
Milí študenti, 

srdečne Vás vítame v tomto školskom roku 2022/2023 na Katedre galenickej farmácie. Informujeme 
Vás o organizácii vyučovania z Farmaceutickej technológie (1).  

Prednášky sa budú konať v miestnosti K 102 PREZENČNE (sú povinné), laboratórne cvičenia tiež 
PREZENČNE (povinné). Každý študent musí mať na konci semestra odcvičených šesť liekových 
foriem. Vzhľadom na to, že nie sú dané osobitné „proticovidové“ opatrenia, apelujeme na Vašu 
zodpovednosť: pri akýchkoľvek príznakoch ochorenia, zostaňte doma a cvičenie si nahraďte neskôr.  

Cvičenia budú prebiehať celodenne v pondelky a stredy od 9:20 do 18:30 a v piatky od 8:25 do 17:35 
s hodinovou obednou prestávkou.  

Vaše skupiny sú rozdelené na A a B. Zoznam študentov v skupinách Vám prikladáme. Každú 
polskupinu vyučuje jeden pedagóg.  

Pre absolvovanie cvičenia sa vyžaduje dôsledná teoretická príprava z liekovej formy, ktorá je náplňou 
tematického cvičenia v príslušný deň. Teoretické vedomosti budú overené písomným testom na 
začiatku samotného cvičenia formou 10 otázok (bez uvedenia možností odpovedí). Podmienkou účasti 
na cvičení je potrebné dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosti testu. Pri nižšej úspešnosti ako 60 % musí 
študent opustiť cvičenie a nahradiť si ho. Testy sa začínajú až od druhého semestrálneho týždňa. V 
ňom sa potom napíšu dva testy (aj z prvého týždňa). Hodnotením skúšky z FT(1) bude priemer všetkých 
testov z cvičení. Stupnica hodnotenia je uvedené v informačnom liste predmetu na stránke KGF. 
 
Na cvičeniach sú študenti povinní nosiť ČISTÝ a VYŽEHLENÝ plášť (neroztrhaný!!!, lebo ten je 
vizitkou farmaceuta v lekárenskom priestore), prezuvky, skriptá (dostupné sú na webe katedry po 
prihlásení – treba sledovať dátum poslednej verzie, kvôli aktualizáciám sa neodporúča tlačiť si všetky 
kapitoly na začiatku semestra), zošit na protokoly, pravítko, kalkulačku, dve utierky (čistú na sklo 
a špinavšiu na stôl), fixku na sklo, príp. nožnice. Na praktické cvičenia zo sterilných liekov si treba 
zakúpiť návleky na prezuvky 2 páry, sterilný jednorazový plášť (dajú sa zakúpiť v našej fakultnej 
lekárni), čiapku (netreba, dostanete u nás na prvom cvičení). 
Pri absencii alebo náhrade cvičenia (iba v najnutnejšom prípade) kontaktuje študent daných vyučujúcich 
v rozvrhu a zmenu im vopred ohlási. 
Odporúčaná študijná literatúra je uvedená na webe KGF v predmete FT (1), resp. FT (2).  

 

Cvičenia koordinuje PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.,  č. dv. 114, tajomníčka katedry 


