
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU - OŠETROVATEĽSTO 

 
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave  

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

Kód predmetu: J-1-OS-022 Názov predmetu:  Farmakológia  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška/Cvičenie 
                                                                               Rozsah (v hodinách) - týždenný: 2/1 
                                                                               Metóda prezenčná                                                                                     

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (Bc.)  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Hodnotenie predmetu prebieha formou 2 písomných priebežných testov počas semestra 
a záverečnej skúšky.  Minimálna hranica úspešnosti: 60 %. Hodnotenie: A: 91–100 %, B: 81–90 
%, C: 73–80 %, D: 66–72 %, E: 60–65 %, Fx: 60 % a menej. 

Výsledky vzdelávania:  
 
Absolvent bakalárskeho štúdia absolvovaním predmetu ovláda: 
Z oblasti všeobecnej farmakológie - spôsoby aplikácie liečiv najmä z hľadiska nástupu a doby 
pôsobenia, zásady skladovania liečiv, pravidlá manipulácie s látkami zaradenými medzi 
psychotropné a omamné látky, zásady liečby intoxikácií vybranými skupinami liečiv s možnosťou 
podávania špecifických antidót, charakteristiku dávok liečiv (jednotlivá, denná, maximálna a pod.), 
interakcie liečiv s potravinami a nápojmi, zvláštnosti terapie v závislosti na veku.  
Z oblasti špeciálnej farmakológie - charakteristiku jednotlivých farmakologických skupín a ich 
predstaviteľov, účinky (žiaduce a nežiaduce), najdôležitejšie kontraindikácie a ďalšie informácie 
využiteľné v ošetrovateľskej praxi. 

Stručná osnova predmetu:  
 
• Základné pojmy vo farmakológii, HVLP, IPL, ópiový zákon, toxikománie. Aplikačné cesty 
liečiv,dávkovanie liečiv, nežiaduce účinky liečiv, interakcie liečiv. 
• Faktory ovplyvňujúce účinky liečiv, Zvláštnosti farmakoterapie v závislosti na veku. 
• Farmakológia vegetatívneho nervového systému 
• Farmakológia centrálneho nervového systému 
• Opioidné analgetiká 
• Analgetiká, antireumatiká 
• Farmakológia kardiovaskulárneho systému  
• Farmakológia gastrointestinálneho traktu 
• Farmakológia dýchacieho systému. 
• Antibiotická liečba 
• Liečivá ovplyvňujúce funkciu žliaz s vnútornou sekréciou 
• Liečba otráv 
• Dezinficienciá a antiseptiká 
• Toxikománie 

Odporúčaná literatúra:  

1. Tisoňová, J., Kriška, M. a kol. Základy farmakológie pre nelekárske študijné odbory. 
Univerzita Komenského, Bratislava, 2007, 292 s. 

2. Hynie, S. a spol.: Farmakologie pro bakalárske studium, Díl 1, 2, UK, 1996, 550 s. 
3. Mirossay, L., Mojžiš, J. Základy všeobecnej a špeciálnej farmakológie. Sapientia, 

Bratislava, 2006, 208 s. 
4. Farghali, H., Lincová, D. a kolektív: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén, 2001, 960 

s.  
5. Mirossay, L. a kolektív: Špeciálna farmakológia, Košice, UPJŠ 1997, 421 s.  

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: ---  



Hodnotenie predmetov  
  

Vyučujúci:  Prof.  RNDr. Soňa Fraňová, PhD., doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., doc. MUDr. 
Martina Šutovská, PhD., MUDr. Marta Jošková, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 31.8. 2018 

Schválil: Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU – PÔRODNÁ ASISTENCIA 

 
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave  

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

Kód predmetu: J-1-PA-044 Názov predmetu:  Farmakológia  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška/Cvičenie 
                                                                               Rozsah (v hodinách) - týždenný: 2/1 
                                                                               Metóda prezenčná                                                                                     

Počet kreditov: 2 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (Bc.)  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Hodnotenie predmetu prebieha formou 2 písomných priebežných testov počas semestra 
a záverečnej skúšky.  Minimálna hranica úspešnosti: 60 %. Hodnotenie: A: 91–100 %, B: 81–90 
%, C: 73–80 %, D: 66–72 %, E: 60–65 %, Fx: 60 % a menej. 

Výsledky vzdelávania:  
 
Absolvent bakalárskeho štúdia absolvovaním predmetu ovláda: 
Z oblasti všeobecnej farmakológie - spôsoby aplikácie liečiv najmä z hľadiska nástupu a doby 
pôsobenia, zásady skladovania liečiv, pravidlá manipulácie s látkami zaradenými medzi 
psychotropné a omamné látky, zásady liečby intoxikácií vybranými skupinami liečiv s možnosťou 
podávania špecifických antidót, charakteristiku dávok liečiv (jednotlivá, denná, maximálna a pod.), 
interakcie liečiv s potravinami a nápojmi, zvláštnosti terapie v závislosti na veku.  
Z oblasti špeciálnej farmakológie - charakteristiku jednotlivých farmakologických skupín a ich 
predstaviteľov, účinky (žiaduce a nežiaduce), najdôležitejšie kontraindikácie a ďalšie informácie 
o liečivách využiteľné v pôrodnej asistencii. 

Stručná osnova predmetu:  
 
Základné pojmy vo farmakológii, HVLP, IPL, ópiový zákon, toxikománie. Aplikačné cesty 
liečiv,dávkovanie liečiv, nežiaduce účinky liečiv, interakcie liečiv. 
• Faktory ovplyvňujúce účinky liečiv, Zvláštnosti farmakoterapie v závislosti na veku. 
• Farmakológia vegetatívneho nervového systému 
• Farmakológia centrálneho nervového systému 
• Opioidné analgetiká 
• Analgetiká, antireumatiká 
• Farmakológia kardiovaskulárneho systému  
• Farmakológia gastrointestinálneho traktu 
• Farmakológia dýchacieho systému. 
• Antibiotická liečba 
• Liečivá ovplyvňujúce funkciu žliaz s vnútornou sekréciou 
  Pohlavné hormóny, antikoncepcia, tokolytiká, uterotoniká 
• Liečba otráv 
• Dezinficienciá a antiseptiká 
• Toxikománie 



Odporúčaná literatúra:  

1. Tisoňová, J., Kriška, M. a kol. Základy farmakológie pre nelekárske študijné odbory. 
Univerzita Komenského, Bratislava, 2007, 292 s. 

2. Hynie, S. a spol.: Farmakologie pro bakalárske studium, Díl 1, 2, UK, 1996, 550 s. 
3. Mirossay, L., Mojžiš, J. Základy všeobecnej a špeciálnej farmakológie. Sapientia, 

Bratislava, 2006, 208 s. 
4. Farghali, H., Lincová, D. a kolektív: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén, 2001, 960 

s.  
5. Mirossay, L. a kolektív: Špeciálna farmakológia, Košice, UPJŠ 1997, 421 s.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: ---  

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov:  
A:  %, B:  %, C:  %, D:  %, E:  %, FX:  %, ABS0:  %   

Vyučujúci:  Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., doc. MUDr. Martina 
Šutovská, PhD., MUDr. Marta Jošková, PhD.,  

Dátum poslednej zmeny: 31.8.2018 

Schválil: Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU – VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 

 
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave  

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

Kód predmetu: J-1-VZ-037 Názov predmetu:  Farmakológia  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška/Cvičenie 
                                                                               Rozsah (v hodinách) - týždenný: 2/1 
                                                                               Metóda prezenčná                                                                                     

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (Bc.)  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Hodnotenie predmetu prebieha formou 2 písomných priebežných testov počas semestra 
a záverečnej skúšky.  Minimálna hranica úspešnosti: 60 %. Hodnotenie: A: 91–100 %, B: 81–90 
%, C: 73–80 %, D: 66–72 %, E: 60–65 %, Fx: 60 % a menej. 

Výsledky vzdelávania:  
 
Absolvent bakalárskeho štúdia absolvovaním predmetu ovláda: 
Z oblasti všeobecnej farmakológie - spôsoby aplikácie liečiv najmä z hľadiska nástupu a doby 
pôsobenia, zásady skladovania liečiv, pravidlá manipulácie s látkami zaradenými medzi 
psychotropné a omamné látky, zásady liečby intoxikácií vybranými skupinami liečiv s možnosťou 
podávania špecifických antidót, charakteristiku dávok liečiv (jednotlivá, denná, maximálna a pod.), 
interakcie liečiv s potravinami a nápojmi, zvláštnosti terapie v závislosti na veku.  
Z oblasti špeciálnej farmakológie - charakteristiku jednotlivých farmakologických skupín a ich 
predstaviteľov, účinky (žiaduce a nežiaduce), najdôležitejšie kontraindikácie a ďalšie informácie 
o liečivách využiteľných vo verejnom zdravotníctve.  



Stručná osnova predmetu:  
 
Základné pojmy vo farmakológii, HVLP, IPL, ópiový zákon, toxikománie. Aplikačné cesty 
liečiv,dávkovanie liečiv, nežiaduce účinky liečiv, interakcie liečiv. 
• Faktory ovplyvňujúce účinky liečiv, Zvláštnosti farmakoterapie v závislosti na veku. 
• Farmakológia vegetatívneho nervového systému 
• Farmakológia centrálneho nervového systému 
• Opioidné analgetiká 
• Analgetiká, antireumatiká 
• Farmakológia kardiovaskulárneho systému  
• Farmakológia gastrointestinálneho traktu 
• Farmakológia dýchacieho systému. 
• Antibiotická liečba 
• Liečba otráv 
• Dezinficienciá a antiseptiká 
• Toxikománie 
 

   Odporúčaná literatúra 

1. Tisoňová, J., Kriška, M. a kol. Základy farmakológie pre nelekárske študijné odbory. 
Univerzita Komenského, Bratislava, 2007, 292 s. 

2. Hynie, S. a spol.: Farmakologie pro bakalárske studium, Díl 1, 2, UK, 1996, 550 s. 
3. Mirossay, L., Mojžiš, J. Základy všeobecnej a špeciálnej farmakológie. Sapientia, 

Bratislava, 2006, 208 s. 
4. Farghali, H., Lincová, D. a kolektív: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén, 2001, 960 

s.  
5. Mirossay, L. a kolektív: Špeciálna farmakológia, Košice, UPJŠ 1997, 421 s.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: ---  

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 121 
A:  %, B:  %, C:  %, D:  %, E:  %, FX:  %, ABS0:  %   

Vyučujúci:  Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., doc. MUDr. Martina 
Šutovská, PhD., MUDr. Marta Jošková, PhD.,  

Dátum poslednej zmeny: 31.8.2018 

Schválil: Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

 

 


