fluorescenčnej mikroanalýzy, téma: Epiphyllum,
Hylocereus, Opuntia]
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Semmelweis University of Budapest, Faculty of Pharmacy, Institute of Pharmacognosy,
Hungary
[metóda: HS SPME GC-MS, téma: Epiphyllum, Hylocereus, Opuntia]
University of Pécs, Medical School, Pharmacy Program, Department of Pharmacognosy,
Hungary
[etnobotanické práce, invazívne rastliny, analýza medov, dejiny farmácie]
Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta, Brno, Česká republika
[etnobotanické práce, dejiny farmácie]
Centrum experimentálnej medicíny SAV – Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie
[antireumatická aktivita rastlinných extraktov a izolátov]
Cracow University of Technology, Faculty of Analytical Chemistry, Institute C-1, Department
of Chemical Engineering and Technology, Poland
[metóda: HPLC-MS, téma: Epiphyllum, Hylocereus, Opuntia
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Srbská republika: Institute of Field and Vegetable Crops in Novi Sad, Department of
Alternative Crops in Bački Petrovac (Institut za ratarstvo i povrtarstvo - Odeljenje za
alternativne kulture) – poradenská činnosť pre liečivé, aromatické a koreninové rastliny,
príprava bilaterálneho projektu pre výskum genofondu kopy siatej. Riaditeľ oddelenia: Dr.
Vladimír Sikora
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.
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.
Centrum experimentálnej medicíny SAV – Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie
[antireumatická aktivita rastlinných extraktov a izolátov]
Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta, Brno, Česká republika
[fytochemická analýza (kvantifikácia sekundárnych metabolitov HPLC-MS/GC-MS)]
Masarykova univerzita, Lekárska fakulta, Brno, Česká republika
[testovanie biologickej aktivity prírodných látok a extraktov v experimentoch in vitro so
živočíšnymi explantátovými kultúrami; fytochemická analýza (kvantifikácia sekundárnych
metabolitov)

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.
Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences, University of Trieste, Terst, Taliansko:
počítačový dizajn, syntéza a testovanie antivirálnych látok.
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S výsledkami výskumných projektov úzko súvisí činnosť tvorivých pracovníkov pri
publikovaní nových poznatkov. Publikačná činnosť je považovaná za jeden z hlavných
ukazovateľov kvality a kvantity vedecko-výskumnej činnosti fakulty zo strany MŠVVaŠ SR a
Akreditačnej komisie vlády SR, aj zo strany grantových agentúr. V roku 2020 dosiahla na FaF
UK v Bratislave celkový počet 232 všetkých publikovaných prác. Kvalitných publikácií v CC
časopisoch bolo v tomto roku 61 a v nekarentovaných časopisoch 19. V porovnaní s rokom
2019 sa celkový počet všetkých publikácií znížil o 198 všetkých druhov prác a počet publikácií
významných pre fakultu z hľadiska prínosu kvalifikačného postupu a financií poklesol v roku
2020 na 86 vedeckých prác. V porovnaní s rokom 2019 sa znížil o 10 publikácií (Tab. 30). Na
jedného VŠ pedagóga fakulty v r. 2020 pripadlo 0,51 karentovanej publikácie (kategórie ADC
+ ADD), čo predstavuje mierny pokles karentovaných publikácií na jedného VŠ pracovníka v
porovnaní s hodnotou v predošlom roku (rok 2011-0,49, rok 2012-0,40, rok 2013-0,44, rok
2014-0,44, rok 2015-0,54, rok 2016-0,52; rok 2017-0,64; rok 2018-0,56; rok 2019-0,52) (Obr.
6).
Z hľadiska predchádzajúcich troch rokov ide o ďalšie zníženie počtu publikovaných článkov.
V roku 2020 však tento pokles súvisel aj s opatreniami a obmedzeniami zavedenými počas roku
kvoli pandemii COVID-19. V roku 2020 boli registrované ohlasy na práce zamestnancov FaF
v počte 596 (v porovnaní s rokom 2019 došlo k významnému poklesu ohlasov o hodnotu 463
z predchádzajúcich 1059 ohlasov na práce). Súhrnný prehľad vybraných publikačných
výstupov je uvedený v tabuľkách 30 a 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)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

spolu
2014-2020

Skupina A1

3

2

2

7

5

3

0

22

Skupina A2

5

9

8

12

4

7

6

51

Skupina B

54

63

66

79

68

63

61

454

Skupina C

40

24

34

16

23

23

19

179

Spolu

102

98

110

114

100

96

86

706

Skupina A1:
Skupina A2:
Skupina B:
Skupina C:

AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD
ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI
ADC, ADD, BDC, BDD,CDC,CDD, AGJ
ADM, ADN, BDM, BDN

86

0.7

počet publikácií

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
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2018
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rok

Obr. 6:

Prehľad počtu karentovaných publikácií na VŠ pracovníka v priebehu
posledných osem rokov

Tab. 31:

Prehľad publikačnej činnosti podľa kategórií za roky 2013-2020

Kategórie / roky

2013

2014 2015

2016

2017

2018

2019

2020

AAA - Vedecké monografie vydané v
renomovaných zahraničných
vydavateľstv.

0

0

0

1

1

0

0

0

AAB- Vedecké monografie vydané v
renomovaných domácich
vydavateľstvách

0

0

0

1

0

0

1

0

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

2

0

2

0

3

2

2

0

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

0

1

0

0

0

0

0

0

ABC- Kapitoly vo vedeckých
monografiách vydané v renomovaných
zahraničných vydavateľstvách

7

2

0

0

3

3

0

0

ABD- Kapitoly vo vedeckých
monografiách vydané v domácich
vydavateľstvách

0

0

0

1

0

0

0

0

ACA-Vysokoškolské učebnice vydané v
zahraničných vydavateľstvách

1

0

1

0

0

0

0

0

ACB-Vysokoškolské učebnice vydané v
domácich vydavateľstvách

2

3

3

4

5

2

1

0
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ACD-Kapitoly vo vysokoškolských
učebniciach vydané v domácich
vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

0

0

BCI - Skriptá a učebné texty

2

2

3

3

4

1

5

5

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

46

51

63

65

74

66

62

59

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

1

1

0

1

3

2

1

2

ADE-Vedecké práce v ostatných
zahraničných časopisoch

0

0

18

1

4

4

6

6

ADF-Vedecké práce v ostatných
domácich časopisoch

0

0

0

0

0

0

0

15

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

23

40

24

34

16

23

23

19

AGJ - Prijaté prihlášky patentu v
zahraničí alebo doma

1

4

1

0

1

0

0

0

Zhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti
Pozitíva







fakulta má naďalej prioritné postavenie v univerzitnom výskume na Slovensku v
odboroch farmácie,
fakulta organizuje a spoluorganizuje viaceré fóra pre prezentáciu výsledkov VVČ s
celoslovenským aj medzinárodným významom (Deň mladých farmakológov Memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, Klinická farmácia),
pretrváva podpora inovácií v oblasti laboratórnej vybavenosti katedier,
pokračuje aktivita fakulty v rámci programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality
a efektívnosti VVČ mladých vedeckých pracovníkov,
naďalej sa darí udržať zaradenia vedeckého časopisu European Pharmaceutical Journal
v portfóliu databázy SCOPUS.
pretrváva podpora integrácie vedeckovýskumných kapacít fakulty a spolupráca katedier
vo výskume.

Negatíva





pretrváva nízka účasť na riešení a koordinovaní projektov medzinárodnej spolupráce
európskeho významu a projektov operačného programu VaV,
publikačná činnosť vo významných časopisoch stále nedosahuje požadovanú hodnotu
1 publikácia/VŠ pracovníka-učiteľa a publikačná činnosť vo významných časopisoch
zaznamenala mierne zníženie počtu článkov,
pretrváva nedostatočná orientácia na prioritné smery výskumu a vývoja EÚ,
pretrváva široké spektrum výskumnej orientácie, veľký počet domácich projektov s
malou riešiteľskou kapacitou, a minimálnou kooperáciou medzi katedrami.

Východiská pre plánovanie, organizáciu a orientáciu výskumu a vývoja
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ďalšia integrácia vedeckovýskumných kapacít a definovanie prioritných oblastí
výskumu a vývoja na fakulte,
orientácia základného a aplikovaného výskumu na priame zhodnocovanie výsledkov v
konkrétnej oblasti ich využitia,
orientácia na prioritné smery výskumu a vývoja v odboroch farmácie a príbuzných
odborov,
pokračovanie v zvýšenej snahe o účasť a získanie projektov programu APVV a
projektov operačného programu VaV,
využitie všetkých možností na prípravu projektov ERC,
v súlade s dlhodobým zámerom fakulty v oblasti vedy je cieľom fakulty pre najbližšie
obdobie naďalej podporovať rozvoj vedeckej infraštruktúry, vedecko-výskumných
pracovísk ako spôsobu koncentrácie a intenzifikácie výskumu,
v súvislosti s tým, je zámerom fakulty aj vytváranie podmienok na efektívne využívanie
a zdieľanie dostupnej vedecko-výskumnej infraštruktúry,
cieľom fakulty je tiež stimulácia interdisciplinárneho výskumu a spolupráce, ako aj
podpora integrácie výskumných tímov v rámci fakultného a tiež medzinárodného
výskumného priestoru,
v oblasti rozvoja fakulty zostáva naďalej prioritou hľadať primerané formy znižovania
závislosti fakulty na štátnej dotácii a pokračovať v preferovaní delenia finančných
prostriedkov na princípe výkonnosti jednotlivých súčastí fakulty,
pretrvávajúce motivovanie za účelom zvyšovania počtu prác publikovaných v
časopisoch registrovaných v Current Contents (CC), v časopisoch s IF >1 a časopisoch
zaradených do prvého kvartilu Q1, s cieľom dosiahnuť počet publikácií 1 CC publikácia
na 1 akademického pracovníka, postupný dôraz na hodnotenie významných prác najmä
podľa kvartilov,
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,
pokračovať v odmeňovaní korešpondujúcich autorov kvalitných publikácií.

III. Zahraničné vzťahy
V roku 2020 sa v rámci Farmaceutickej fakulty UK (ďalej len FaF UK) zrealizovalo spolu 31
zahraničných pracovných ciest (ďalej iba ZPC), z toho 12 doktorandmi FaF UK. Fakulta prijala
v hodnotenom období iba jedného zahraničného hosťa z Univerzity v Pécsi (Farmaceutická
fakulta, Pécs, Maďarsko). Hosťujúcim pracoviskom bola Katedra farmakognózie a botaniky.
Výrazný pokles mobility tak zo strany FaF UK ako i zahraničných univerzít mala za následok
nepriaznivá epidemiologická situácia spojená s rozšírením epidémie COVID-19, ktorá zásadne
ovplyvnila a obmedzila fyzický pohyb do a zo zahraničia.
ZPC v roku 2019 zrealizovali zamestnanci FaF UK predovšetkým s cieľom účasti na rôznych
pracovných stretnutiach (zasadnutie vedeckej rady, stretnutie vedení farmaceutických fakúlt,
komisia Európskej liekovej agentúry), v menšom počte to bola účasť na obhajobách (člen
komisie). Väčšina ZPC sa uskutočnila do Českej republiky (Brno, Hradec Králové, Šumperk),
zasadnutie Európskej liekovej agentúry sa konalo v Amsterdame. Z vyššie uvedeného dôvodu
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boli výrazne obmedzené aj ZPC spojené s vedeckou (experimentálnou) činnosťou. V rámci
dlhoročnej medzinárodnej odbornej spolupráce medzi FaF UK (Katedra fyzikálnej chémie
liečiv) a zahraničnou vedeckou inštitúciou sa jedna ZPC uskutočnila do Alba Synchrotron,
Barcelona, Španielsko. Z dvoch ZPC zameraných na podporu vzdelávania pedagógov sa jedna
zahraničná cesta zrealizovala za účelom školenia v rámci programu Erasmus+ na Mendelovej
univerzite v Brne a jedna v rámci spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu SR a Ministerstvom školstva Kubánskej republiky ako štipendijný pobyt
sprostredkovaný SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra), n. o. (Kuba, Havana).
ZPC boli v prevažnej miere hradené zo zdrojov FaF UK, ďalej z grantu VEGA, projektu
Erasmus+ či prijímajúcou inštitúciou/krajinou.
Študenti doktorandského štúdia zrealizovali v roku 2020 spolu 12 ZPC, čo predstavovalo
pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom o viac ako polovicu. Najviac ZPC sa uskutočnilo
za účelom absolvovania odbornej stáže súvisiacej s vypracovávaním dizertačnej práce.
Hosťujúcimi inštitúciami boli: Hospital del Mar Medical Research Institute, Barcelona
(Španielsko), Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Nemecko), University Medical
Center, Groningen (Holandsko), Université Paris Descartes (Francúzsko) či Westfälische
Wilhelms-Universität Münster (Nemecko). Dva odborné pobyty sa uskutočnili v rámci
programu Erasmus+. Účelom ostatných ZPC bola účasť na vedeckej konferencii (UK v Prahe,
FaF Hradec Králové, ČR; Szeged, Maďarsko). V rámci dlhoročnej medzinárodnej odbornej
spolupráce medzi FaF UK (Katedra fyzikálnej chémie liečiv) a zahraničnou vedeckou
inštitúciou sa jedna ZPC uskutočnila do Alba Synchrotron, Barcelona, Španielsko.
Absolvované ZPC boli hradené z rôznych zdrojov, prevažne však z Grantu UK na podporu
mobilít doktorandov či z Grantu Francúzskej vlády a i.
Záverom možno konštatovať, že ako každý rok, najviac ZPC sa zrealizovalo do Českej
republiky (16), nasleduje Nemecko (5), ďalej s počtom 3 ZPC Holandsko a Španielsko. K
najmenej navštíveným európskym krajinám patrí Francúzsko a Maďarsko. Z mimoeurópskych
krajín sa jedna ZPC uskutočnila na Kubu. Zahraničné pracovné cesty a prijatia zahraničných
hostí boli hradené z grantu projektu Erasmus+, zo zdrojov FaF UK, z grantu VEGA, z UK
grantu na podporu mobilít doktorandov, zo štipendia poskytnutého Francúzskou vládou či zo
zdrojov prijímajúcej inštitúcie/krajiny a i. ZPC sa zrealizovali za účelom účasti na rôznych
pracovných stretnutiach (zasadnutie vedeckej rady, stretnutie vedení farmaceutických fakúlt,
komisia Európskej liekovej agentúry), v menšom počte to bola účasť na obhajobách (člen
komisie), vedeckej činnosti (experimenty). Dve mobility sa uskutočnili s cieľom podpory
ďalšieho vzdelávania pedagógov. Doktorandi až 9 z 12 ZPC realizovali za účelom účasti na
odbornej stáži. Na zahraničných pracovných cestách sa podieľali tieto pracoviská/katedry
v rámci FaF UK (zoradené od katedier/pracovísk s najväčším zastúpením po najmenšie):
Katedra farmakológie a toxikológie, Dekanát, Katedra farmakognózie a botaniky, Katedra
farmaceutickej chémie, Katedra fyzikálnej chémie liečiv, Katedra farmaceutickej analýzy
a nukleárnej farmácie a Katedra organizácie a riadenia farmácie.

Študentská mobilita v rámci programu Erasmus+
V roku 2020 mali študenti v rámci programu Erasmus+ k dispozícii na výber 31 univerzít,
s ktorými mala v tom čase Farmaceutická fakulta UK uzatvorenú bilaterálnu zmluvu na
štúdium, prípadne na stáž, a to s univerzitami v krajinách: Belgicko (1), Bulharsko (2), Česká
republika (1), Fínsko (1), Francúzsko (2), Chorvátsko (1), Maďarsko (1), Nemecko (1),
Rumunsko (1), Poľsko (5), Portugalsko (2), Slovinsko (1), Španielsko (8), Taliansko (3) a
Turecko (1).
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V hodnotenom období sa Erasmus+ mobility zúčastnilo celkom 38 študentov denného
magisterského štúdia FaF UK (štúdium – 2, stáž – 36), čo predstavuje pokles o 8 študentov v
porovnaní s rokom 2019. Kým u stáže je to iba o 1 študenta menej, pri štúdiu až o 5 študentov.
Dve študentky boli z denného doktorandského štúdia. V rámci anglického programu sa v
sledovanom období mobility Erasmus+ nezúčastnil žiaden študent, čoho dôvodom bol najmä
fakt, že sa v príslušnom ročníku nenachádzal ani jeden študent gréckej národnosti, ktorý by
musel povinnú päťmesačnú prax v lekárni v domovskej krajine absolvovať v rámci programu
Erasmus+, aby mu bola táto v Grécku riadne uznaná.
Spomedzi zazmluvnených krajín študenti prejavili v oboch prípadoch záujem o Veterinární a
farmaceutickú univerzitu v Brne v ČR. Nízky záujem o štúdium v zahraničí, i napriek
dostatočnému počtu zazmluvnených univerzít, pramení jednak z nedostatočnej jazykovej
zdatnosti študentov vyžadovanej univerzitami menovaných krajín, jednak z často nedostatočnej
kompatibility predmetov ponúkaných zahraničnými univerzitami s predmetmi na FaF UK, čo
následne súvisí s problémom uznávania predmetov po návrate z mobility. Hoci problém s
uznávaním predmetov bol už na začiatku fungovania programu do značnej miery vyriešený
zavedením Žiadosti o uznávanie predmetov absolvovaných v zahraničí (vyučujúci sa dopredu
vyjadrí, do akej miery a za akých podmienok bude predmet po návrate z mobility uznaný na
FaF UK), špecifickosť programu – Farmácia – predsa len výrazne vplýva na počet študentov,
ktorí sa hlásia na štúdium v zahraničí.
V rámci stáže sa študenti FaF UK zúčastnili mobility v nasledujúcich krajinách: Česká
republika (33), Maďarsko (2) a Nemecko (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 2019/2020 sa na absolventskú stáž hlásilo 6
študentov magisterského štúdia, pre nasledujúci AR 2020/21 si prihlášku podalo až 11
študentov, čo je výrazný nárast nielen v porovnaní s rokom 2019/2020 ale i s rokom predtým.
Farmaceutická fakulta UK však nie je informovaná o počte študentov, ktorí reálne vycestujú do
zahraničia, nakoľko v ďalšom je absolventská stáž administrovaná konzorciom – WorkSpace
Europe.
Mobilita zahraničných študentov bola v roku 2020, predovšetkým v zimnom semestri
2020/2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou vyvolanou rozšírením vírusu SARS-CoV2, keď v dôsledku opatrení prijatých Vládou SR nastúpil na štúdium menší počet študentov. V
sledovanom období sa mobility zúčastnilo o 7 študentov menej ako v roku 2019. V rámci
programu Erasmus+ sa mobility na FaF UK zúčastnilo 28 študentov, jedna študentka
absolvovala štúdium v rámci bilaterálnej zmluvy medzi UK a Univerzity Cheng Kung na
Taiwane. V letnom semestri 2019/2020 sa mobility zúčastnilo 16 zahraničných študentov, v
nasledujúcom zimnom semestri AR 2020/2021 to bolo 13 študentov. Medzi zahraničnými
študentmi opäť prevládali Španieli (20). Počet študentov z Talianska sa zvýšil o 1 oproti roku
2019. Na druhej strane však pribudli aj študenti z iných krajín; z Francúzska (1) či z Taiwanu
(1). Študenti si v rámci svojho študijného plánu volili predmety z 1. až 4. ročníka anglického
študijného programu Farmácia. V zimnom semestri to boli najmä predmety: Farmaceutická
technológia 1, Farmakológia a toxikológia 2, Klinická farmakológia a farmakoterapia 1 a
Patobiochémia z povinných predmetov, Zdravotnícka psychológia, Analýza látok v
biologických systémoch, Hygiena farmaceutických zariadení a Molekulárna biológia účinku
liečiv, či Základy dietológie a výživy zo skupiny povinne voliteľných predmetov. 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 a farmaceutickej analýzy
a nukleárnej farmácie či Katedra farmaceutickej chémie.
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V letnom semestri prejavili študenti záujem najmä o predmety Farmaceutická technológia 2 a
Toxikológia xenobiotík, ďalej Farmaceutická chémia 2, Farmakológia a toxikológia 1 a
Sociálna farmácia a farmakoekonomika z povinných predmetov, či Farmakokinetické
modelovania a vývoj liečiv a Základy manažmentu vo farmácii, ale i o Molekulárne základy
vývoja liečiv, Funkčnú a anatomickú patológiu a i., zo skupiny povinne voliteľných predmetov.
Na výučbe zahraničných študentov sa v letnom semestri vzhľadom na počet predmetov a
zapísaných študentov najviac podieľali katedry Katedra farmakológie a toxikológie, ďalej
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Katedry farmaceutickej chémie a galenickej farmácie
či Katedra fyzikálnej chémie liečiv a Katedra farmakognózie a botaniky.
Pod záštitou programu Erasmus+ sa stáže v roku 2020 zúčastnili dvaja študenti z Univerzity
medicíny, farmácie, vedy a technológie v Tărgu Mureş, Rumunsko. Prijímajúcou katedrou bola
v oboch prípadoch Katedra farmaceutickej chémie.

IV. Činnosť Ústrednej Knižnice FaF UK
Ústredná knižnica FaF UK (ďalej ÚK FaF) poskytovala v r. 2020, ktorý bol poznačený
karanténnymi opatreniami súvisiacimi s pandémiou COVID-19 svoje služby 867
registrovaným používateľom (68,48% 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. 2020 je 58 304 knižničných
jednotiek (k. j.). Celkový úbytok v r. 2020 bol 15 k. j. Do online katalógu bolo spracovaných
952 k. j., tab. 32
Tab. 32:

Prehľad ročného prírastku k. j. v online katalógu ÚK FaF

Podľa typu dokumentu

Podľa spôsobu nadobudnutia

Knihy

66

Monografická lit. časopisy

súčet

Učebnice

395

kúpa

394

19

413

Čiastkové kniž.

21

dary

317

7

324

Elektronické d.

6

výmena

0

1

1

KVP

208

Inak (retro)

1

0

1

Viazané BCA

43

spolu

712

27

739

K 31. 12. 2020 má ÚK FaF UK v online katalógu spracovaných celkom 38 099 k. j., čo je
65,35% z celkového objemu KF. Čitatelia majú k dispozícii veľkú časť živého fondu – celkom
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17 347 exemplárov, ku ktorým je voľný prístup. Dokumenty uložené v tematických triedach sú
určené na absenčné i prezenčné výpožičky. Voľný prístup k dokumentom znížil počet žiadaniek
na literatúru uloženú v knižničnom sklade a celá študijná literatúra sa vypožičiava bez
žiadaniek. ÚK FaF realizuje akvizíciu pre 11 čiastkových knižníc (prírastok 21 k. j.) a vedie
centrálnu evidenciu príručných knižníc zamestnancov fakulty. V tomto roku dochádzalo do
knižnice 42 tlačených titulov časopisov; z toho 10 zahraničných a používatelia mali online
prístup k 61 e-titulom časopisov, ktoré zakúpila z vlastných prostriedkov fakulta. Aktuálne je
vo fonde knižnice menej než 100 titulov časopisov s rôznou dĺžkou retrospektívy; všetky tituly
časopisov sú spracované v online katalógu v celej ich retrospektíve. Úplný zoznam
dostupných periodík je na webovej stránke knižnice. Používatelia môžu časopisy vyhľadávať a
požičiavať si cez online katalóg UK, príp. prezenčne študovať v priestoroch knižnice.
Počas letnej prevádzky knižnice sa uskutočnila revízia dokumentov uložených v tematických
triedach, odstránili sa zistené chyby a doplnili sa údaje do online katalógu a v lokačných
údajoch dokumentov.
V r. 2020 sa do online katalógu spracovalo 208 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 326 bibliografických záznamov prác pracovníkov
našej fakulty a zapísaných 596 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 62 rôznych výstupov z databázy EPČ. Pre vedenie fakulty bol spracovaný
prehľad excelentných publikácii FaF UK za rok 2019; stanovené kritéria splnilo celkom 23
prác. Pracovníčky knižnice pripravili v r. 2020 aktualizované vydanie publikácie „Prehľad
publikačnej činnosti a citácií zamestnancov FaF UK za rok 2019“, ktoré bolo rozšírené o
register „H-index publikujúcich autorov fakulty“, a tzv. „Hot papers“ fakulty za rok 2019,
celkom 14 prác. Novinkou v publikácii je uvádzanie nového hodnotiaceho kritéria kvartil,
podľa ktorého bol zoradený prehľad časopisov, v ktorých publikovali autori z FaF.

Tab. 33:

Databáza EPČ v číslach
2011 2012 2013 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Záznamy zapísané v r. 583

683

726

518

610

589

448

525

430

326

Práce publikované v r. 453

513

497

325

325

406

422

354

396

232

1423 875

726

1503

1000

1101

763

1205

1059

596

Zapísané citácie v r.
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Databáza EPČ UK je verejne dostupná a prepojená s databázou zamestnancov UK, vďaka čomu
si verejnosť môže na webových stránkach katedier pozrieť aj publikačnú aktivitu zamestnancov
katedier, ktorá preberá záznamy z aktuálnej verzie EPČ UK. Od r. 2018 sa nové záznamy
publikovaných prác zapisujú výlučne do databázy CREPČ 2, ktorá funguje ako centrálna
databáza publikačnej činnosti slovenských vysokých škôl v CVTI SR. Export záznamov do
internej databázy EPČ zabezpečuje akademická knižnica UK. Vzhľadom na problémy spojené
s preberaním údajov o ohlasoch na publikované práce, sa tieto zapisovali dvojmo – do CREPČ
i do lokálnej verzie db EPČ UK. K 19.2.2021 má FaF UK evidovaných v db EPČ UK celkom
17 099 bibliografických záznamov o publikáciách a 19 980 zapísaných ohlasov na 3 309 prác.
II. Knižnično-informačné služby
Prechodom na dištančné vzdelávanie a rôznymi reštrikčnými opatrenia počas núdzového stavu
boli najviac obmedzené práve priame knižnično-informačné služby. Odrazilo sa to v zníženom
počte fyzických návštev knižnice, ktoré klesli na 5 244 návštevníkov. Negatívnym javom je,
že klesol i počet virtuálnych návštevníkov na 18 250 (oproti roku 2019 ide o pokles o 7 503
návštev). Vo virtuálnej návštevnosti knižnice sa odráža využívanie elektronických služieb
knižnice (online žiadanky a správa používateľského účtu, využívanie plno-textových edokumentov, rešeršovanie v IZ, zistenie informácií o službách knižnice, príp. objednanie
individuálnej konzultácie). O vysokom záujme o elektronické referenčné služby svedčí fakt, že
v r. 2020 bolo vybavených celkom 1 543 online požiadaviek používateľov. Knižnicu aktívne
využilo 72,33% z celkového počtu študentov fakulty. Z tradičných knižničných služieb sú
najviac využívané výpožičné služby, ktoré však v r. 2020 z dôvodu obmedzeného prístupu
používateľov do knižnice zaznamenali pokles. V záujme čiastočnej kompenzácie boli
opakovane predlžované termíny na vrátenie vypožičaných kníh a globálne odpúšťané sankčné
poplatky za oneskorené vrátenie. Celkový počet výpožičiek v r. 2020 bol 15 436, z toho
absenčných výpožičiek bolo 14 333; 1 používateľ si požičal za rok cca 17,80 dokumentov.
Obľúbenou službou je i vrátenie dokumentov (3 883 ex.) cez Bibliobox. Aj v tomto roku sa
realizovala medziknižničná výpožičná služba, v rámci ktorej sme pre našich používateľov
zabezpečili 31 dokumentov a pre žiadateľov z iných knižníc sme sprostredkovali 5
dokumentov.
Osobitný dôraz sa kládol na pravidelnú aktualizáciu informácií o službách prostredníctvom
webovej stránky. Ukázalo sa, že študenti nie sú dostatočne informovaní o možnostiach využívať
e-verzie skrípt a učebníc cez platformu online katalóg UK, preto boli spracované samostatné
podstránky s informáciami o dostupnosti online kníh a študijných materiálov aj z iných databáz.
Prevádzkový čas knižnice má tri režimy, semester, skúškové a prázdniny, štandardne je však
otvorená od 8,30 do 15,00 hod., celkovo je knižnica používateľom prístupná 7,5 hodiny denne;
38 hodinový týždenný prevádzkový čas knižnice je štvrtý najdlhší v rámci fakultných knižníc
UK. Počas obmedzení pohybu bol prevádzkový čas knižnice skrátený.
Digitálna knižnica FaF UK: v r. 2020 sa zrealizovalo 4 553 výpožičiek digitálnych kníh, ktoré
sú súčasťou online katalógu UK. Používatelia využívajú možnosť vzdialeného prístupu
k elektronickým dokumentom, čo sa vykazuje ako absenčná výpožička.
III. Sprístupňovanie externých informačných zdrojov a vybavenie knižnice
V roku 2020 pokračovala ÚK v sprístupňovaní celkom 26 plnotextových, scientometrických a
bibliografických databáz v rámci projektu NISPEZ, ktorého gestorom je CVTI SR. UK
zabezpečila pre všetky fakulty prístup aj k 15 databázam zakúpeným z finančných prostriedkov
Univerzity Komenského a fakúlt UK (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
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používatelia prístup k databáze ATLA (obstarávateľ SNK v Martine), Electronic
Journals 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. Celkovo mali používatelia prístup k plným textom 466 992 titulov e-kníh
a približne 54 707 titulov online časopisov. Okrem toho boli používateľom sprístupnené nové
informačné zdroje (IZ) v rámci skúšobných prístupov a voľne dostupných dokumentov (open
access).
Tab. 34:

Využívanie EIZ v r. 2020

Názov IZ

Searches

Full text Toul-text PDF

16828

11905 2462469388

Merck Index

151

70

Lexicomp

1603

n/a

n/a

n/a

ACS Web Ed. – 61 titl. Časopisov

European Pharmacopoeia využitých 200 licencií
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 roku 2020 boli vzhľadom na prechod
na dištančné vzdelávanie v oboch semestroch intenzívnejšie využívané informačné materiály
zverejňované na portáli Informačnej a mediálnej gramotnosti Akademickej knižnice UK MIDAS.
ÚK FaF UK v r. 2020 pripravila viacero informačných materiálov, ktoré distribuovala
študentom hromadným mailingom alebo sprístupnením na webovej stránke:
 Informačný leták o službách knižnice v slovenčine, angličtine pre študentov 1. ročníka,
 Podpora publikovania pre doktorandov – informačný leták s ukážkami,
 Zverejnenie prednášky: „Lieky a zdravie v informačných zdrojoch“ pre poslucháčov UTV,
marec 2020;
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 8 článkov,
publikovaných v karentovaných časopisoch s IF = alebo ≥ 1, s požadovanými kvartilmi Q1-Q2.
V r. 2020 bolo vydaných 5 titulov – tab. 35. Celkové náklady na edičnú činnosť boli vo výške
15 875,- Eur. Prioritou vo vydávaní študijných materiálov FaF UK bolo ich elektronické
publikovanie, ktorým sa zabezpečuje neobmedzená dostupnosť pre študentov.
ÚK FaF spolupracovala pri vydávaní fakultného časopisu European Pharmaceutical
Journal (ISSN 2453-6725), vol. 67, č.1, 2. Časopis je vydávaný formou open access a
sprístupňovaný cez portál SCIENDO/de Gruyter:
https://content.sciendo.com/view/journals/afpuc/afpuc-overview.xml.
V roku 2020 sme uhradili faktúry za služby spojené s vydávaním časopisu vo výške: 10 140,40
Eur.
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Tab. 35:

Prehľad vydaných publikácií FaF UK v r. 2020

Kuželová, M. a kol.

Klinická farmácia - vybrané kapitoly

BCI

Garaj, J. a kol.

Pharmaceutical Chemistry

BCI

Klimas, J. a kol.

Pokroky vo farmakológii XV.

FAI

Kapustíková, I.

Drug analysis – laboratory practicals

BCI

Kližanová, D. a kol.

English for Pharmacists IV

BCI

VI. Iné aktivity
Knižnica sa aktívne zapája do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc knižnice pre všetkých. V rámci 21. ročníka pripravila v spolupráci so Slovenským spolkom
študentov farmácie besedu s novinárom Andrejom Bánom, ktorá sa stretla so záujmom
i u zamestnancov. V októbri sa uskutočnila predajná výstava zahraničnej odbornej literatúry
FARMÁCIA 2020 s firmou Slovart, G.t.g., počas ktorej sa nakúpilo 12 titulov v hodnote 928,Eur.
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 7 055,- Eur.
Celkovo bolo v knižnici v r. 2020 šesť pracovníčok na plný úväzok. Knižnica je od r. 2000
inštitucionálnym členom Slovenskej asociácie knižníc a má zastúpenie aj sekcii akademických
knižníc SAK.
Publikačná činnosť pracovníčok ÚK:
1. KADNÁROVÁ, M., Hlavenková, Z. Prehľad publikačnej činnosti a citácií zamestnancov
FaF UK za rok 2019. Bratislava: FaF UK, 2020.
2. KADNÁROVÁ, M., Džuganová, D.: Analýza stavu akademických knižníc za rok 2019 (na
základe výsledkov štatistických výkazov o akademických knižniciach SR). Bratislava:
SPK, 2020. 14 s.
3. KADNÁROVÁ, M. Ako môže prežiť knižnica v čase pandémie. Lekárnik, Roč. 25, č. 2
(2020), s. 46-46. ISSN 1335-924X.

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 Univerzitnej
lekárne je poskytovať lekárenskú starostlivosť na najvyššej možnej úrovni a tým prezentovať
profesionálnosť farmácie nielen pacientom, ale aj študentom a hosťom fakulty. Dôraz sa preto
kladie na:
 optimálnu dispenzačnú činnosť pri výdaji každého lieku a zdravotníckej pomôcky
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 informačnú a konzultačnú činnosť týkajúcu sa výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok
neviazaných na lekársky predpis, dietetických potravín, výživových doplnkov
a kozmetiky so zreteľom na bezpečnosť a racionálnosť farmakoterapie
 informačnú a konzultačnú činnosť týkajúcu sa prevencie a kontroly liečby civilizačných
chorôb, akými sú napríklad cukrovka, hypercholesterolémia, vysoký krvný tlak, nadváha
a obezita, k čomu prispieva lekáreň meraním fyzikálnych a biochemických parametrov
(hladina glukózy, cholesterolu a triglyceridov v krvi, krvný tlak) pacientom priamo
v lekárni v časti lekárenská ambulancia
 zabezpečenie najoptimálnejšieho spektra a množstva predpisovaných hromadne
vyrábaných liekov a zdravotníckych pomôcok
 prípravu všetkých druhov predpisovaných individuálne pripravovaných liekov
 edukačnú činnosť v prevencii rôznych ochorení,
a to všetko pri 24-hodinovej nepretržitej prevádzke lekárne počas celého roka.
V roku 2020 sa zrealizovalo v Univerzitnej lekárni 113 010 lekárskych predpisov a poukazov,
124 254 blokov a celkovo bolo vydaných a predaných spolu 271 767 položiek. Hospodárske
výsledky sú uvedené v tabuľke.
Rok 2020 bol poznačený pandemickou situáciou, ktorá pretrváva dodnes. Mimoriadny nápor
ľudí sme pociťovali hlavne počas marca, keď sa v lekárni nápor ľudí odzrkadlil nielen v počte
vybavených telefonátov, ale aj realizovaných receptov (11 587) a celkovým počtom blokov (12
745). Situácia bola sťažená aj núteným dočerpávaním starých dovoleniek a taktiež absolútnym
kolapsom distribučných spoločností. Aj napriek tomu sa nám darilo zabezpečovať lieky
a dietetické potraviny aj pre pacientov, ktorí si ich nevedeli zabezpečiť vo svojich lekárňach.
Pandémia zmenila aj systém práce v lekárni. Zvýšili sme frekvenciu dezinfekcie vnútorných
priestorov a tár, zaviedli sme sanitačnú prestávku na zvýšenie bezpečia pacientov aj
zamestnancov. Zabezpečili sme ochranné pomôcky aj dezinfekčné prípravky pre zamestnancov
aj pacientov. To všetko zvýšilo náklady na spotrebný materiál o cca 6 000 eur oproti
predchádzajúcemu roku. Pacientov sme nabádali k telefonickým objednávkam, aby mali svoje
lieky už pripravené k vyzdvihnutiu a skrátili tak čas strávený v lekárni a tiež znížili počet
návštev. Tento trend si zachovávame dodnes a vytvárame tak vzťah stáleho pacienta so svojou
lekárňou.
Podstatnú úlohu sme zohrali aj v prvej línii boja proti novému koronavírusu. Edukovali sme
pacientov, ako správne používať ochranné prostriedky tváre, diskutovali sme správne spôsoby
umývania a dezinfekcie rúk aj vlastného okolitého prostredia. Často sme boli prvý kontakt so
zdravotníckym zariadením a triedili ľudí, koho odoslať k lekárovi a komu stačí domáca
samoliečba. Za túto prácu v prvej línii nám boli z ministerstva zdravotníctva vyplatené
mimoriadne odmeny pre zdravotníckych pracovníkov za prácu v prvej vlne boja proti novému
koronavírusu. Táto dotácia na odmeny činila 8 084,6 eur.
Popri mimoriadnych situáciách sme rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2020
pokračovali v spolupráci s viacerými zdravotníckymi zariadeniami pri dodávaní liekov
a zdravotníckeho materiálu (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, Mestečko pomoci pre ľudí bez domova, Magistrát hl. mesta). 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).
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V Univerzitnej lekárni prebiehala počas roka 2020 výučba študentov Farmaceutickej fakulty
Univerzity Komenského v zmenenom režime. Zúčastnili sa jej len zahraniční študenti s
PharmDr. Ľubicou Lehockou, PhD. z Katedry organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej
fakulty. V lekárni tiež absolvovali svoju odbornú prax 4 zahraniční študenti 5. ročníka
Farmaceutickej fakulty a celoročnú prax, 4 hodiny týždenne, 2 študenti Strednej zdravotníckej
školy v Bratislave.
Z personálneho hľadiska došlo v roku 2020 k zmenám. V marci nastúpila na dlhodobú PN
sanitárka Romana Nemcová. Zvýšenú sanitáciu nám v tomto období pomáhala zabezpečovať
laborantka z fakulty Terézia Čísaríková, až do nástupu novej sanitárky Silvie Plachovej
v októbri. V júli nastúpila Mgr. Kristína Labjaková, čerstvá absolventka fakulty, ktorá
v septembri znížila svoj úväzok na 30 % z dôvodu nástupu na doktorandské štúdium na FaF
UK. K 31. 8. 2020 ukončila svoje funkčné obdobie a tiež pracovný pomer vedúca lekárne
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD. a na jej miesto po výberovom konaní nastúpila Mgr. Petra
Jakubjaková. V októbri bola prijatá PharmDr. Adriana Ďurčanská, MBA, aby doplnila
chýbajúce miesto magistry po odchode do vedúcej funkcie.
Rok 2020 sme ukončili v počte osem magistrov na plný úväzok, traja na čiastočný a jeden na
materskej dovolenke, päť farmaceutických laborantiek a jedna na rodičovskej dovolenke, dve
sanitárky a jedna na dlhodobej PN, jeden technik, jedna pokladníčka a jedna 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 2020
Materiál
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
Bankové poplatky a poistenie
Odpisy
Náklady celkom
Služby
Tržby za predaný tovar
Aktivácia materiálu a tovaru

13 360,93
18 121,27
2 442 783,38
2002,79
0
786,36
33 375,05
347685,61
121124,66
280
17 987,32
1 229,13
0
3 340,43
920,07
4862
3 007859
8 849,51
2 908 996,98
0
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Úroky z ostatných účtov
Ostatné výnosy okrem uvedených
Výnosy z prenájmu majetku
Dotácie
Zrážková daň
Výnosy celkom
Zisk

36,02
86 888,6
24 784,97
0
-6,79
3 029 549,29

Zásoby k. 1. 1. 2020
Zásoby k. 31.12.2020
Krátkodobé pohľadávky

21 690,29
287 185,67
311 419,19
159 961,99

Záväzky z obchodného styku

430 885,01

VI. Činnosť Fakultnej lekárne FaF UK
Fakultná lekáreň, so sídlom Odbojárov 65/10, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, (ďalej ako
„lekáreň“) je verejná lekáreň poskytujúca lekárenskú starostlivosť pre verejnosť, pre
ambulantné zdravotnícke zariadenia a pracoviská Univerzity Komenského v Bratislave.
Lekáreň je výučbovým pracoviskom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (ďalej ako „fakulta“ alebo „FaF UK“) pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu
v odbore lekárenstvo a výučbových pracoviskom Strednej zdravotníckej školy v Bratislave pre
odbor farmaceutický laborant.
Lekárenská starostlivosť, ktorú lekáreň poskytuje zahŕňa zabezpečovanie, uchovávanie,
prípravu, kontrolu a výdaj liekov, zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj zdravotníckych,
zabezpečovanie a výdaj dietetických potravín, poskytovanie odborných informácií a rád o
liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách potrebných na kvalitné
poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa bezpečnej a racionálnej liekovej terapie, dohľad
nad liekmi a dohľad nad zdravotníckymi pomôckami, zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj
doplnkového sortimentu, vykonávanie fyzikálnych a biochemických vyšetrení zameraných na
primárnu prevenciu a sledovanie účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie, ktoré si nevyžadujú
ďalšie laboratórne spracovanie a spätný predaj liekov iba držiteľovi povolenia na poskytovanie
veľkodistribúciu liekov, ktorý ich do lekárne dodal alebo predaj inej lekárni za účelom výdaja
pacientovi. Súčasťou poskytovania lekárenskej starostlivosti je príprava liekov vrátane plnenia,
rozvažovania, balenia a označovania obalov liekov. Lekáreň zabezpečuje prípravu liekov
minimálne v rozsahu požiadaviek na mikrobiologickú kvalitu kategórie 2 až 4 Európskeho
liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu. Lieky sa pripravujú v lekárni tak, aby spĺňali
požiadavky na farmaceutickú kvalitu a požiadavky Európskeho liekopisu a Slovenského
farmaceutického kódexu. Kvalita liekov pripravovaných v lekárni sa zabezpečuje v súlade s
požiadavkami správnej výrobnej praxe.
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Realizované projekty a programy:
Všetky aktivity a projekty boli ovplyvnené pandémiou Covid-19.

I.






II.





III.





IV.



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 2020 boli realizované analýzy u 12 pacientov.

Interakcie liekov
Lekáreň aktívne participuje na osvetovom projekte Slovenskej lekárnickej komory,
ktorej cieľom je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o liekových interakciách a
predstaviť farmaceuta ako prvolíniového konzultanta problematiky liekových interakcií
a lekárne ako relevantného zdroja akýchkoľvek informácií o liekoch.
Pacient si môže zvoliť osobnú konzultáciu s farmaceutom aj vo Fakultnej lekárni.
V roku 2020 bolo realizovaných 5 osobných konzultácií, pričom u dvoch pacientov boli
identifikované klinicky závažné liekové interakcie.

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 2020 bolo realizovaných 17 fyzikálnych a biochemických vyšetrení.

IPL
Lekáreň vyvíja a pripravuje nové receptúry individuálne pripravovaných liekov,
v súlade s požiadavkami Ph. Eur. a Slovenského farmaceutického kódexu.
V roku 2020 boli takto pripravené 4 nové receptúry v liekovej forme dermálne polotuhé
lieky (gél, sól, roztok, masť). Celkovo bolo pripravených 2852 IPL, čo je oproti
predchádzajúcemu roku nárast o viac 300 %.

100

V.


VI.








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):
o aplikácia praktickej výučby a využívanie reálneho prostredia lekárne ako súčasť
pregraduálnej výučby v termínoch letného semestra akademického roka so
zameraním na skladové hospodárstvo a poskytovanie lekárenskej starostlivosti
vo verejnej lekárni
o v roku 2020 z dôvodov pandémie Covid-19 neprebiehala v lekárni výučba
seminárov.
Lekáreň je výučbovým pracoviskom FaF UK k zabezpečeniu predmetov „Lekárenská
prax (1)“ a „Lekárenská prax (2)“ študentov v slovenskom programe a predmetov
„Practice in Community Pharmacy (1)“ a Practice in Community Pharmacy (2)“
v anglickom programe (študentov študijného programu farmácia):
o cieľom lekárenskej praxe je oboznámenie študenta s prostredím lekárne a
zvládnutie celého spektra aktivít súvisiacich s poskytovaním lekárenskej
starostlivosti
o v roku 2020 sa 1-mesačnej praxe Practice in Community Pharmacy (1)
zúčastnilo 7 študentov a 5-mesačnej praxe Practice in Community Pharmacy (2)
3 študenti.
Lekáreň je cvičiacim miestom FaF UK k zabezpečeniu nácviku fyzikálnych
a biochemických meraní študentov špecializačného štúdia v špecializačnom odbore
lekárenstvo:
o nácvik meraní z kvapky kapilárnej krvi (glykémia, cholesterol, TAG, krvný
tlak)
o v roku 2020 sa nácviku zúčastnilo 22 atestantov.
Lekáreň je výučbovým pracoviskom Strednej zdravotníckej školy k zabezpečeniu
predmetu „Odborná prax“ žiakov študijného odboru farmaceutický laborant:
o cieľom odbornej praxe je oboznámenie žiaka s prostredím lekárne a zvládnutie
všetkých odborných činností zdravotníckeho povolania farmaceutický laborant,
v prostredí verejnej lekárne
o v roku 2020 sa odbornej praxe zúčastňovali 2 žiaci SZŠ.
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VII.


VIII.




IX.




X.




Poskytovanie výhod pre študentov a zamestnancov Univerzity
Komenského
Lekáreň poskytuje predajné zľavy z ceny tovarov pre zamestnancov a študentov
Univerzity Komenského, v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

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

Zásobovanie pracovísk Univerzity Komenského, ambulancií a iných
zariadení
Lekáreň zásobuje liekmi, zdravotníckymi pomôckami, dietetickými potravinami
a doplnkovým sortimentom pracoviská Univerzity Komenského (Farmaceutická
fakulta, Lekárska fakulta) ambulancie (ambulancie všeobecných lekárov,
dermatovenerologická ambulancia, veterinárna ambulancia) a iné zaradenia v okolí
lekárne.
V roku 2020 bolo na uvedené zariadenia vystavených 86 faktúr.

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 2020 lekáreň spolupracovala pri tvorbe v oblasti prehľadu povinností pre
lekárne.

Tab. 37.

Výkaz ziskov a strát za rok 2020

Č. účtu

Náklady
501 Spotreba materiálu

Č. r.

1

Skutočnosť
k 31.12.2020

899,93

Predpoklad na rok 2021
Hlavná
činnosť

0,00

Podnikateľská
činnosť

900,00
102

502
504
511
512
513
518
521
524
525
527
542
546
547
548
549

602
604
649
665
691

591

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 pokuty a penále
Dary
Osobitné náklady
Manká a škody
Iné ostatné náklady
Účtová trieda 5 celkom (r.
01 až 037)
Výnosy
Tržby z prenájmu reklamnej
plochy
Tržby za predaný tovar
Iné ostatné výnosy
Príspevky z podielu
zaplatenej dane
Dotácie
Účtová trieda 6 celkom (r.
39 až 73)
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po
zdanení

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17
21
22
23
24

266,75
171 277,63
0,00
0,00
0,00
642,02
28 152,22
9 840,99
0,00
496,89
140,50
1 978,49
0,00
502,17
2 716,39

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861,96
0,00
0,00
0,00

291,00
172 000,00
0,00
0,00
0,00
642,00
27 710,00
9 685,34
0,00
496,89
0,00
0,00
0,00
338,00
2 200,00

38

216 913,98

861,96

214 263,23

41

9,01

0,00

360,00

41
58

214 493,44
79,29

0,00
0,00

216 000,00
80,00

71

861,96

1 350,00

0,00

73

1 908,00

0,00

0,00

74

217 351,91

1 350,00

216 440,00

75

437,93

488,04

2 176,77

76

499,99

78

-62,06

490,00
488,04

1 686,77

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 proveniencie. Jedna časť pracoviska slúži na udržiavanie genofondu a druhá časť
pozemku je vyčlenená pre vedecko-výskumné účely pedagogických a vedecko-výskumných
pracovníkov, ako aj doktorandov a diplomantov fakulty. Študenti fakulty využívajú časť
genofondu pracoviska pri praktickom poznávaní liečivých rastlín z predmetu Farmaceutická
botanika a Liečivé rastliny.
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Záhrada liečivých rastlín (ZLR) je účelovým zariadením Farmaceutickej fakulty UK, ktorej
hlavným zámerom je zhromažďovanie, udržiavanie a rozširovanie domácich a zahraničných
liečivých a potenciálne liečivých rastlín. Genofond pracoviska zahŕňa cca 850 rastlinných
druhov. Pracovisko spolupracuje so 150 domácimi a zahraničnými partnermi. Prostredníctvom
Index seminum si s partnerskými pracoviskami vymieňa semená a vegetabiliá.
Dopestovaný rastlinný materiál slúži predovšetkým na potreby výučby povinných a povinne
voliteľných predmetov farmaceutického štúdia (farmaceutická botanika, liečivé rastliny a
farmakognózia), ďalej pre diplomantov, doktorandov ako aj na vedecko-výskumné účely
pedagogických a vedeckých pracovníkov fakulty.
ZLR sa vo vedecko-výskumnej činnosti v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami
zameriava na štúdium farmaceuticky významných biologicky aktívnych látok. Získané
výsledky sa priebežne publikujú v odborných periodikách.

VIII. Činnosť Toxikologického a antidopingového centra
Vedecko-výskumná činnosť toxikologického a antidopingového centra je dlhodobo zameraná
hlavne na vývoj a aplikáciu pokročilých vysokoúčinných separačných analytických metód
v spojení so spektrálnymi detekčnými technikami (s dôrazom na MS) pre analýzu biologicky
aktívnych látok vo farmaceutických, rastlinných a biologických matriciach. Do
multidisciplinárnych 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
domáce aj zahraničné pracoviská (univerzity, kliniky, výskumné ústavy), čo každoročne vedie
k viacerým publikáciám v prestížnych zahraničných časopisoch, ako tomu bolo aj v r. 2020.

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 monitorovania výsledkov skončeného
projektu 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 monitorovania výsledkov ukončeného projektu APVV-15-0585 a projektu FaF
UK/31/2020 „Tiopurínová liečba nešpecifických zápalových ochorení čriev-monitoring hladín
tiopurínových nukleotidov v klinických vzorkách pomocou HPLC-MS metód“ bol dokončený
vývoj metódy vhodnej pre stanovenie 12 TPN v klinických vzorkách RBC lyzátov od IBD
pacientov. Metóda bola následne aplikovaná v pilotnej klinickej štúdii na 12 IBD pacientoch,
v rámci ktorej sa hodnotili rozdiely v hladinách TPN v závislosti od odpovede pacienta na
liečbu. Pozorované boli rozdiely v hladinách viacerých metabolitov. Výsledky boli publikované
v zahraničnom karentovanom časopise s vysokým IF (Anal. Chim. Acta, 2020, 1137, 64-73).
Súčasne pokračovala v tomto roku dlhodobá štúdia stability TPN pri rôznych skladovacích
podmienkach za účelom definovania detailných odporúčaní pre skladovanie klinických vzoriek
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pri hodnotení terapeutických hladín TPN v prípade IBD pacientov. Okrem toho sa v rámci tejto
problematiky pristúpilo aj k vývoju LC-MS metódy na stanovenie celej škály liečiv (a ich
základných metabolitov) používaných pri IBD (spolu 12 látok), použiteľnej okrem iného pre
kontrolu kompliancie IBD pacientov k terapii.
V rámci riešenia projektu VEGA 1/0463/18 boli vypracované a publikované metodiky 1D
kapilárnej elektroforézy (CZE, ITP) ako aj jej pokročilých modifikácií (2D systémy
kombinujúce ITP-ITP alebo ITP-CZE) v spojení s rozličnými typmi detekcie (napr. UV-VIS,
MS) pre stanovenie kreatinínu v biologických vzorkách moču zdravých jedincov a jedincov
trpiacich Crohnovou chorobou. Súčasne boli vyvíjané jednoduché CZE metódy umožňujúce
cielené profilovanie vyselektovaných metabolitov typu aminokyselín a katecholamínov, ktoré
majú perspektívu byť používané ako markery IBD v rutinnej klinickej laboratórnej praxi.
Metóda CE-MS na stanovenie biogénnych amínov v moči pacientov trpiacich Crohnovou
chorobou a kontrolnej skupiny zdravých dobrovoľníkov bola publikovaná v zahraničnom
karentovanom časopise a poukázala na zmenené profily niektorých biogénnych amínov vo
vzorkách pacientov. Súčasne sa pokračovalo v optimalizácii pokročilých dvojdimenzionálnych
CE techník (ITP-CZE), spájajúcich úpravu vzorky (zakoncentrovanie a prečistenie od zložiek
matrice) s vlastnou analýzou, pre vysoko citlivé stanovenie vybraných metabolitov tiopurínov.
Boli odskúšané rôzne prídavky organických modifikátorov ako aj selektorov na báze
cyklodextrínov s cieľom zlepšiť rozlíšenie štruktúrne podobných analytov v komplexných
biologických matriciach.
V rámci projektu VEGA 1/0463/18 ako aj projektu FaF UK/17/2020 „Príprava chemicky
modifikovaných senzorov pre analýzu látok so vzťahom k nešpecifickým zápalovým ochoreniam
čriev“ sa skúmali možnosti prípravy chemicky modifikovaných elektród pre potreby rýchlej,
jednoduchej a ekonomicky výhodnej klinickej analýzy vzoriek od pacientov trpiacich
nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev, ktorým sú podávané tiopuríny. Keďže
tiopurínové liečivá sú analogické s biogénnymi purínmi, prvá fáza riešenia tejto problematiky
bola zameraná na prípravu elektród modifikovaných molekulárne imprintovaným polymérom
(MIP). Táto modifikácia by mala vo svojej podstate zabezpečiť vysokú selektivitu, a tým
umožniť stanovenie vybraných látok v biologických vzorkách. Pre jednoduchosť samotnej
prípravy MIP boli v tejto fáze vybraté také funkčné monoméry, ktoré vytvárajú vodivé
polyméry, a ktoré je možné elektropolymerizovať priamo in situ na povrchu elektródy.
Doposiaľ boli testované monoméry anilín, pyrol a 3,4-etyléndioxytiofénu. Samotná
elektropolymerizácia a syntéza MIP bola testovaná vo vodnom aj v organickom prostredí a bola
robená v dvoch módoch: potenciodynamickom a potenciostatickom. V prípade vodného
prostredia išlo o roztoky minerálnych kyselín, predovšetkým HCl a H2SO4, ktoré zároveň
zabezpečovali kyslé prostredie potrebné pre polymerizačný proces. V tomto prostredí sa
úspešne podarilo nasyntetizovať polyanilínový film, avšak bez zjavného vytvorenia imprintu,
pravdepodobne v dôsledku zníženej rozpustnosti templátu. Z tohto dôvodu bol v ďalšom kroku
testovaný elektropolymerizačný proces v organickom médiu, a to v acetonitrile a
dimetylsulfoxide. V prípade dimetylsulfoxidu dochádzalo k oxidácii molekúl monoméru bez
evidentnej polymerizácie na povrchu elektródy. V prostredí acetonitrilu sa podarilo
nasyntetizovať polypyrolový film, avšak opäť bez zjavného imprintingu. Práca bude
pokračovať v testovaní chemickej modifikácie senzorov triazínovými derivátmi 6-MP
s vhodným väzbovým linkerom derivátov na elektródu.
V rámci projektu VEGA 1/0483/20 “Nové prístupy v predúprave biologických vzoriek na
analýzu intaktných proteínov ako biomarkerov ochorení“ boli vzhľadom na transfer
vypracovanej metodiky pre analýzu intaktných proteínov medzi spolupracujúcimi
pracoviskami s analytickými zariadeniami od rôznych výrobcov, testované optimálne
podmienky hmotnostnej spektrometrie (MS) na báze trojitého kvadrupólu pre analýzu
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modelových intaktných proteínov, ktoré budú následne použité pre vývoj predúpravných
techník. Do modelovej zmesi intaktných proteínov boli zahrnuté proteíny s rozdielnymi Mr (5.7
- 76 kDa) a izoelektrickými bodmi (pI 4.5-11.4). Na začiatku boli optimalizované základné
nastavenia hmotnostného spektrometra (napätie na fragmentore a kolízna energia) ako základné
parametre, ktorých správne nastavenie je nevyhnutné pre optimálnu ionizáciu a fragmentáciu
intaktných proteínov s cieľom dosiahnutia čo najvyššej citlivosti stanovenia. Po optimalizácii
MS kroku boli optimalizované základné separačné podmienky pre separáciu modelových
proteínov pomocou kapilárnej elektroforézy ako komplementárnej techniky k tradične
používanej kvapalinovej chromatografii. Na separáciu boli odskúšané nepokryté kremenné
kapiláry ako aj kapiláry s modifikovaným vnútorným povrchom (polyvinylalkohol) a
odskúšané rôzne základné elektrolyty. Na partnerskej inštitúcii bola práca zameraná na
optimalizáciu podmienok pre jednoduchú SPE extrakciu na dosiahnutie vhodných podmienok
pre simultánne prečistenie a elúciu viacerých intaktných proteínov s rôznymi Mr a pI s čo
najvyššou výťažnosťou. Takisto sa začali práce na predúpravných technikách na báze
koacervátov. V rámci riešenej problematiky bol pripravený aj rozsiahly pozvaný review článok,
ktorý bude publikovaný na začiatku roka 2021.

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 VEGA1/0284/20 „Výskum prírodných látok s
terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a
štúdium synergie“.
Sekcia kvapalinovej chromatografie sa v tomto roku značnou mierou podieľala na vývoji metód
pre purifikáciu novosyntetizovaných (KFANF) inovatívných substancií (1,3,5-triazíny
substituované s aminokyselinami, prípadne aj so sulfonamidovým kosubstituentom) pomocou
semi-preparatívnej LC-DAD ako aj na kontrolu účinnosti purifikácie pomocou HPLCDAD/MS overenia čistoty vypreparovaných frakcií. V rámci medzikatedrovej spolupráce
sekcia spolupracuje na identifikácii a hodnotení čistoty novo-syntetizovaných derivátov
na Katedre farmaceutickej chémie (KFCH). V spolupráci s Katedrou farmakognózie a botaniky
(KFB) boli analyzované vzorky rôznych rastlinných extraktov so zameraním na prítomnosť
a stanovenie flavonoidov v týchto extraktoch. 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 listoch Maku siateho). Tento rok prebiehalo vyhodnocovanie dát nameraných
koncentrácií vybraných alkaloidov v extraktoch z listov maku analyzovaných v minulom roku.
V rámci medziuniverzitnej spolupráce HPLC sekcia vykonala hodnotenie identity a štúdiu
fragmentácie pentafluorofenylhydrazónov syntetizovaných pod vedením prof. Milatu na
Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie, FChPT, STU v Bratislave.

Laboratórium chemických a biologických informačných systémov
a technológií
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
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chémie liečiv zapodievali výskumom vzťahov štruktúra-aktivita a štruktúrou receptora
riadeného dizajnu inhibítorov neuraminidázy N1 chrípkového vírusu typu A.
V projekte VEGA 1/0228/17 „Výskum antimikrobiálnych látok a ich vplyvu na modelové
membrány“ (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. V. Frecer, DrSc.) sa kolektív Katedry fyzikálnej
chémie liečiv venoval QSAR vzťahom a dizajnu nových kationických antimikrobiálnych
peptidov.
V projekte PP-COVID-20-0010 „Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity
nových špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2“ (riešiteľ: doc.
Ing. V. Frecer, DrSc.) sme sa venovali počítačovému dizajnu a optimalizácii
peptidomimetických inhibítorov Mpro koronavírusu SARS-CoV-2 na báze alfa-ketoamidov.

IX. Činnosť NMR laboratória
V roku 2020 bolo v NMR laboratóriu prijatých 288 vzoriek, z ktorých bolo nameraných 699
NMR meraní. Merané spektrá boli využívané najmä na potvrdenie štruktúry a čistoty
novosyntetizovaných zlúčenín, na identifikáciu a určenie štruktúry látok izolovaných
z rastlinných materiálov.
V rámci spolupráce s ÚPOL SAV boli vykonaná séria NMR experimentov zameraných na
štúdium kinetiky polymerizačných reakcií. Séria kyanínových farbív/senzitizérov bola
kompletne ocharakterizovaná 1D a 2D NMR experimentami vrátane 15N gHMBCAD spektier
(grant VEGA 1/0712/18).
Spolupráca na grantoch:
Číslo projektu: VEGA 1/0712/18
Názov projektu: Senzitizéry na báze benzotiazolu a tiazol-kondenzovaných heterocyklov pre
fotovoltaické aplikácie: od počítačového modelovania k syntézam a praktickému využitiu vo
farbivom senzibilizovaných solárnych článkoch.
Zodpovedný riešiteľ: Hrobárik Peter, Mgr., PhD., Prírodovedecká fakulta UK

Číslo projektu: VEGA 1/0054/19
Názov projektu: Chemická modifikácia prírodných polyfenolových a triterpénových zlúčenín
ako nástroj cieleného transportu do mitochondrií.
Zodpovedný riešiteľ: Lukáč Miloš, doc. PharmDr., PhD., Farmaceutická fakulta UK
Diplomové práce:
1. Ďurčík Jakub: Syntéza a antiradikálová aktivita meďnatých komplexov Schiffových báz
odvodených od o-vanilínu a L-treonínu a L-tyrozínu Katedra chemickej teórie liečiv
2. Končitá Jana: Syntéza a antiradikálová aktivita meďnatých komplexov Schiffových báz
odvodených od o-vanilínu a β-alanínu a kyseliny γ-aminobutánovej. Katedra chemickej
teórie liečiv
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3. Buckulčíková Iveta: Syntéza a antiradikálová aktivita meďnatých komplexov Schiffových
báz odvodených od o-vanilínu a glycínu a L-alanínu. Katedra chemickej teórie liečiv
4. Bastami Lina: Palladium(II) complexes containing a monofluorinated curcuminoid and
their antiproliferative activity towards human colon carcinoma cell lines. Katedra
chemickej teórie liečiv
5. Bajcura Martin: Syntéza amfifilných fosfániových solí odvodených od L-betafenylalanínu. Katedra chemickej teórie liečiv
6. Urbanič Martin: Syntéza amfifilných fosfániových solí odvodených od L-alfafenylalanínu. Katedra chemickej teórie liečiv
7. Csutorová, Kristína: Syntéza a analytické hodnotenie konjugátov
triazinylbenzénsulfonamidov s aminokyselinami s negatívne nabitým postranným
reťazcom (Asp, Glu) ako potenciálnych rádiofarmák. Katedra farmaceutickej analýzy
a nukleárnej farmácie
Rigorózne práce:
1. Kojnok Marián: Syntéza a štúdium fyzikálnochemických vlastností fosfániových solí
odvodených od kyseliny 3,4-dihydroxyškoricovej. Katedra chemickej teórie liečiv
2. Vrták Andrej: Syntéza a štúdium fyzikálnochemických vlastností fosfániových solí
odvodených od kyseliny kávovej. Katedra chemickej teórie liečiv
Publikácie:
ADC Lukáč, M., Pisárčik, M., Garajová, M., .Mrva, M., Dušeková, A., Vrták, A., .Horáková,
R., Horváth, B., Devínsky, F.: Synthesis, Surface Activity, and Biological Activities of
Phosphonium and Metronidazole Salts. Journal of Surfactants and Detergents, 23 (2020)
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ADC Timko, L., Pisárčik, M., Mrva, M., Garajová, M., Juhásová, A., Mojžiš J., Mojžišová,
G., Bukovský, M., Devínsky, F., Lukáč, M.: Synthesis, physicochemical properties and
biological activities of novel alkylphosphocholines with foscarnet moiety. Bioorganic
Chemistry 104 (2020) 104224
ADC Bodnár Mikulová, M., Kružlicová, D., Pecher, D., Supuran, C.T., Mikuš, P. Synthetic
Strategies and Computational Inhibition Activity Study for Triazinyl-Substituted
Benzenesulfonamide Conjugates with Polar and Hydrophobic Amino Acids as Inhibitors of
Carbonic Anhydrases. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 3661

Tab. 38: Počet nameraných spektier k 31. 12. 2020
Katedra

vzorky

1H

13C

110 – farmaceutickej
analýzy a nukleárnej
farmácie

135

135

51

120 – chemickej teórie
liečiv

94

94

53

31P 19F

25

4

2D a
iné

Spolu
exp.

%

76

262

37,5

28

204

29,2
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140 – farmaceutickej
chémie

25

UPOL SAV

7

PRIF UK

27

27

27

Spolu

288

308

133

Tab.39:

25

12

8

15

---

62

2.8

7

7

1,0

110

164

23.5

82

699

Počet výstupov využívajúcich NMR za rok 2020

Katedra

Dizertačné Rigorózne Diplomové
práce
práce
práce

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

25

0

konferencie publikácie

1

1

2

6

2

2

7

0

3

patenty

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.
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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
ÚVOD
Ako pre každého, aj pre nás bol rok 2020 plný výziev a zmien. Mnohé z našich
tradičných projektov sme museli prispôsobiť aktuálnym pravidlám. Niektoré sa dali presunúť
z prostredia fakulty do online priestoru, iné si vyžadovali úplnú zmenu konceptu. Žiaľ, mnohé
sme museli zrušiť úplne. Na druhej strane, vzniklo viacero nových nápadov, naše sociálne siete
sa rozrastali rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a pomyselnú skúšku z krízového manažmentu
sme zvládli na výbornú.
Najťažšou skúškou si prešiel náš najväčší projekt – Kariérne dni farmaceutov. Výzdoba
bola nainštalovaná, KDF tašky netrpezlivo čakali na účastníkov a my sme boli pripravení
priniesť vám zážitok z tohto už tradičného veľtrhu práce. 8. marca krátko pred osemnástou
hodinou sa však v našich mailových schránkach objavilo vyhlásenie rektora UK s oznamom,
že od prezenčná výučba je od nasledujúceho dňa zrušená. Zmes smutných pocitov z tohto
momentu sa nedá ani opísať. Známe príslovie však hovorí: „Čo ťa nezabije, to ťa posilní,“ a tak
sme sa nevzdali, formát KDF sme pretvorili do „korona“ podoby a na jeseň sme dotiahli tento
ročník nášho najväčšieho projektu do úspešného konca. Aj napriek zložitej situácii sa nám
podarilo zabezpečiť online štvordňový program v podobe odborného sympózia a kariérneho
veľtrhu v spolupráci s viac ako tridsiatimi partnermi. Atypický formát KDF zožal úspech či
u partnerov, alebo u účastníkov. Oproti minulým rokom sa účastníci mohli pripojiť z pohodlia
domova a vypočuť si zaujímavé vstupy naživo aj zo záznamu prostredníctvom nášho YouTube
kanálu. Interakcie zo strany účastníkov sme zvýšili aj vďaka kreatívnym súťažiam a možnosti
anonymného kladenia otázok.
Pretrvávajúca pandémia a náročná epidemiologická situácia vytvorila priestor na vznik
projektu „Študenti farmácie pomáhajú lekárňam“, ktorý mal za úlohu personálne pomôcť
lekárenským zariadeniam v ich neľahkej situácii počas poskytovania často neodkladnej
zdravotnej starostlivosti. V priebehu projektu sme spojili vyše 60 študentov farmácie
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s lekárňami, ktoré akútne potrebovali pomoc. Okrem pomoci pre lekárne sme študentom
farmácie priblížili ich budúce povolanie a sprostredkovali im kontakt s potenciálnym
zamestnávateľom.
Novozaložená spolupráca na projekte Certifikát aktívneho študenta so študentskými
spolkami z Košíc, Hradca Králové a Brna priniesla našim študentom prístup na online projekty
týchto spolkov a naopak, kolegovia z Košíc a z Česka mohli byť prítomní na našich
seminároch. Vďaka tomu sa rozšíril obzor mimoškolského vzdelávania pre všetkých študentov
farmácie na Slovensku i v Česku.
VZDELÁVANIE
Viaceré vzdelávacie aktivity sa museli prispôsobiť online prostrediu. Prednášky
z projektu Chcem viac mnohí poznajú ako príjemné posedenie v seminárnej miestnosti pri
občerstvení, sprevádzané odborným výkladom a diskusiou. Vďaka výdobytkom modernej doby
nebol prechod do online podoby náročný. Študenti ocenili, že sa môžu pripojiť na prednášku
odkiaľkoľvek a prednášajúci sa tešili vysokej účasti, spravidla presahujúcej 100 účastníkov. Za
rok 2020 sme zorganizovali štyri prednášky na tému stress management, paracetamol, rinitída
a plesňové ochorenia.
Vzdelávací projekt Lekárenské paragrafy bol minulý rok rozložený na tri semináre,
z ktorých sa však podarilo uskutočniť len jeden. Študenti koncom februára navštívili Štátny
ústav pre kontrolu liečiv, kde im bola v stručnosti predstavená činnosť ústavu, vybrané pozície,
ale aj možnosti uplatnenia v tejto inštitúcii. Študenti dostali darček za absolvovanie a tiež
certifikát za účasť. Pre akademický rok 2020/2021 pripravujeme nový formát, ktorý urobí
projekt lákavejším, dostupnejším a kvalitnejším.
Študenti študentom je nový vzdelávací projekt, ktorého podstata vyplýva už z názvu.
Výnimoční študenti zdieľajú s ostatnými svoje skúsenosti, rady, tipy a triky prostredníctvom
neformálneho workshopu. Prvá časť bola venovaná citačnej technike a šikovným radám, ktoré
s nami zdieľal študent 4. ročníka aktívne sa zúčastňujúci na mnohých študentských
konferenciách.
Kurz lekárenskej komunikácie predstavuje sériu seminárov zameraných na správnu
techniku dispenzácie, pričom získané zručnosti si študenti môžu overiť v rámci súťaže
Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii, ktoré sa zvyčajne konajú počas Týždňa
farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa). V akademickom roku 2020/2021 sa aj
tento projekt presunul do online sféry. Študenti si mohli viacnásobne prehrať prednášky
umiestnené na webe a vypracovať odborný test, za ktorý dostali zápis do Certifikátu aktívneho
študenta. Najlepší riešitelia vyhrali vecné ceny.
Kvapka plná informácií je jeden z projektov, ktoré utrpeli najväčšiu škodu. Nakoľko sa
biochemické merania nedajú realizovať online, boli sme nútení od týchto meraní upustiť.
Podobne dopadol projekt Majstrovstvá magistraliter prípravy, kde si študenti merajú svoje
zručnosti nadobudnuté v rámci štúdia farmaceutickej technológie. Veríme, že aspoň projekt
Clinical Skills Event, ktorý má za úlohu preveriť vedomosti študentov z farmakológie
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a klinickej farmácie, sa nám podarí uskutočniť minimálne v online prostredí v letnom semestri
tohto roka.
Naším ďalším poslaním v oblasti vzdelávania je podporovať kampane verejného
zdravia. V minulom roku sme šírili osvetu o AIDS, bezpečnosti pacientov či o povolaní
farmaceutov. Nezabudli sme ani na šírenie osvety počas Týždňa imunizácie a Dňa čistého
ovzdušia. Pozornosť sme upriamili aj na problematiku duševného zdravia študentov a okrem
našej vlastnej kampane sme začali v téme duševného zdravia spolupracovať v rámci spoločného
projektu so Študentskou radou vysokých škôl, MZ SR a ďalšími študentskými spolkami.
Náš nový koncept – Home Health Campaign – má za úlohu preniesť prezenčné kampane
verejného zdravia do domácností. V rámci takýchto kampaní sme zatiaľ naučili deti, ako si
správne čistiť zuby, a zorganizovali sme prednášku o antibiotikách a mikrobióme.
KULTÚRA
Protipandemické opatrenia sa najviac dotkli sekcie kultúry a mnoho našich kultúrnych
podujatí pre študentov farmácie nebolo možné zorganizovať. Medzi nimi aj najväčšie zábavné
podujatie – Beánia farmaceutov. Takisto sme sa museli na určitý čas rozlúčiť s čím ďalej, tým
viac populárnejšími Teambuildingmi na Lodenici.
Jednu nezabudnuteľnú párty sa však predsa len podarilo zorganizovať. Párty s veľkým
P. Tabletka farmaceutov 2020 sa zapísala do histórie ako prelomová. Nový priestor a špičkový
headliner posunuli náš tradičný event za hranice všetkého, čo si aj ostrieľaný farmaceut mohol
predstaviť pod pojmom „Tabletka farmaceutov“. The Club ponúka klubový priestor na úrovni,
na ktorú sme neboli zvyknutí. Perfektná selekcia headlinera DJ EKG roztancovala nohy aj tým
najväčším tanečným introvertom a náš rezident DJ L.Co vypustil dušu za playermi spolu
s nami.
ZAHRANIČIE
Vo februári minulého roku sme sa s dvojčlennou delegáciou boli pozrieť na kongres
maďarskej asociácie HuPSA v Budapešti. Počas troch dní mali študenti možnosť zúčastniť sa
na edukačných programoch ako „Community pharmacist – Cashier or healthcare professional?“
alebo „How to improve the adherence of the patients in community pharmacy?“ Nechýbal ani
bohatý sociálny program a exkurzia po historickej Budapešti. Predtým, ako nás zasiahla
pandémia, sme stihli navštíviť aj reprezentačný ples organizovaný študentmi z Hradca Králové
a taktiež ples našich kolegov s Košíc spojený s oslavou pre tretiakov, tzv. „lámavicou“.
Najobľúbenejšie zahraničné eventy našich študentov sú jednoznačne kongresy od
EPSA. V apríli minulého roku sa mal konať EPSA Annual Congress 2020 vo francúzskom
Lyone. Do Lyonu plánovala vycestovať vyše 20-členná slovenská delegácia, ktorá bola
pripravená reprezentovať našu krajinu v najlepšom možnom svetle. Momentálne je tento
kongres presunutý na jeseň 2021.
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Podobný osud postihol aj mnohé iné kongresy, napríklad IPSF World Congress 2020
v Južnej Kórei alebo IPSF European Regional Symposium 2020 v portugalskom Porte. Naši
oficiálni delegáti sa zúčastnili aspoň na online valnom zhromaždení a galavečeri.
Zahraničná sekcia však nespí a plánuje priniesť kongres európskeho charakteru na
Slovensko! Náš organizačný výbor usilovne pracuje vyše roka, aby sa už toto leto mohol
uskutočniť projekt s názvom EPSA Summer University 2021. 5-dňový kongres ukáže krásy
Tatier aj Bratislavy, prinesie prednášajúcich z celej Európy a očarí kultúrnym programom
a národnými zvykmi každého účastníka, domáceho aj zahraničného.
V októbri sme vám priniesli Infoday, kde ste sa dozvedeli informácie o našich
zahraničných možnostiach a tiež ste si mohli vypočuť zopár študentov a ich skúsenosti z ciest.
Okrem našich projektov sú na podujatí Infoday prezentované aj informácie z programu
Erasmus+, či už ide o štúdium alebo stáž.
PUBLIKÁCIE
Naša hlavná publikačná činnosť sa už tradične sústredí na Farmakoviny, v ktorých
sme znova zaviedli rubriku rozhovorov s pedagógmi z fakulty, rubriku „Jeden deň študenta“,
v ktorej opisujeme denný režim jedného študenta FaF UK, a tiež nám pribudla LS/CP rubrika,
ktorá študentom približuje akcie a projekty EPSA a IPSF. Doposiaľ sa Farmakoviny vydávali
len v tlačenej forme. Doposiaľ sa Farmakoviny k svojim čitateľom dostávali najmä
prostredníctvom tlačenej podoby. Ukončenie prezenčnej výučby nás prinútilo stratégiu
pozmeniť a v súčasnosti vychádzajú iba v elektronickej podobe na stránke issuu.com.
Sprievodca prváka a Sprievodca absolventa sú informačné príručky pre nováčikov na
našej fakulte a pre (čoskoro) 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 zase informuje čerstvých farmaceutov o možnostiach na trhu práce,
zahraničných možnostiach, povinnostiach po škole či o ďalšom vzdelávaní. Vydávame ho pri
príležitosti zimných štátnic pre všetkých piatakov.
Nedávno započatý kultúrno-publikačný projekt Pharmakvíz si kvôli zatvoreným
internátom musel dať pauzu. Rok 2020 však priniesol do sekcie publikácií aj jednu novinku –
.blog SSŠF, kde si niekoľkokrát do týždňa môžete nájsť nové články, napríklad z odbornej
rubriky „Pondelkový pokec s Peťom“. Na odreagovanie slúži rubrika „Milý denníček...“, v
ktorej nájdete krátke príbehy zo života fiktívnej študentky farmácie.
Ako možno viete, vlani náš spolok oslavoval 25. narodeniny. Pri tejto príležitosti bola
okrem slávnostnej večere a špeciálneho programu pre študentov a absolventov v rámci
Teambuildingu pripravená aj špeciálna publikácia, ktorú má na svedomí naša predsedníčka pre
publikácie Martina Podžubanová. Pevne veríme, že tento rok dokážeme pripraviť oslavu, akú
si náš spolok a jeho členovia zaslúžia.
ZÁVER
Rok 2020 v každom z nás zanechal zmiešané pocity. Avšak aj napriek nepriaznivým
okolnostiam sa nám podarilo napredovať. Nová vizuálna identita vyzerá lepšie ako kedykoľvek
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predtým a my sa nevieme dočkať dňa, keď sa konečne vrátime na pôdu fakulty. Či už do
seminárnych miestností s novými, lákavými témami, alebo prostredníctvom obľúbených
kultúrnych akcií.

XIII. Záver - Hodnotenie činnosti fakulty v roku 2020
Farmaceutická fakulta UK v Bratislave dosahuje dlhodobo z celoslovenského pohľadu
významné vedecké výsledky vo všetkých odboroch vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sa na
fakulte realizujú. Fakulta je etablovaná medzi poprednými fakultami na Slovensku, pričom sa
netají ambíciou získať rovnakú pozíciu aj v rámci európskeho výskumného priestoru. Rok 2020
bol pokračovaním plnenia zámerov z predchádzajúcich rokov, ale tak ako v ostatných rokoch,
aj v tomto hodnotenom roku sa objavili viaceré nové prvky a aktivity.
V oblasti vzdelávania Farmaceutická fakulta UK v Bratislave ponúka komplexnú skladbu
študijných programov a zostáva lídrom v oblasti farmaceutického vzdelávania na Slovensku vo
všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Fakulta má relatívne stabilizovaný počet
domácich uchádzačov o štúdium. Nepoľavuje v snahe neustále zlepšovať skladbu študijných
programov, vytvárať nové študijné programy v 3. stupni VŠ štúdia, zvyšovať úroveň
poskytovaného vzdelania a vytvárať podmienky pre zvyšovanie úspešnosti študentov v štúdiu
vo všetkých študijných programoch. Fakulta pokračuje vo zvyšovaní podielu zahraničných
študentov študujúcich na fakulte, mobilít našich a zahraničných študentov a tým zvyšovaní
súvisiacej nevyhnutnej kvalifikovanosti 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 zavedení diferencovaného odmeňovania
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 jej reprezentácia vďaka
nastupujúcej generácii mladých vedeckých pracovníkov v medzinárodnom vzdelávacom a
výskumnom priestore.
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