
1 Farmakológia sa 
zaoberá: 

a. mechanizmom 
účinku liečiv 

b. osudom liečiva v 
organizme 

c. vzťahom 
dávka - účinok 

d. výskumom a 
prípravou 
liekových foriem 

2 Súčasťou farmakológie 
je: 

a. farmakokinetika b. farmakogenetika c. parciálna časť 
toxikológie 

d. galenika 

3 Klinická farmakológia: a. zvyšuje 
racionálnosť 
farmakoterapie 

b. zvyšuje 
bezpečnosť 
farmakoterapie 

c. poskytuje 
nové poznatky z 
farmakoterapie 

d. analyzuje a 
kontroluje 
farmaceutické 
prípravky 

4 Liečba zameraná na 
miernenie príznakov 
ochorenia je: 

a. kauzálna b. substitučná c. 
symptomatická 

d. profylaktická 

5 Liekopis je: a. zoznam u nás 
predávaných 
liekov 

b. zoznam liečiv a 
súhrn predpisov o 
ich kvalite, kontrole, 
uchovávaní a výdaji  

c. zoznam liečiv 
a liečivých 
prípravkov 

d. zákonnou 
normou 

6 Liekopis: a. je zákon o lieku b. zatiaľ u nás 
neexistuje 

c. je súbor 
noriem o vývoji, 
výrobe a 
hodnotení lieku 

d. platí len pre 
farmaceutov 

7 Farmakogenetika skúma: a. históriu vzniku 
rôznych 
liečebných 
postupov 

b. vplyv liečiv na 
dedičné vlastnosti 
organizmu a 
obrátene 

c. vzťah podania 
liečiva k vzniku 
vývojovej chyby 

d. genetický 
polymorfizmus 

8 Predklinické hodnotenie 
lieku zahrňuje: 

a. dôkaz účinnosti 
vo 
farmakodynamick
ých štúdiach 

b. toxikologické 
štúdie na zvierati 

c. štúdie na 
dobrovoľníkoch 

d. skúšky 
teratogenity 

9 O EBM platí: a. prináša dôkazy 
o účinnosti a 
bezpečnosti z 
veľkých klinických 
štúdií      

b. neprináša dôkazy 
o účinnosti a 
bezpečnosti z 
veľkých klinických 
štúdií    

c. aplikované sú 
relevantné 
štatistické 
metódy   

d. výsledky sa 
používajú na 
vytváranie 
odporúčaní pre 
prax     

10 Klinické hodnotenie 
nových liečiv sa 
uskutočňuje: 

a. len v jednej fáze 
(prvé podanie 
človeku) 

b. v dvoch fázach 
(orientačný klinický 
pokus) 

c. v troch fázach 
(rozšírená 
klinická štúdia) 

d. v štyroch 
fázach, z ktorých 
poslednú fázu 
nazývame aj 
"postregistračné 
hodnotenie" 

11 Liek sa hodnotí na 
základe: 

a. klinických 
kontrolovaných 
štúdií 

b. observačných 
štúdií 

c. hlavne 
osobných 
skúseností 

d. výsledkov 
mortalitných 
štúdií 

12 Klinické hodnotenie 
nových liečiv má: 

a. 4 fázy b. 3 fázy c. 5 fáz d. 6 fáz 

13 GCP znamená: a. správnu 
laboratórnu prax 

b. správnu klinickú 
prax 

c. správnu 
výrobnú prax 

d. správnu 
farmakovigilančn
ú prax 

14 Randomizácia: a. využíva 
náhodný výber 

b. v klinickom 
hodnotení liekov sa 
využíva málo 

c. využíva sa pri 
priraďovaní 
účastníkov v 
klinických 
štúdiách do 
jednotlivých 
skupín 

d. zabraňuje 
systematickej 
chybe 



15 Ak je štúdia 
kontrolovaná: 

a. nové liečivo sa 
porovnáva voči 
placebu 

c. nové liečivo sa 
porovnáva voči 
najhoršej dostupnej 
liečbe 

c. nové liečivo sa 
porovnáva voči 
najlepšej 
dostupnej liečbe 

d. ani jedna z 
uvedených 
možností nie je 
správna 

16 Zaslepenie klinickej 
štúdie: 

a. využíva sa často b. využíva sa zriedka c. patrí sem 
dvojito-
zaslepená štúdia 

d. patrí sem 
trojito-zaslepená 
štúdia 

17 Liekové formy sú: a. masti b. vazelíny c. čapíky d. oleum cacao 

18 Medzi tuhé liekové 
formy patria: 

a. čapíky b. tablety c. náplaste d. obduktety 

19 Medzi polotuhé liekové 
formy patria: 

a. masti b. kapsuly c. náplaste d. čapíky 

20 Medzi kvapalné liekové 
formy patria: 

a. sirupy b. krémy c. injekcie d. infúzie 

21 Medzi plynné liekové 
formy patria: 

a. aerosóly b. gély c. peny d. tablety 

22 Enterosolventné tablety: a. chránia liečivo 
pred žalúdočnou 
kyselinou 

b. výhodne sa 
absorbujú zo 
žalúdka 

c. chránia 
žalúdok pred 
lokálnym 
dráždením 

d. rozpúšťajú sa 
v alkalickom 
prostredí 

23 Pomocné látky: a. spravidla majú 
terapeutický 
účinok 

b. umožňujú 
vytvoriť liečivý 
prípravok 

c. môžu 
zlepšovať akosť 
prípravku 

d. neovplyvňujú 
biologickú 
dostupnosť 

24 Pomocné látky: a. majú 
farmakodynamick
ý účinok 

b. neovplyvňujú 
biologickú 
dostupnosť 

c. umožňujú 
vyrobiť liekovú 
formu 

d. používajú sa 
len pri príprave 
enterálnych 
liekových foriem 

25 Generikum: a. je biologicky 
rovnocenná kópia 
originálneho 
prípravku bez 
patentovej 
ochrany 

b. je biologicky 
rovnocenná kópia 
originálneho 
prípravku po 
ukončení jeho 
patentovej ochrany 

c. nemusí mať 
identické 
zloženie 
účinných látok 
ako originálny 
prípravok 

d. musí byť 
bioekvivalentné 
s originálnym 
prípravkom 

26 Generikum je: a. kópia 
patentovo 
chráneného lieku 

b. genetickou 
technológiou 
pripravené 
farmakum 

c. medzinárodný 
názov 
farmakologicky 
účinných látok 

d. liek 
ovplyvňujúci 
genóm 

27 Generický názov: a. je 
medzinárodne 
používaný názov 
liečiva 

b. umožňuje 
jednotnú 
celosvetovú 
terminológiu látok 

c. je chemické 
pomenovanie 
farmaka 

d. vyjadruje 
presnú chemickú 
štruktúru liečiva 

28 Generický názov liečiva 
je: 

a. zhodný s 
chemickým 
názvom 

b. medzinárodne 
používané 
označenie liečiva 

c. chránené 
označenie pre 
lieky, ktoré 
obsahuje jednu 
účinnú látku 

d. názov, pod 
ktorým sa liek 
vyrába 

29 K vonkajším faktorom 
ovplyvňujúcim účinok 
lieku patrí: 

a. veľkosť dávky b. iné súčasne 
podané lieky 

c. patologický 
stav organizmu 

d. spôsob 
podania 

30 K vnútorným faktorom 
ovplyvňujúcim účinok 
lieku patrí: 

a. veľkosť dávky b. iné súčasne 
podané lieky 

c. patologický 
stav organizmu 

d. vek pacienta 



31 Nešpecifický účinok 
liečiv: 

a. je založený na 
všeobecných 
fyzikálno-
chemických 
vlastnostiach 
liečiv 

b. závisí od vazby 
liečiva na špecifický 
receptor 

c. je viazaný na 
presnú 
konfiguráciu 
molekuly a 
chemickú 
štruktúru 

d. majú ho aj 
celkové 
anestetiká 

32 Špecifický účinok liečiva: a. je viazaný na 
presnú chemickú 
štruktúru a 
konfiguráciu 
molekuly liečiva 

b. je vyvolaný 
pôsobením liečiva 
na špecifický 
receptor 

c. vyznačuje sa 
vysokou 
selektivitou 

d. neovplyvňuje 
membránové 
enzýmové 
systémy 

33 Tachyfylaxia je: a. zvýšenie 
odpovede po 
opakovanom 
podávaní liečiva 

b. nadmerná 
odpoveď po prvej 
dávke 

c. znižovanie 
odpovede po 
opakovanom 
podávaní 

d. extrémne 
rýchla odpoveď 
na podané 
liečivo 

34 Toleranciu podmieňuje: a. zvýšená 
absorpcia lieku    

b. znížená exkrécia 
liečiva 

c. zvýšená 
biotransformácia 

d. znížená 
tkanivová 
odpoveď 

35 Farmakon-receptorová 
interakcia: 

a. je určovaná 
vnútornou 
aktivitou a 
afinitou liečiva k 
špecifickému 
receptoru 

b. je vždy 
reverzibilná 

c. závisí od 
spôsobu 
aplikácie liečiv 

d. môže byť 
kompetitívna a 
nekompetitívna 

36 Označte správne 
tvrdenie: 

a. agonisty 
účinkujú blokádou 
receptorov 

b. účinok 
antagonistu je 
možné zrušiť 
zvýšením 
koncentrácie 
agonistu 

c. nevyhnutnou 
podmienkou 
účinku liečiva je 
vnútorná aktivita 

d. dualista je 
liečivo ktoré 
pôsobí na dvoch 
rôznych 
receptoroch 

37 Parciálny agonista: a. má vnútornú 
aktivitu menšiu 
ako 1 

b. má vnútornú 
aktivitu väčšiu ako 0 

c. má vyšší 
účinok ako plný 
agonista 

d. môže sa 
označovať ako 
dualista 

38 Afinita je: a. tvorba 
komplexu molekúl 
lieku s molekulami 
receptoru 

b. prenikanie liečiva 
k receptoru 

c. schopnosť 
vyvolávať na 
receptore 
funkčné zmeny 

d. nešpecifická 
vlastnosť lieku 

39 Liek, ktorý má afinitu bez 
vnútornej aktivity: 

a. sám o sebe nie 
je aktívny (účinný) 

b. má 
antagonistický 
účinok 

c. zabraňuje 
pôsobeniu 
liečiva s 
agonistickým 
účinkom 

d. inhibuje 
receptor voči 
lieku, ktorý má 
vútornú aktivitu, 
ale nemá afinitu 

40 Kompetitívna inhibícia 
je: 

a. reverzibilná 
blokáda receptoru 
liečivom 

b. súťaženie dvoch 
látok o väzbu na 
receptor 

c. reverzibilná 
blokáda 
receptoru 
súčasne dvomi 
látkami 

d. ireverzibilná 
blokáda 
receptoru 2 
liečivami 

41 Ak súťaží o ten istý 
receptor agonista s 
afinitou a vnútornou 
aktivitou a druhá látka 
len s afinitou hovoríme 
o: 

a. kompetitívnom 
dualizme 

b. mnohonásobnom 
antagonizme 

c. ireverzibilnom 
antagonizme 

d. 
kompetitívnom 
antagonizme 

42 Inkompatibilita je 
interakcia medzi 
molekulami liekov: 

a. na receptoroch b. počas eliminácie c. v priebehu II. 
fázy 
metabolizmu 

d. pred vstupom 
do organizmu 



43 Farmakokinetika sa 
zaoberá: 

a. resorpciou 
liečiv 

b. distribúciou liečiv c. účinkom liečiv 
na receptoroch 

d. nežiaducimi 
účinkami liečiv 

44 Farmakokinetika sa 
zaoberá: 

a. mechanizmami 
účinku liečiv na 
molekulárnej 
úrovni 

b. pohybom liečiva v 
organizme 

c. rýchlosťou 
obsadenia 
receptorových 
štruktúr 
jednotlivých 
orgánov 

d. časovým 
priebehom 
hladín liečiv v 
organizme 

45 Terapeutické 
monitorovanie hladín 
liekov: 

a. zefektívňuje 
farmakoterapiu 

b. slúži ku 
štatistickým účelom 
MZ SR 

c. prispieva k 
individuálnej 
terapii 

d. slúži pre 
kontrolné účely 
novovznikajúcej 
poisťovne 

46 Fetálna koncentrácia 
lieku závisí  od: 

a. prietoku 
uterinnými 
cievami 

b. fyzikálno-
chemických 
vlastností 
aplikovaného lieku 

c. funkčného 
stavu placenty 

d. veľkosti 
prietoku krvi 
placentou najmä 
v II. polovici 
gravidity 

47 Terapeutický index je: a. pomer medzi 
dávkou toxickou a 
terapeutickou 
dávkou 

b. rozpätie medzi 
minimálnou a 
maximálnou 
terapeutickou 
dávkou 

c. zoznam liečiv 
podľa 
terapeutických 
indikácií 

d. štatistický 
údaj o 
úspešnosti 
liečiva 

48 Terapeutická šírka je: a. pomer toxicity k 
terapeutickej 
účinnosti 

b. rozdiel medzi 
terapeutickou a 
toxickou dávkou 
liečiva 

c. frekvencia 
farmakologickýc
h účinkov 

d. rozsah 
indikácií, v 
ktorých je 
možné liek 
použiť 

49 Aktuálna koncentrácia 
liečiva v organizme 
závisí: 

a. od rýchlosti 
ktorou sa liečivo 
absorbuje 

b. na rýchlosti 
eliminácie z 
organizmu 

c. na veľkosti 
podanej dávky 

d. na intervale 
dávkovania 

50 Kumulácia liečiva je: a. potenciácia 
účinku liečiva 

b. postupné 
slabnutie účinku pri 
opakovanom podaní 

c. sčítanie účinku 
rôznych farmák 

d. hromadenie 
liečiva v 
organizme 

51 Postupné hromadenie 
liečiva v organizme pri 
dlhodobej liečbe sa 
nazýva: 

a. kumulácia b. tolerancia c. latencia d. tachyfylaxia 

52 Enterálne podanie lieku: a. zahrňuje 
podanie 
duodenálnou 
sondou 

b. zaistí najrýchlejší 
nástup účinku 

c. je zriedkavý 
spôsob aplikácie 
liečiv 

d. znamená 
výlučne p.o. 
podanie 

53 Enterálne podanie: a. si vyžaduje tuhú 
liekovú formu 

b. zahrňuje 
intramuskulárne 
podanie 

c. je výhodné z 
hľadiska  
„compliance“ 

d. zabraňuje 
fenoménu 
„prvého 
prechodu“ 

54 Parenterálne podanie 
znamená, že: 

a. liečivo vstupuje 
do organizmu cez 
tráviaci trakt 

b. patrí k nemu 
inhalačné podanie 

c. najrýchlejší 
nástup účinku je 
po i.v. podaní 

d. liečivo 
podlieha 
významnej 
biotransformácii 
v pečeni 

55 Liečivá sa absorbujú z 
tenkého čreva: 

a. pasívnou 
difúziou 

b. aktívnym 
transportom 

c. v závislosti na 
ich ionizácii 

d. väzbou na 
plazmatické 
bielkoviny 



56 Absorpcia liečiv z čreva: a. je vždy v 
prítomnosti 
potravy znížená 

b. je ovplyvnená 
krvným prietokom v 
splanchnickej 
oblasti 

c. môže byť 
znížená 
chorobami GIT 

d. môže byť 
znížená v 
prítomnosti 
vápnika, horčíka, 
železa 

57 Absorpcia liečiv zo 
žalúdka: 

a. nie je 
ovplyvnená 
antacídami 

b. je intenzívnejšia, 
ak je liečivo 
bázického 
charakteru 

c. je najčastejšie 
pasívna difúzia 

d. znižuje sa v 
prítomnosti 
potravy 

58 Označte správne 
tvrdenie: 

a. pri bukálnom a 
sublinguálnom 
podaní liekov sa 
eliminuje podiel 
fenoménu „I. 
prechodu 
pečeňou“ 

b. väčšina liečiv sa 
absorbuje v žalúdku 

c. väčšina liečiv 
sa absorbuje v 
tenkom čreve 

d. liečivá sa 
vstrebávajú 
najmä v hrubom 
čreve 

59 Lieky podávané per 
rectum: 

a. majú nižší 
účinok ako 
perorálne, lebo 
výraznejšie 
podliehajú 
fenoménu „I. 
prechodu 
pečeňou“ 

b. musia sa podávať 
v nižšej dávke ako 
perorálne 

c. môžu vyvolať 
proktitídu 

d. sú výhodné u 
pacientov s 
nauzeou a 
vracaním 

60 Pri i.v. podaní: a. musí byť roztok 
izotonický s 
plazmou 

b. nesmie sa 
podávať viac ako 50 
ml roztoku 

c. roztok je 
spravidla 
neutrálny 

d. je výhodou 
rýchly nástup 
účinku 

61 Biologická dostupnosť: a. je frakcia 
nezmeneného 
liečiva, ktorá sa 
dostala do 
systémovej 
cirkulácie 

b. je frakcia liečiva, 
ktorá sa eliminovala 
pri prvom prechode 
pečeňou 

c. je prienik 
liečiva k 
receptoru 

d. nezávisí od 
cesty podania 
lieku 

62 Biologická dostupnosť 
p.o. podávaného lieku je 
limitovaná: 

a. veľkosťou 
resorpcie 

b. 
biotransformáciou v 
čreve 

c. veľkosťou 
prietoku krvi 
pečeňou 

d. ani jednou z 
uvedených 
možností 

63 Membránami prenikajú 
najľahšie: 

a. ionizované látky b. neionizované 
látky 

c. lipofilné látky d. veľké 
molekuly 

64 Aktívny transport: a. závisí na 
hydrostatickom 
tlaku 

b. je uľahčená 
difúzia 

c. je analógiou 
fagocytózy 

d. je transport s 
nosičom 

65 Žalúdočnou sliznicou sa 
dobre vstrebávajú: 

a. v tukoch 
rozpustné látky 

b. slabé zásady c. slabé kyseliny d. neionizované 
látky 

66 Označte správne 
tvrdenie: 

a. neionizované 
liečivá sú 
liposolubilné a 
môžu difundovať 
membránou 

b. kyslé prostredie 
žalúdka spomaľuje 
absorpciu kyseliny 
acetylsalicylovej 

c. polárne liečivá 
rýchlejšie 
prechádzajú 
membránami 

d. facilitovaná 
difúzia kladie 
vysoké 
požiadavky na 
prísun energie 

67 Biotransformácia 
prebieha: 

a. hlavne v pečeni b. nikdy v obličkách c. aj v pľúcach d. aj v koži 

68 Biotransformácia: a. dotýka sa len 
malého počtu 
liečiv podaných do 
organizmu 

b. prebieha 
najčastejšie v pečeni 

c. je enzymatická 
zmena liečiva 
oxidoredukčným
i procesmi 

d. zahrňuje 
konjugáciu 
liečiva s 
kyselinou 
glukurónovou 



69 Pri metabolizme liečiv: a. sa zvyšuje 
liposolubilita 
metabolitov 

b. sa vždy mení 
liečivo na neaktívne 
metabolity 

c. podieľajú sa 
špecifické 
enzýmy pečene 

d. lieky sa môžu 
vylúčiť z 
organizmu 
nemetabolizova
né 

70 Fenomén prvého 
prechodu cez pečeň: 

a. určuje väzbu na 
plazmatické 
bielkoviny 

b. limituje 
biologickú 
dostupnosť p.o. 
podávaných liekov 

c. významne 
ovplyvňuje 
taktiku liečby 

d. nemá klinický 
význam 

71 Cytochróm P450: a. je súčasťou 
zmiešaných oxidáz 

b. je špecificky 
liečivá 
metabolizujúci 
enzým 

c. je prítomný 
taktiež v 
erytrocytoch 

d. podieľa sa na 
metabolizácii 
endogénnych 
látok            

72 Prodrug je: a. neúčinný 
metabolit 

b. konečný produkt 
biotransformácie 

c. látka, ktorá sa 
mení na účinnú v 
organizme 

d. látka, ktorá sa 
nezmenená 
vylučuje z 
organizmu 

73 Prodrug: a. je neúčinný 
metabolit 

b. uvoľňuje sa z 
neho účinná látka 
obvykle 
enzymaticky 

c. zvyčajne nemá 
farmakologické 
účinky 

d. je konečný 
produkt 
biotransformácie 
liečiva 

74 Liečivo sa pri 
metabolizme väčšinou 
mení na: 

a. aktívny 
metabolit 

b. neaktívny 
metabolit 

c. metabolit 
ľachšie 
vylúčiteľný z 
organizmu 

c. metabolit 
ťažšiešie 
vylúčiteľný z 
organizmu 

75 Pri metabolizme liečiv 
môže vznikať: 

a. aktívny 
metabolit 

b. neaktívny 
metabolit 

c. toxický 
metabolit 

d. iba neaktívny 
metabolit 

76 Medzi induktory CYP450 
patria: 

a. rifampicín b. flukonazol  c. 
benzodiazepíny 

d. izoniazid 

77 Medzi induktory CYP450 
patria: 

a. SSRI b. ľubovník 
bodkovaný 

b. grepfruitový 
džús 

d. fajčenie 
tabaku 

78 Enzýmové induktory: a. môžu zvyšovať 
účinok iných liečiv 

a. môžu znižovať 
účinok kumarínov 

c. môžu znižovať 
účinok iných 
liečiv 

c. môžu znižovať 
účinok 
steroidných 
hormónov 

79 Medzi inhibítory CYP450 
patria: 

a. rifampicín b. flukonazol  c. 
benzodiazepíny 

d. izoniazid 

80 Medzi inhibítory CYP450 
patria: 

a. SSRI b. ľubovník 
bodkovaný 

b. grepfruitový 
džús 

d. fajčenie 
tabaku 

81 Enzýmové inhibítory: a. môžu zvyšovať 
účinok iných liečiv 

d. môžu znižovať 
riziko nežiaducich 
účinkov 

c. môžu znižovať 
účinok iných 
liečiv 

d. môžu zvyšovať 
riziko 
nežiaducich 
účinkov 

82 Enzymatická indukcia: a. je zvýšenie 
tvorby 
mikrozomálnych 
enzýmov v pečeni 

b. znižuje účinok 
iných súčasne 
aplikovaných liečiv 

c. vyznačuje sa 
ňou cimetidín 

d. môže byť 
zdrojom 
toxických 
medziproduktov 

83 Distribúciu liečiv 
ovplyvňuje: 

a. regionálny 
krvný prietok 

b. väzba na 
tkanivové bielkoviny 

c. liposolubilita d. väzba na 
plazmatické 
bielkoviny 

84 Väzba liečiva na 
bielkoviny: 

a. je ireverzibilný 
komplex liečiva s 
bielkovinami 
plazmy 

b. nezávisí od počtu 
väzobných miest 
bielkovín 

c. závisí od 
afinity liečiva k 
bielkovine 

d. vysoká 
väzobnosť 
znižuje 
terapeutickú 
účinnosť liečiva 



85 Pri väzbe na bielkoviny 
viazaná časť: 

a. ľahšie 
prechádza do 
tkanív 

b. je dočasne 
inaktívna 

c. je rýchlejšie 
vylučovaná 
obličkami 

d. môže byť 
iným liečivom 
vytesnená z 
väzby 

86 Distribučný objem sa 
vypočíta: 

a. na základe 
rýchlosti 
eliminácie 

b. z údajov 
plazmatickej 
koncentrácie a 
množstva podanej 
látky 

c. z väzby na 
bielkoviny 

d. z priestoru, v 
ktorom je liečivo 
rozptýlené 

87 Vylučovanie liečiv z 
organizmu: 

a. sa uskutočňuje 
len v obličkách 

b. závisí od väzby 
liečiva na 
plazmatické 
bielkoviny 

c. je znížené pri 
zníženej funkcii 
obličiek 

d. uskutočňuje 
sa aj pečeňou, 
pľúcami a 
ďalšími cestami 

88 Lieky sa z organizmu 
môžu vylučovať: 

a. obličkami b. stolicou c. potom d. slinami 

89 Biologický polčas: a. vymedzuje 
dobu od podania 
lieku do jeho 
vylúčenia 

b. časový interval 
poklesu hladiny 
lieku v krvi na 
polovicu 

c. doba rozkladu 
liečiva 

d. polovica dávky 
liečiva, ktoré 
preniklo do 
tkanív 

90 Koľko T1/2 je 
potrebných pre pokles 
plazmatickej hladiny 
liečiva pod 1%: 

a. 2 b.  5 c. 7 d.  9 

91 Neracionálna 
kombinácia a 
predpisovanie mnohých 
liečiv sa nazýva: 

a. homeopatia b. aktinoterapia c. polypragmázia d. pulzná terapia 

92 Interakcie môžu vznikať 
medzi: 

a. liek - liek b. liek - potrava c. liek - výživový 
doplnok 

d. liek - 
homeopatikum 

93 Medzi potraviny 
vyvoľávajúce časté 
interakcie s liekmi patria: 

a. cesnak b. grepfruitový džús c. mlieko d. zelenina 
bohatá na 
vitamín K 

94 Väčšina interakcií medzi 
liekmi vzniká na úrovni: 

a. absorpcie b. distribúcie c. metabolizmu c. exkrécie 

95 Interakcia liečiv: a. je zmena účinku 
lieku pri súčasnom 
podaní iného lieku 

b. je zníženie alebo 
zvýšenie účinnosti 
lieku 

c. môže sa 
uskutočniť len 
na úrovni 
farmakodynamic
kej 

d. nemôže sa 
uskutočniť na 
úrovni receptoru 

96 Kombinácie liekov sa 
využívajú v terapii: 

a. hypertenzie b. diabetes mellitus b. dislipidémie d. infekcií 

97 Farmakovigilancia je: a. „surveillance“ 
liekov 

b. hodnotenie 
liekových foriem 

c. dohľad nad 
bezpečnosťou 
lieku 

d. súčasť 
forenznej 
toxikológie 

98 O farmakovigilancií platí: a. zaoberá sa 
pomerom 
benefit/riziko 
lieku 

b. jej cieľom nie je 
zachytenie 
zriedkávého NÚL 

c. skúma 
bezpečnosť lieku 

d. monitoruje 
novoregistrovan
é lieky 

99 Nežiaduce účinky liečiv 
je potrebné sledovať pri 
klinickom hodnotení 
liečiv: 

a. aj v štvrtej 
etape 

b. v žiadnej zo 
štyroch etáp 

c. len v tretej 
etape 

d. vo všetkých 
etapách 

100 Závažný nežiaduci 
účinok talidomidu bol 
podmienený: 

a. špecifickým 
účinkom na 
embryo - 
teratogenita 

b. kumuláciou v 
organizme matky 

c. poruchou 
obličkových 
funkcií plodu 

d. alergickou 
reakciou 



101 O NÚL typu A platí: a. sú očakávané b. sú neočakávané c. sú 
predvídateľné 

d. sú 
nepredvídateľné 

102 Nežiaduce účinky typu B: a. sú ľahko 
predikovateľné 

b. závisia od veľkosti 
dávky 

c. nezávisia od 
veľkosti 
aplikovanej 
dávky 

d.  sú zriedkavé 

103 O NÚL typu B platí: a. sú očakávané b. sú neočakávané c. sú 
predvídateľné 

d. sú 
nepredvídateľné 

104 O NÚL typu C platí: a. vyskytujú sa  
zvyčajne po 
dlhodobom 
užívaní 

b. sú neočakávané c. vyskytujú sa  
zvyčajne hneď 

d.  dajú sa overiť 
experimentálne 

105 Na rebound fenomén 
musíme myslieť pri: 

a. statínoch b. betablokátoroch c. opioidoch d. nitrátoch 

106 Aktívne uhlie: a. patrí medzi 
črevné 
adsorbenciá 

b. používa sa pri 
hnačkovitých 
ochoreniach 

c. používa sa na 
zabránenie 
vstrebania 
toxínov 

d. používa sa pri 
intoxikáciách 

107 N-acetylcysteín je 
antidotum: 

a. paracetamolu b. ibuprofénu c. KAS d. koxibov 

108 Antidotum opiátov je: a. nemajú 
antidotum 

b. len podporná 
terapia 

c. naloxón d. flumazenil 

109 Antidotum 
benzodiazepínov je: 

a. naloxón b. flumazenil a. nemajú 
antidotum 

b. len podporná 
terapia 

110 Silibinín je: a. 
hepatoprotektívu
m 

b. hepatotoxický c. extrakt z 
Pestreca 
mariánskeho 

d. používa sa pri 
intoxikácii 
muchotrávkou 
zelenou 

111 Antiotum 
organofosfátov je: 

a. atropín b. reakcia na liečbu 
intoxikácie je 
predvídateľná 

c. obidoxím b. reakcia na 
liečbu 
intoxikácie je 
nepredvídateľná 

112 Medzi nezávažné 
intoxikácie patrí 
intoxikácia: 

a. metamfetamín
om 

b. LSD c. psychofarmak
ami 

d. marihuanou 

113 Mióza je typická pre 
intoxikáciu: 

a. kokaínom b. metamfetamíno
m 

c. heroínom d. LSD 

114 Asfyktické štádium 
otravy alkoholom 
nastáva pri: 

a. cca 2 promile b. cca 2,5 promile c. cca 3 promile d. cca 3,5 
promile 

115 Pre intoxikáciu 
metamfetamínom je 
typické: 

a.  malátnosť b. excitovanosť c. tachykardia d. mydriáza 

116 Pri intoxikácii 
marihuanou 
pozorujeme: 

a. červené oči b. hlad c. tachykardiu d.  bradykardiu 

117 Toxikománia: a. je chorobná 
závislosť na 
opakovanom 
prívode látky 

b. prejavuje sa len 
psychickou 
závislosťou 

c. môže byť 
sprevádzaná 
toleranciou 

d. nevyskytuje sa 
po podávaní 
anxiolytík 

118  Liekovú závislosť môžu 
vyvolať: 

 a. barbituráty b. antipsychotiká  c. deriváty 
amfetamínu 

 d. 
benzodiazepíny 

119 Adrenalín: a. vo výsokých 
dávkach pôsobí 
ako alfa-agonista 

a. vo výsokých 
dávkach pôsobí ako 
beta-agonista 

c. v nízkych 
dávkach pôsobí 

c. v nízkych 
dávkach pôsobí 
ako alfa-agonista 



ako beta-
agonista 

120 Adrenalín: a. je agonista α- aj 
β-receptorov  

b. používa sa pri 
zástave srdca 

c. používa sa pri 
fibrilácii komôr 

d. používa sa pri 
anafylaktickom 
šoku 

121 Adrenalín vo vysokých 
dávkach: 

a. spôsobuje 
vazokonstrikciu 

b. zvyšuje tlak krvi c. spôsobuje 
vazodilatáciu 

d. znižuje tlak 
krvi 

122 Adrenalín v nízkych 
dávkach: 

a. zvyšuje 
frekvenciu srdca 

a. znižuje frekvenciu 
srdca 

c. zvyšuje 
kontraktilitu 
srdca 

a. znižuje 
kontraktilitu 
srdca 

123 Noradrenalín: a. silný agonista 
na α1-, α2- a β1-
receptoroch 

b. vždy zvyšuje 
systolický TK  

c. s výhodou sa 
vyžíva v liečbe 
septického šoku 

d. silný agonista 
na β2-
receptoroch 

124 Noradrenalín: a. je mediátorom 
vzruchu vo 
všetkých 
vegetatívnych 
gangliách 

b. nespôsobuje 
zmenu frekvencie 
srdca 

c. je mediátorom 
vzruchu na 
postgangliových 
zakončeniach 
sympatika 

d. spôsobuje 
tachykardiu 

125 Dopamín:  a. vo výsokých 
dávkach pôsobí 
ako alfa-agonista 

b. vo výsokých 
dávkach spôsobuje 
vazokonstrikciu 

c. vo výsokých 
dávkach pôsobí 
ako beta- a D1-
agonista 

d. vo výsokých 
dávkach zvyšuje 
srdcový výdaj 

126 Dopamín:  a. v nízkych 
dávkach pôsobí 
ako alfa-agonista 

b. v nízkych dávkach 
spôsobuje 
vazokonstrikciu 

c. v nízkych 
dávkach pôsobí 
ako beta- a D1-
agonista 

d. v nízkych 
dávkach zvyšuje 
srdcový výdaj 

127 Fenylefrín: a. je silný alfa1-
agonista 

b. spôsobuje 
vazodilatáciu 

c. spôsobuje 
vazokonstrikciu 
ciev nosovej 
sliznice 

d. spôsobuje 
mydriázu 

128 α1-adrenergné 
receptory: 

a. sa vyskytujú 
predovšetkým na 
postsynaptických 
membránach 
efektorových 
tkanív 

b. aktivuje ich 
noradrenalín 

c. ich aktivácia 
má za následok 
vazokonstrikciu 

d. aktivuje ich 
fenylefrín 

129 Medzi α1-sympatolytiká 
patrí: 

a. terazosín b. bisoprolol c. tamsulosín d. fenylefrín 

130 Stimulácia β2-
adrenergických 
receptorov má za 
následok: 

a. vazodilatáciu b. bronchodilatáciu c. 
vazokonstrikciu 

d. zníženie 
kontraktility 
maternice 

131 Medzi β2-
sympatomimetiká patrí: 

a. sildenafil b. salbutamol c. felodipín d. vilanterol 

132 β1-agonisty: a. spomaľujú 
frekvenciu srdca 

b. zrýchľujú 
frekvenciu srdca 

c. dilatujú 
priedušky 

d. zvyšujú 
kontraktilitu 
myokardu 

133 Beta-sympatolytiká: a. znižujú 
spotrebu kyslíka v 
srdci 

b. u astmatikov 
pôsobia 
bronchokonstrikčne 

c. zvyšujú 
spotrebu kyslíka 
v srdci 

d. u astmatikov 
pôsobia 
bronchodilatačn
e 

134 Beta-sympatolytiká: a. delíme na 
selektívne a 
neselektívne 

b. môžu mať 
vnútornú 
sympatomimetickú 
aktivitu  

c. v terapii sa 
uplatňujú aj β1-
selektívne látky 

d. v terapii sa 
uplatňujú aj β2-
selektívne látky 



135 Beta-sympatolytiká sú 
účinné liečivá pri terapii: 

a. bradyarytmií b. astma bronchiale c. angina 
pectoris 

d. infarktu 
myokardu 

136 Acetylcholín je: a. je mediátorom 
prenosu vzruchu v 
gangliách 
vegetatívneho 
nervového 
systému 

b. pôsobí len na 
muskarínové 
receptory 

c. je mediátorom 
vzruchu na 
neuromuskulárn
ej platničke 

d. je 
mediátorom v 
CNS 

137 Medzi priame 
parasympatomimetiká 
patrí: 

a. metacholín b. skopolamín c. pilokarpín d. betanechol 

138 Z esterov cholínu sa 
najrýchlejšie degraduje: 

a. metacholín b. acetylcholín c. karbachol d. betanechol 

139 Pilokarpín: a. je miotikum b. zvyšuje saliváciu c. spôsobuje 
zníženie 
vnútroočného 
tlaku 

d. znižuje 
saliváciu 

140 Nepriame 
parasympatomimetiká: 

a. aktivujú 
acetylcholínesterá
zu 

b. inhibujú 
acetylcholínesterázu 

c. 
acetylcholínester
ázu inhibujú 
krátkodobo 
alebo dlhodobo   

d. 
acetylcholínester
ázu aktivujú 
krátkodobo 
alebo dlhodobo   

141 Medzi nepriame 
parasympatomimetiká 
patrí: 

a. pyridostigmín b. neostigmín c. organofosfáty  d. ani jedna z 
uvedených látok 

142 K dlhodobým 
inhibítorom 
acetylcholínesterázy 
patrí: 

a. fyzostigmín b. organofosfátové 
insekticídy 

c. atropín d. obidoxím 

143 K 
parasympatomimetický
m účinkom patrí: 

a. 
bronchodilatácia 

b. mióza c. spazmolytický 
účinok 

d. zvýšená 
sekrécia žliaz v 
GIT 

144 Parasympatolytiká sa 
terapeuticky využívajú: 

a. ako 
spazmolytiká GIT 
a uropoetického 
systému 

b. ako miotiká c. ako mydriatiká d. ako 
bronchodilatanci
á 

145 Atropín: a. je 
parasympatolytik
um 

b. je 
parasympatomimeti
kum 

c. vyvoláva 
mydriázu 

d. vyvoláva 
miózu 

146 Atropín: a. zvyšuje 
saliváciu 

b. znižuje saliváciu c. vyvoláva 
tachykardiu 

d. vyvoláva 
bradykardiu 

147 Bronchodilatačný účinok 
majú: 

a. β1-
sympatomimetiká 

b. β2-
sympatomimetikum 
salbutamol 

c. antagonisty 
muskarínových 
receptorov 

d. acetylcholín 

148 Rastliny vykazujúce 
parasympatomimetické 
vlastnosti: 

a. durman b. Pilokarpus 
jaborandi 

c. Atropa 
belladona 

d. Amanita 
muscaria 

149 Rastliny vykazujúce 
parasympatolitické 
vlastnosti: 

a. durman b. Pilokarpus 
jaborandi 

c. Atropa 
belladona 

d. Amanita 
muscaria 

150 O lokálnych anestetikách 
platí: 

a. tlmia vnímanie 
bolesti 
reverzibilnou 
blokádou vzniku a 

b. inhibujú 
draslíkové kanály 

c. inhibujú 
vápnikové 
kanály 

d. inhibujú 
sodíkové kanály 



vedenia vzruchu  
v nervoch   

151 O kokaíne platí: a. má tlmivý 
účinok  

b. má stimulujúci 
účinok  

c. spôsobuje 
mydriázu  

d. spôsobuje 
miózu  

152 Vedľajšie účinky 
lokálnych anestetík - 
najmä pri nadmernom 
vstrebaní do systémovej 
cirkulácie: 

a. zástava srdca   b. kŕče   c. hypotenzia d. hypertenzia 

153 Medzi indikácie 
lokálnych anestetík 
patrí: 

a. prevencia a 
terapia niektorých 
arytmií   

b. Višnevského 
blokáda    

c. 
stomatologické 
zákroky   

d. tlmenie 
bolesti  

154 Medzi lokálne anestetiká 
s esterovou skupinou 
patrí: 

a. lidokaín b. bupivakaín   c.  kokaín   d. benzokaín   

155 Medzi lokálne anestetiká 
s amidovou skupinou 
patrí: 

a. lidokaín   b. bupivakaín  c. kokaín   d. benzokaín   

156 Všeobecne o lokálnych 
anestetikách platí, že: 

a. sú to bázické 
látky, ktoré s 
kyselinami tvoria 
soli dobre 
rozpustné vo vode 

b. vyvolávajú 
vyhasnutie akčného 
potenciálu 

c. ich 
neionizované 
bázy sú 
lipofóbne 

d. na miesto 
účinku sa viažu 
najmä v 
elektroneutrálne
j forme 

157 Vazokonstrikčné látky 
pridané k lokálnym 
anestetikám: 

a. zmierňujú 
toxicitu lokálnych 
anestetík 

b. skracujú účinok 
anestetika 

c. predlžujú 
účinok 
anestetika 

d. využívajú sa 
najmä pri 
anestézii 
akrálnych oblastí 

158 Lokálne anestetiká s 
vazokonstrikčným 
účinkom: 

a. lidokaín b. kokaín c. trimekaín d. bupivakaín 

159 Označte správne 
tvrdenie o lokálnych 
anestetikách: 

a. neionizované 
bázy zle prenikajú 
biologickými 
membránami 

b. ionizované formy 
spôsobujú blokádu 
draslíkových 
kanálov 

c. sú účinnejšie v 
kyslom prostredí 

d. ich účinok 
závisí od 
koncentrácie v 
mieste 
pôsobenia 

160 Ako antiarytmiká možno 
terapeuticky použiť tieto 
lokálne anestetiká: 

a. lidokaín b. levobupivakaín c. trimekaín d. bupivakaín 

161 Celkové anestetiká: a. majú vysokú 
afinitu k lipidom 

b. sú silne 
hydrofilné 

c. aplikujú sa 
subdurálne 

d. znižujú prietok 
krvi pečeňou 

162 Medzi celkové inhalačné 
anestetiká patrí: 

a. izoflurán b. propofol c. sevoflurán d. ketamín 

163 Malígna hypertermia: a. lieči sa 
dantrolénom 

b. charakterizovaná 
je svalovou rigiditou 
a horúčkou 

c. môže vzniknúť 
pri ko-
administrácii 
halotánu a 
sukcinylcholínu 

d. 
charakterizovaná 
je svalovou 
slabosťou a 
hypotermiou 

164 Medzi celkové 
intravenózne anestetiká 
patrí: 

a. izoflurán b. propofol c. sevoflurán d. ketamín 



165 Po tiopentale: a. je silne 
vyznačené 
štádium analgézie 
a excitácie 

b. dochádza k 
rýchlej strate 
vedomia 

c. sa môže 
vyskytnúť 
negatívne 
inotropný účinok 

d. sa môže 
vyskytnúť apnoe 

166 Medzi NÚ propofolu 
patrí: 

a. hypotenzia b. hypertenzia c. pankreatitída d. ani jedna z 
uvedených 
možností 

167 Medzi NÚ ketamínu 
patrí: 

a. halucinácie b. kardiodepresívny 
účinok 

c. 
kardiostimulačný 
účinok 

d. respiračná 
depresia 

168 Benzodiazepíny s 
krátkym účinkom: 

a. midazolam b. alprazolam c. oxazepam d. diazepam 

169 Benzodiazepíny so 
stredne dlhým účinkom: 

a. midazolam b. alprazolam c. oxazepam d. diazepam 

170 Benzodiazepíny s dlhým 
účinkom: 

a. midazolam b. alprazolam c. oxazepam d. diazepam 

171 Účinky benzodiazepínov 
antagonizuje: 

a. diazepam b. flumazenil c. GABA d. pentobarbital 

172 Centrálne 
myorelaxanciá: 

a. znižujú spazmy 
kostrového 
svalstva 

b. používajú sa ako 
ko-analgetiká 

c. používajú sa 
pri celkovej 
anestézii 

d. používajú sa v 
neurológii a 
reumatológii 

173 Guajfenezín má účinky: a. anxiolitické b. antipyretické c. myorelaxačné d. expektoračné 

174 Medzi centrálne 
myorelaxanciá patrí: 

a. guajfenezín b. sukcinylcholín c. vekurónium d. tolperizón 

175 Periférne myorelaxanciá 
typu kurareformných 
látok: 

a. depolarizujú 
nervovosvalovú 
platničku 

b. inhibujú 
uvoľňovanie 
vápnika zo 
sarkoplazmatického 
retikula 

c. kompetitívne 
inhibujú účinok 
acetylcholínu na 
nervovosvalovej 
platničke 

d. blokujú 
sodíkové kanály 
membrán 
svalových buniek 

176 Medzi kompetitívne 
myorelaxanciá patria: 

a. atrakúrium b. dantrolen c. sukcinylcholín d. rokurónium 

177 Ako antidotá 
kompetitívnych 
myorelaxancií sa 
používajú: 

a. acetylcholín 
podaný i.v. 

b. krátkodobé 
inhibítory 
acetylcholínesterázy 

c. neostigmín v 
kombinácii s 
atropínom 

d. len 
neostigmín 

178 Ako antidotá 
depolarizujúcich 
myorelaxancií sa 
používajú: 

a. acetylcholín 
podaný i.v.  

b. pyridostigmín c. nemajú 
antidotum 

d. riadené 
dýchanie 

179 Paracetamol: a. má klinicky 
signifikantný 
protizápalový 
účinok 

b. je NSA c. je 
analalgetikum-
antipyretikum 

d. nemá klinicky 
signifikantný 
protizápalový 
účinok 

180 Paracetamol: a. má mierny až 
stredný 
analgetický účinok 

b. je 
kontraindikovaný u 
pacienta so 
žalúdočným vredom 

c. pri 
predávkovaní je 
hepatotoxický 

d. má výrazné 
protizápalové 
účinky 

181 Medzi analgetiká 
inhibujúce COX3 patria 

a. paracetamol b. ibuprofén c. metamizol d. kyselina 
acetylsalicylová 
(KAS) 

182 Nesteroidné 
antireumatiká: 

a. majú 
analgetický účinok 

b. prakticky sa 
neviažu na 
bielkoviny plazmy 

c. dráždia 
žalúdočnú 
sliznicu 

d. inhibujú 
biosyntézu 
prostaglandínov 

183 Medzi nesteroidné 
antiflogistiká (NSA) patrí: 

a. indometacín b. ibuprofén c. hydrokortizón d. kyselina 
acetylsalicylová 



184 NSA blokujúce COX2 
účinkujú: 

a. analgeticky b. antipyreticky c. antiemeticky d. antiflogisticky 

185 KAS v závislosti na 
dávke: 

a. inhibuje COX1 a 
COX2  

b. inhibuje 
uvoľňovanie 
noradrenalínu z 
presynaptických 
zakončení 
sympatika 

c. znižuje 
syntézu 
vazodilatačných 
prostaglandínov 
v endoteli 

d. inhibuje 
syntézu TXA2 

186 KAS: a. znižuje zvýšenú 
telesnú teplotu 

b. vo vyšších 
dávkach znižuje 
aktivitu iba COX1  

c. výrazne 
znižuje 
normálnu 
telesnú teplotu 

d. vo vyšších 
dávkach znižuje 
aktivitu COX1 a 
COX2 

187 Medzi kontraindikácie 
použitia KAS patria: 

a. hemoragické 
diatéza 

b. vredová choroba 
žalúdka a 
dvanástnika 

c. alergia na 
salicyláty 

d. insomnia 

188 Vyznačte, ktoré 
nesteroidné 
antiflogistiká blokujú 
preferenčne COX2: 

a. celekoxib b. ibuprofén c. meloxikam d. nimesulid 

189 Tramadol: a. je NSA b. pôsobí aj na 
opioidné receptory 

c. výrazne tlmí 
dychové 
centrum 

d. pôsobí aj cez 
ovplyvnenie 
receptorov 
sympatiku 

190 Medzi účinky opioidov 
patrí: 

a. eufória b. sedácia c. 
psychostimulácia 

d. antitusický 
účinok 

191 Medzi NÚ opioidov patrí: a. mydriáza b. mióza c. obstipácia d. hnačka 

192 Medzi silné opioidy 
patrí: 

a. tramadol b. morfín c. fentanyl d. kodeín 

193 Morfín má: a. po p.o. podaní 
90%-nú biologickú 
dostupnosť 

b. relaxuje Odiho 
sfinkter 

c. tlmivý vplyv na 
sekréciu žliaz 

d. dráždivý vplyv 
na jadro n. 
oculomotorius 

194 Ktoré z nasledujúcich 
tvrdení sú správne: 

a. thalamus je 
zapojený do 
vnímania bolesti 

b. v CNS sa 
nachádzajú 
receptory 
endogénnych 
opioidov 

c. naloxón je 
kompetitívny 
antagonista 
opiátov 

d. pre terapiu 
nádorovej 
bolesti je vhodná 
kyselina 
acetylsalicylová 

195 Ktorý opiát sa využíva v 
terapii suchého 
dráždivého kašľa: 

a. heroín b. morfín c. kodeín d. petidín 

196 Kodeín: a. je antitusikum b. môže vyvolať 
liekovú závislosť 

c. potencuje 
účinok analgetík-
antipyretík 

d. má 
bronchodilatačn
ý účinok 

197 K bežným antitusikám 
patrí: 

a. morfín b. pentoxyverín c. butamirát d. dropropizín 

198 Expektoranciá: a. sú látky 
zvyšujúce 
produkciu a 
transport 
bronchiálneho 
sekrétu 

b. patria k nim 
všetky centrálne 
myorelaxanciá 

c. z centrálnych 
myorelaxancií 
patrí k ním len 
guajfenezín 

d. kombinujú sa 
aj s 
bronchodilatanci
ami 

199 K 
mukolytikám/expektora
nciám patria: 

a. N-acetylcysteín b. guajfenezín c. pentoxyverín d. bromhexín 



200 Ambroxol: a. používa sa na 
terapiu 
produktívneho 
kašľa 

b. používa sa na 
terapiu suchého 
dráždivého kašľa 

c. patrí medzi 
voľnopredajné 
lieky 

d. je liek viazaný 
na lekársky 
predpis 

201 Medzi protizápalové 
lieky na liečbu astmy 
bronchiale patria: 

a.beta2-
sympatomimetiká 

b. inhalačné 
kortikoidy 

c. 
anticholinergiká 

d. systémové 
kortikoidy 

202 Medzi bronchodilatačné 
lieky na liečbu astmy 
bronchiale patria: 

a.beta2-
sympatomimetiká 

b. inhalačné 
kortikoidy 

c. 
anticholinergiká 

d. systémové 
kortikoidy 

203 Beta2-sympatomimetiká 
patria medzi: 

a. protizápalovú 
liečbu 

b. bronchodilatačnú 
liečbu 

c. liečbu 
stimulujúcu 
beta2-receptory 

d. liečbu 
inhibujúcu 
beta2-receptory 

204 Po podaní beta2-
sympatomimetik v liečbe 
astmy bronchiale sa 
môže vyskytnúť: 

a. tras priečne 
pruhovaného 
svalstva 

b. mióza c. tolerancia a 
tým znížená 
citlivosť 
bronchov 

d. bradykardia 

205 Ktátkodobo pôsobiace 
beta2-sympatomimetiká 
(SABA): 

a. relaxujú hladký 
sval dýchacích 
ciest 

b. patria k 
základným 
uvoľňovačom 
(relievers) 

c. patrí k nim 
salbutamol a 
fenoterol 

d. patria k 
záchrannej 
liečbe pri astme 
bronchiale 

206 SABA: a. patria k 
uvoľňovačom 
(relieveres) 

b. patria ku 
kontrolórom 
(controllers) 

c. používajú sa 
iba krátkodobo 
pri zvládnutí 
exacerbácií 

d. používajú sa 
na prevenciu 
exacerbácií 

207 K dlhodobo pôsobiacim 
beta2-
sympatomimetikám 
(LABA) patria: 

a. flutikazón b. formoterol c. indakaterol d. montelukast 

208 LABA: a. relaxujú hladké 
svaly dýchacích 
ciest na dlhú dobu 

b. relaxujú hladké 
svaly dýchacích ciest 
na krátku dobu 

c. musia sa vždy 
používať s 
inhalačnými 
kortikoidmi 

d. nesmú sa 
používať s 
inhalačnými 
kortikoidmi 

209 Inhalačné 
anticholinergiká: 

a. kompetitívne 
antagonizujú M1, 
M2 a M3 
receptory 

b. zvyšujú 
cholínergný tonus 

c. krátky účinok 
má tiotrópium 

d. dlhý účinok 
má 
umeklidínium 

210 Metylxantíny: a. majú najmä 
bronchodilatačný 
účinok 

b. inhihujú 
fosfodiesterázu I. až 
IV. 

c. majú mierny 
protizápalový a 
imunomodulačn
ý účinok 

d. nemajú časté 
nežiaduce účinky 

211 Aminofylín: a. je metylxantín b. je liekom prvej 
voľby pri astma 
bronchiale 

c. môže spôsobiť 
hnačky 

d. má diuretické 
účinky 

212 Inhalačné kortikoidy 
(ICS) pri liečbe astmy 
bronchiale: 

a. predstavujú 
základ liečby 
astmy bronchhiale 

b. patria k 
najúčinnejším 
protizápalovým 
liekom 

c. pri astme 
bronchiale sa 
môžu používať 
samostatne 

d. používajú sa 
zriedkavo 

213 ICS pri liečbe astmy 
bronchiale: 

a. majú 
komplexný 
protizápalový 
účinok 

b. neobmedzujú 
prestavbu dýchacích 
ciest 

c. redukujú 
závažnosť a 
frekvenciu 
exacerbácií 

d. majú veľa 
závažných 
nežiaducich 
účinkov 

214 Medzi bežné nežiaduce 
účinky ICS patria: 

a. adrenergná 
supresia 

b. vyšší výskyt 
osteoporózy 

c. ústna 
kandidóza 

d. dysfónia 



215 Glukokortikoidy pri 
terapii astmy bronchiale: 

a. väčšinou sa 
podávajú 
inhalačne 

b. pri silnej akútnej 
exacerbácii sa 
podávajú p.o. alebo 
i.v. 

c. nemajú vplyv 
na mortalitu a 
morbiditu 
pacientov 

d. predlžujú život 
astmatikom 

216 Po inhalačnom podaní 
glukokortikoidov pri 
astme bronchiale: 

a. je menj 
nežiaducich 
účinkov ako po 
perorálnom 
podaní 

b. nie sú nežiaduce 
účinky 

c. znižuje sa 
výskyt akútnych 
exacerbácií 

d. znižuje sa 
aktivita 
zápalových 
procesov na 
sliznici bronchov  

217 Medzi ICS patria: a. metylprednizón b. budezonid c. flutikazón d. prednizolón 

218 Medzi indikácie 
glukokortikoidov patrí: 

a. zápal   b. autoimunitné 
ochorenia   

c. anafylaxia   d. astma   

219 O glukokortikoidoch 
platí: 

a. tvoria sa v zona 
glomerulosa   

b.  tvoria sa v zona 
fasciculata   

c. hlavný 
glukokortikoid = 
kortizol    

d. môžu pôsobiť 
aj viac ako 36 
hodín   

220 Glukokortikoidy: a. majú 
protizápalový 
účinok 

b. majú 
imunosupresívny 
účinok 

c. znižujú 
sekréciu 
žalúdočnej šťavy 

d. urýchľujú 
hojenie rán 

221 Glukokortikoidy a. sa nelíšia v 
svojich účinkoch, 
rozhoduje len 
veľkosť použitej 
dávky 

b. nežiaduce účinky 
sa zvyšujú lokálnou 
aplikáciou 

c. syndróm 
vynechania 
môže mať 
fatálne dôsledky, 
postupné 
znižovanie dávok 
trvá aj týždne až 
mesiace 

d. patrí k nim 
metylprednizoló
n, triamcinolón 

222 Predpokladaný 
mechanizmus vzniku 
osteoporózy po 
glukokortikoidoch sa 
vysvetľuje: 

a. priamou 
inhibíciou 
osteoblastov 

b. zvýšenou 
sekréciou 
parathormónu 

c. inhibíciou 
resorpcie 
vápnika v čreve 

d. ani jedným z 
uvedených 
mechanizmov 

223 Medzi fluorované 
glukokortikoidy patrí: 

a. hydrokortizón b. triamcinolón c. prednizolón d. betametazón 

224 Medzi krátkopôsobiace 
glukokortikoidy patrí: 

a.  prednizón     b. triamcinolón    c. dexametazón    d. hydrokortizón    

225 Antileukotrény: a. sú uvoľňovače 
(relievers) 

b. dopĺňajú 
protizápalový 
účinok ICS 

c. patrí medzi ne 
montelukast 

d. patrí medzi ne 
aminofylín 

226 Antagonisty 
leukotriénov: 

a.selektívne 
inhibujú účinky 
LTC4, D4, E4   

b. inhibujú 
lipooxygenázu        

c. kombinujú sa 
s inhalačnými 
kortikosteroidmi  

d. sú účinné pri 
aspirínovej 
astme                    

227 Montelukast: a. má najmä 
protizápalový 
účinok 

b. je vo forme 
tabliet 

c. nie je vhodný 
na terapiu u detí 

d. jeho 
protizápalový 
účinok je nižší 
ako u ICS 

228 Omalizumab: a. je anti-IgE 
monoklonálna 
protilátka 

b. má silný 
protizápalový 
účinok 

c. podáva sa pri 
miernej forme 
astmy 

d. účinkuje 
najmä pri 
alergicky 
podmienenej 
astme 

229 Omalizumab: a. je indikovaný na 
liečbu ťažkej 
urtikárie 

b. je indikovaný na 
liečbu ťažkej 
perzistujúcej astmy 
bronchiale 

c. podáva sa s.c. d. podáva sa p.o. 



230 K biologickej liečbe 
astmy bronchiale sa 
využíva: 

a. infliximab b. adalimumab c. omalizumab d. mepolizumab 

231 H1-antihistaminiká: a. sú cetirizín a 
levocetirizín 

b. podávajú sa pri 
alergických 
prejavoch 

c. sú cimetidín a 
ranitidín 

d. podávajú sa 
pri chronickej 
urtikárii 

232 Medzi H1-
antihistaminiká I. 
generácie patria: 

a. loratadín b. bisulepín c. desloratadín d. prometazín 

233 Prometazín má: a. sedatívne 
účinky 

b. anticholinergické 
účinky 

c. 
antihistamínové 
účinky 

d. 
psychostimulanč
né účinky 

234 H1-antihistaminiká I. 
generácie: 

a. ľachko 
prenikajú cez 
hematoencefalick
ú bariéru (HEB) 

b. ťažko prenikajú 
cez HEB 

c. majú 
sedatívne 
vedľajšie účinky 

d. nemajú 
sedatívne 
vedľajšie účinky 

235 H1-antihistaminiká II. 
generácie: 

a. ľachko 
prenikajú cez HEB 

b. ťažko prenikajú 
cez HEB 

c. majú 
sedatívne 
vedľajšie účinky 

d. nemajú 
klinicky 
signifikantné 
sedatívne 
vedľajšie účinky 

236 Medzi novšie H1-
antihistaminiká patrí: 

a. rupatadín b. bilastín c. dimetindén d. moxastín 

237 Hlavné indikácie H1-
antihistaminík II. 
generácie sú: 

a. alergické kožné 
prejavy 

b. vírusové a 
bakteriálne 
rinofaryngitídy 

c. alergické 
rinitídy 

d. alergické 
konjuktivitídy 

238 Pri liečbe vredovej 
choroby žalúdka a 
dvanástnika sa 
používajú: 

a. kortikosteroidy b. NSA c. ranitidín d. omeprazol 

239 K eradikácii Helicobacter 
pylori sa používajú 
nasledujúce kombinácie: 

 a. inhibítor 
protónovej pumpy 
(IPP) + soli 
bizmutu + 
metronidazol + 
doxycyklín  

 b.  IPP + 
klarytromycín + 
amoxicilín 

 c. len 
klarytromycín + 
amoxicilín 

 d. len IPP + H2-
antihistaminiku
m 

240 Helicobacter pylori 
dokazujeme pomocou: 

a. kultivácie b. ureázového testu c. 
acetylcholínovéh
o testu 

d. stanovením 
špecifických 
protilátok 

241 Omeprazol: a. blokuje H2-
receptory 

b. inhibuje 
protónovú pumpu 

c. má vysoký 
interakčný 
potenciál 

c. má nízky 
interakčný 
potenciál 

242 Medzi H2-
antihistaminiká patrí: 

a. ranitidín b. cetirizín c. famotidín d. loratadín 

243 H2-antihistaminiká: a. znižujú 
žalúdočnú 
sekréciu HCl 

b. znižujú sekréciu 
HCl menej ako IPP 

c. používajú sa 
pri alergických 
prejavoch 

d. používajú sa 
pri kinetózach a 
parkinsonizme 

244 Ranitidín: a. má menej 
nežiaducich 
účinkov ako 
cimetidín 

b. je H1-
antihistaminikum 

c. má viac 
nežiaducich 
účinkov ako 
cimetidín 

d. je H2-
antihistaminiku
m 

245 Antacidá: a. znižujú aciditu 
žalúdočnej 
kyseliny 

b. zvyšujú aktivitu 
pepsínu 

c. zmierňujú 
bolesti žalúdka 

d. zvyšujú 
absorpciu liečiv 



246 Antacidá: a. delíme na 
adsorpčné a 
reaktívne 

b. po reaktívnych 
antacidách vzniká 
reaktívna 
hypersekrécia a 
alkalóza 

c. 
hydrogénuhličita
n sodný je 
adsorpčné 
antacidum 

c. 
hydrogénuhličita
n sodný je 
reaktívne 
antacidum 

247 Medzi črevné 
adsorbenciá patrí: 

a. diosmektit b. ranitidín c. aktívne uhlie d. famotidín 

248 Medzi črevné 
dezinficienciá patrí: 

a. loperamid b. nifuroxazid c. diosmektit d. aktívne uhlie 

249 Na liečbu hnačky 
môžeme použiť: 

a. soli magnézia b. kodeín c. laktulózu d. loperamid 

250 Ako antiemetiká 
môžeme použiť: 

a. antagonistov 
dopamínových 
receptorov 

b. opiáty c. antagonistov 
H1-receptorov 

d. antagonistov 
5-HT3 
receptorov 

251 V terapii vracania po 
chemoterapii môžeme 
použiť: 

a. ondasetrón b. granisetrón c. aprepitant d. 
moxastíniumteo
klát 

252 Medzi prokinetiká 
patria: 

a. domperidón b. loperamid c. 
metoklopramid 

d. itoprid 

253 Butylskopolamín: a. má 
anticholinergické 
účinky 

b. má cholinergické 
účinky 

c. je 
spazmolytikum 
GIT 

d. intenzívne 
preniká do CNS 

254 Antihypertenzíva môžu 
pôsobiť: 

a. ovplyvnením 
rezistencie 
arteriol 

b. ovplyvnením 
kapacity venózneho 
riečiska 

c. vplyvom na 
CNS 

d. ovplyvnením 
objemu krvi 

255 Na regulácii cievneho 
tonusu sa podieľajú: 

a. mediátory 
sympatiku a 
parasympatiku 

b. sekrečné pôsobky 
endotelu 

c. angiotenzín I d. bradykinín 

256 Antihypertenzíva môžu 
pôsobiť: 

a. ovplyvnením 
rezistencie 
arteriol 

b. ovplyvnením 
kapacity venózneho 
riečiska 

c. vplyvom na 
CNS 

d. ovplyvnením 
srdcového 
výdaja 

257 Medzi antihypertenzíva 
1. voľby patria: 

a. ACEI b. nitráty c. diuretiká d. blokátory 
vápnikových 
kanálov 

258 Pri terapii hypertenzie v 
tehotenstve možno 
použiť: 

a. metyldopu b. ACEI c. sartany d. labetalol  

259 Medzi centrálne 
pôsobiace 
antihypertenzíva patria: 

a. amlodipín b. klonidín c. enalapril d. moxonidín 

260 ACEI: a. majú endotel-
protektívne 
účinky 

b. zabraňujú 
patologickej 
remodelácii srdca 

c. majú silné 
EBM dôkazy 
ohľadom 
ovplyvnenia 
mortality a 
morbidity 
pacientov s KVS 
ochoreniami 

d. nevplývajú 
signifikantne na 
mortalitu a 
morbiditu 
pacientov s KVS 
ochoreniami 

261 ACEI: a. sú vhodné u 
pacientov so 
srdcovým 
zlyhávaním 

b. sú vhodné u 
diabetických 
pacientov 

c. majú 
nepriaznivý 
vplyv na hladinu 
glukózy 

d. majú 
nepriaznivý 
vplyv na hladinu 
lipidov 



262 ACEI: a. inhibujú 
premenu 
inaktívneho 
angiotenzínu I. na 
angiotenzín II. 

b. antagonizujú 
účinok angiotenzínu 
na AT1-receptore 

c. stimulujú 
produkciu 
aldosterónu 

d. inhibujú 
degradáciu 
bradykinínu 

263 Trandolapril: a. môže vyvolať 
hypokaliémiu 

b. patrí medzi ACEI c. jeho 
kontraindikáciou 
je bilaterálna 
stenóza renálnej 
artérie 

d. má 
renoprotektívne 
účinky 

264 Blokátory AT1 
receptorov (sartany): 

a. nespôsobujú 
suchý dráždivý 
kašel 

b. majú nižšie riziko 
angioneurotického 
edému ako ACEI 

c. majú vyššie 
riziko 
angioneurotické
ho edému ako 
ACEI 

d. môžu nahradiť 
ACEI v prípade 
suchého 
dráždivého kašľa 

265 Z blokátorov kalciových 
kanálov (BVK) sa ako 
antiarytmiká dajú použiť: 

a. verapamil b. diltiazem c. amlodipín d. felodipín 

266 Medzi typické NÚ BVK 
patria: 

a. nepriaznivý 
vplyv na hladinu 
lipidov 

b. perimaleolárne 
edémy 

c. nepriaznivý 
vplyv na hladinu 
glukózy 

d. obstipácia 

267 BVK sa hodia na liečbu 
hypertenzie u: 

a. diabetikov b. pacientov s 
metabolickým 
syndrómom 

c. pacientov so 
systolickou 
hypertenziou 

d. pacientov s 
periférnym 
artériovým 
ochorením 

268 Amlodipín má tieto 
farmakokinetické 
vlastnosti: 

a. pozvoľný 
nástup vrcholovej 
hladiny 

b. dlhý plazmatický 
polčas 

c.  
biotransformuje 
sa v pečeni 

d. má výrazný 
„first pass 
effect“ 

269 Nimodipín: a. je blokátor 
vápnikových 
kanálov 

b. pôsobí 
predovšetkým na 
periférnu cirkuláciu 

c. pôsobí 
predovšetkým 
na mozgovú 
cirkuláciu 

d. používa sa na 
terapiu 
subarachnoidáln
eho krvácania 

270 Medzi tiazidové 
diuretiká patrí: 

a. 
hydrochlórotiazid 

b. furosemid c. amilorid d. spironolaktón 

271 Dlhodobé používanie 
tiazidových diuretík 
môže vyvolať: 

a. hyperkaliémiu b. zhoršenie 
glukózovej 
tolerancie 

c. dnavý záchvat d. hypokaliémiu 

272 Tiazidové a kľučkové 
diuretiká sú výhodné u 
pacienta: 

a. s dnou b. so srdcovým 
zlyhávaním 

c. s 
hyponatriémiou 

d. s 
hypokaliémiou 

273 Medzi antagonistov 
mineralokortikoidných 
receptorov patrí: 

a. spironolaktón b. amilorid c. eplerenón d. indapamid 

274 Betablokátory: a. znižujú srdcovú 
frekvenciu 

b. zvyšujú srdovú 
kontraktilitu 

c. majú 
kardiodepresívn
e účinky 

d. znižujú 
vnútroočný tlak 

275 Betablokátory sa 
používajú v terapii: 

a. hypertenzie b. astma bronchiale c. ischemickej 
choroby srdca 

d. infarktu 
myokardu 

276 Betablokátory:  a. znižujú srdcový 
výdaj 

b. zvyšujú srdcový 
výdaj 

c. vyvolávajú 
bronchokonstrik
ciu 

d. môžu zvýšiť 
riziko 
hypoglykémie  

277 Podanie β-blokátorov je 
kontraindikované pri: 

a. 
supraventrikulárn
ej tachyarytmii 

b. angina pectoris c. bronchiálnej 
astme 

d. AV bloku 
vyššieho stupňa 



278 Metoprolol je: a. neselektívny 
betablokátor 

b. selektívny 
betablokátor 

c. betablokátor s 
ISA 

d. betablokátor 
bez ISA 

279 Medzi selektívne 
betablokátory patria: 

a. metoprolol b. propranolol c. bisoprolol d. atenolol 

280 Medzi betablokátory s 
vazodilatačným účinkom 
patria: 

a. labetalol b. pindolol c. karvedilol d. nebivolol 

281 Rilmenidín a. patrí medzi 
agonistov I1-
receptorov v CNS  

b. je vhodný na 
liečbu hypertenzie u 
diabetikov 

c. môže sa 
kombinovať s 
inými 
antihypertenzíva
mi 

d. patrí medzi 
centrálne 
antihypertenzíva 

282 Medzi vazodilatanciá 
arteriálneho riečiska 
patria: 

a. BVK b. nitráty c. hydralazíny d. molsidomín 

283 Medzi vazodilatanciá 
venózneho riečiska 
patria: 

a. nitroglycerín b. izosorbiddinitrát c. molsidomín d. hydralazíny 

284 Medzi vazodilatanciá 
arteriálneho aj 
venózneho riečiska 
zároveň patria: 

a. ACEI b. nitroprusid sodný c. BVK d. sartany 

285 Medzi látky znižujúce 
nároky myokardu na 
kyslík patria: 

a. betablokátory b. BVK c. statíny d. nitráty 

286 Medzi nitráty patria: a. glyceroltrinitrát b. 
izosorbidmononitrát 

c. 
izosorbiddinitrát 

d. molsidomín 

287 Nitráty: a. neovplyvňujú 
mortalitu a 
morbiditu 
pacientov 

b. zmierňujú bolesti 
pri akútnom 
záchvate angina 
pectoris 

c. nedajú sa 
použiť na 
prevenciu 
anginóznych 
záchvatov 

d. dajú sa použiť 
na prevenciu 
anginóznych 
záchvatov 

288 Organické nitráty: a. dilatujú 
predilekčne 
venózne riečisko 

b. dilatujú 
predilekčne 
arteriálne riečisko 

c. znižujú 
preload 

d. znižujú 
afterload 

289 Izosorbit mononitrát: a. má nízky "first 
pass effect" 

b. používa sa v 
profylaxii angina 
pectoris 

c. má krátky 
biologický polčas 

d. je aktívnym 
metabolitom 
izosorbiddinitrát
u 

290 Molsidomín: a. dilatuje 
venózny systém 

b. má podobný 
mechanizmus 
účinku ako 
organické nitráty 

c. je vhodný na 
akútny záchvat 
angina pectoris 

d. vzniká naň 
tolerancia 

291 Medzi antitrombotiká 
patria: 

a. antiagreganciá b. antikoagulanciá c. 
antifibrinolytiká 

d. fibrinolytiká 

292 Kyselina acetylsalicylová  
v dávke 100 mg/deň: 

a. ireverzibilne 
inhibuje COX1 

b. pôsobí 
protektívne na 
žalúdočnú sliznicu 

c. zvyšuje 
hladinu 
tromboxánu 

d. patrí medzi 
základné 
antiagregačné 
látky 

293 KAS v nízkej dávke: b. používa sa v 
sekundárnej 
prevencii IM 

b. používa sa v 
primárnej prevencii 
IM 

c. má 
analgetické 
účinky 

d. inhibuje 
syntézu TXA2 



294 Antikoagulanciá: a. heparín má 
rýchly nástup 
antikoagulačného 
účinku 

b. warfarín má 
okamžitý nástup 
antikoagulačného 
účinku 

c. 
antikoagulačný 
účinok heparínu 
si vyžaduje 
antitrombín III 

d. kumarínové 
antikoagulanciá 
sú bezpečné 
počas celého 
tehotenstva 

295 Warfarín: a. blokuje 
karboxyláciu 
gama-
karboxyláciu 
glutámových 
zvyškov faktorov 
II., VII., IX., X. 

b. je antagonista 
vitamínu K 

c. účinkuje in 
vivo aj in vitro 

d. používa sa 
parenterálne 

296 Warfarín: a. pri terapii 
netreba 
monitorovať 
koagulačné 
parametre 

d. pri terapii 
monitorujeme 
Quickov čas 

c. pri terapii 
monitorujeme 
aPTT  

d. pri terapii 
monitorujeme 
INR  

297 Medzi NÚ warfarínu 
patrí: 

a. teratogenita b. nekróza kože c. dyspepsia d.  bradykardia 

298 Medzi priame orálne 
antikoagulancká patria: 

a. dabigatran b. warfarín c. apixaban c. edoxaban 

299 Indikáciami priamych 
orálnych antikoagulancií 
sú: 

a. prevencia 
hlbokej venóznej 
trombózy a 
pľúcnej embólie 

b. prevencia NCMP 
pri non-valvulárnej 
fibrilácii predsiení 

a. liečba hlbokej 
venóznej 
trombózy a 
pľúcnej embólie 

b. prevencia 
NCMP pri 
valvulárnej 
fibrilácii 
predsiení 

300 Dabigatran: a. antidótom je 
idarucizumab 

b. má časté liekové 
interakcie 

c. terapiu 
kontrolujeme 
prostredníctvom 
INR 

d. indikuje sa na 
liečbu hlbokej 
žilovej trombózy 

301 Idarucizumab: a. je antidótom 
apixabanu 

b. je humanizovaná 
monoklonálna 
protilátka 

c. je biologicky 
akívna látka 
(biologikum) 

d. spôsobí 
okamžitú, 
kompletnú a 
trvalú reverziu 
dabigatranu 

302 Xabany: a. terapeutickú 
účinnosť 
kontrolujeme 
pomocou aPTT 

b. ich antidótom je 
adnexanet alfa 

c. ich antidótom 
je idarucizumab 

d. podávajú sa 
p.o. 1x denne 

303 Medzi parenterálne 
antikoagulanciá patria: 

a. fondaparín b. nízkomolekulové 
heparíny 

c. xabany d. heparín 

304 Heparín: a. je veľká 
negatívne nabitá 
molekula 

b. je neúčinný pri 
absencii AT III 

c. jeho účinok 
nastupuje v 
priebehu 
niekoľkých hodín 

d. vyrába sa 
extrakciou z 
ľudských 
mastocytov 

305 Heparín: a. patrí medzi 
prarenterálne 
antikoagulanciá 

a. patrí medzi 
perorálne 
antikoagulanciá 

d. na 
monitorovanie 
liečby 
používame INR 

d. na 
monitorovanie 
liečby 
používame aPTT 

306 Medzi NÚ heparínu 
patrí: 

a. 
trombocytopénia  

b. osteoporóza c. alopécia d. krvácanie 

307 Účinok heparínu ruší: a. histamín b. protamín c. ranitidín d. vitamín K 

308 Nízkomolekulové 
heparíny: 

a. majú viac 
nežiaducich 
účinkov ako 
heparín 

b. majú menší vplyv 
na faktor IIa ako 
heparín 

c. počas terapie 
monitorujeme 
aPTT 

c. počas terapie 
väčšinou 
nesledujeme 



koagulačné 
parametre 

309 Výhodou 
nízkomolekulových 
heparínov je: 

a. predvídateľný 
účinok 

b. majú dlhší 
biologický polčas 
ako "klasický" 
heparín 

c. rýchly nástup 
účinku 

d. pomalý 
nástup účinku 

310 Medzi fibrinolytiká patrí: a. altepláza b. PAMBA c. tenektepláza d. streptokináza 

311 Mechanizmus účinku 
antiarytmík: 

a. spomalenie 
depolarizácie 

b. blokovanie 
rýchleho Na kanálu 

c. predĺženie 
repolarizácie 
blokovaním 
K a Ca kanálov 

d. zníženie 
sympatikovej 
aktivity   

312 Za účelom rozdelenia 
antiarytmík používame 
klasifikáciu: 

a. podľa Vaughan-
Williams 

b. nepoužívame 
žiadnu klasifikáciu  

c. antiarytmiká 
v súčasnosti už 
nerozdeľujeme 

d. klasifikácia má 
4 triedy podľa 
ovplyvnenia 
akčného 
potenciálu 

313 Amiodarón: a. má v molekule 
dva atómy jódu 

b. predlžuje 
refraktérnu periódu 
a znižuje excitabilitu 
myokardu na 
predsieňovej, 
nodálnej 
a komorovej úrovni 

c. používa sa 
v liečbe 
komorových 
arytmií 

d. nepoužíva sa 
v liečbe 
komorových 
arytmií 

314 Medzi NÚ amiodarónu 
patria: 

a. kardiálne – 
symptomatická 
bradykardia 
závislá na dávke 

b. endokrinné 
komplikácie 

c. očné 
komplikácie 

d. nepatria 
pľúcne a kožné 
komplikácie 

315 Medzi neglykozidové 
kardiotoniká patria: 

a. amrinón b. milrinón c. dobutamín d. noradrenalín 

316 Digoxín: a. sa používa 
predovšetkým 
u pacientov so SZ 
a fibriláciou 
predsiení 
s rýchlou 
komorovou 
odpoveďou 

b. nepoužíva sa 
u pacientov so 
srdcovým 
zlyhávaním 

c. nepoužíva sa 
u pacientov 
s fibriláciou 
predsiení 

d. na kontrolu 
účinnosti sa 
monitoruje jeho 
hladina 

317 Indikáciou použitia 
digoxínu je: 

a. fibrilácia komôr  b. fibrilácia 
predsiení s rýchlou 
odpoveďou komôr 

c. bradykardia d. esenciálna 
hypertenzia 

318 Atropín: a. je 
parasympatikolyti
kum 

b. je kompetitívny 
antagonista účinku 
acetylcholínu na 
muskarínových 
receptoroch 

c. vo vyšších 
dávkach po 
blokáde 
vágového účinku 
na SA uzol 
dochádza 
k tachykardii 

d. nepatrí medzi 
spazmolytiká 

319 Medzi hypolipidemiká 
patria: 

a. látky pôsobiace 
predovšetkým na 
cholesterol 

b. statíny c. nepatrí 
ezetimib 

d. nepatria 
fibráty 

320 Statíny: a. majú 
pleiotropné 
účinky 

b. inhibujú enzým 
HMG-
CoA reduktázu 

c. zvyšujú 
syntézu 
intracelulárneho 

d. znižujú 
koncentráciu LDL 



nového 
cholesterolu 

321 Statíny: a. majú 
antiflogistický 
účinok 

b. inhibujú 
adhezivitu 
leukocytov, 
makrofágov, 
trombocytov na 
endotel 

c. zvyšujú 
viskozitu krvi 

d. stabilizujú 
aterosklerotický 
plát, znižujú 
trombogenicitu 

322 Medzi NÚ statínov 
radíme: 

a. myopatie b. nepatrí 
neuropatia 

c. rabdomyolýza d. elevácia 
hepatálnych 
testov 

323 Ezetimib: a. inhibuje 
absorbciu 
cholesterolu 
v kefkovitom leme 
enterocytov  

b. nemá v liečbe 
dyslipidémie 
zásadný význam 

c. používame ho 
v kombinovanej 
liečbe so 
statínmi  

d. nemá vplyv na 
metabolizmus 
cholesterolu 

324 O fibrátoch platí: a. svojím 
mechanizmom 
účinku zvyšujú 
aktivitu 
lipoproteínovej 
lipázy 

b. zvyšujú lipolýzu 
TAG 
a chilomikrónov 

c. nemajú vplyv 
na metabolizmus 
TAG 

d. nepatria 
medzi 
hypolipidemiká  

325 PCSK9 inhibítory:  a. sú 
monoklonálne 
protilátky 
inhibujúce 
proproteín 
konvertázu 
subtilisin/kexin 9 

b. nepoužívajú sa 
v liečbe 
dyslipidémie 

c. pri 
hyperlipidémii sa 
používajú 
v súčasnosti ako 
lieky prvej voľby 
všeobecne 

d. používajú sa 
v prípade, ak 
pacient 
netoleruje statín 
/ ak pri liečbe 
statínmi 
nedosahujeme 
cieľovú 
koncentráciu LDL 

326  V mechanizme účinku 
psychofarmák môže byť 
zahrnuté: 

a. ovplyvnenie 
účinku enzýmov 
degradujúcich 
neurotransmitéry 

 b. blokáda 
spätného 
vychytávania 
neurotransmitéra 

c. blokáda 
receptorov pre 
neurotransmitér
y 

d. zvýšenie 
dostupnosti 
neurotransmitér
a 

327 K antidepresívam patrí: a. imipramín b. fluoxetín c. fluvoxamín d. haloperidol 

328 Medzi SSRI patria: a. citalopram b. sertralín c. fluoxetín d. venlafaxín 

329 Medzi indikácie SSRI 
patria: 

a. depresia b. schizofrénia c. úzkostné 
poruchy 

d. poruchy 
príjmu potravy 

330 Medzi TCA patria a. fluoxetín b. imipramín c. sertralín d. amitriptylín 

331 Reverzibilný inhibítor 
monoaminooxidázy A 
(RIMA) je: 

a. amitriptylín b. tranylcypromín c. moclobemid d. alprazolam 

332 RIMA: a. vyvolávajú 
reverzibilnú 
inhibíciu MAO A 

b. sa vyznačujú 
vysokým 
interakčným 
potenciálom s inými 
liečivami 

c.  majú 
interakcie s 
potravou 
obsahujúcou 
tyramín 

d. nemajú 
interakcie s 
potravou 
obsahujúcou 
tyramín 

333 Plný účinok antidepresív 
nastupuje: 

a. okamžite b. za niekoľko hodín c. do 48 hodín d. za niekoľko 
dní až týždňov 

334 Lítium má: a. vysoký 
terapeutický index 

b. teratogénny 
potenciál 

c. zriedkavé a 
nezávažné 
nežiaduce účinky 

d. antimanický 
účinok 



335 V terapii mánio-
depresívneho syndrómu 
môžeme použiť: 

a. lítium b. benzodiazepíny c. niektoré 
antiepileptiká 

d. niektoré 
antipsychotiká 

336 Do skupiny anxiolytík 
zaraďujeme: 

a. zolpidem b. buspirón c. diazepam d. risperidón 

337 Benzodiazepíny môžu 
mať účinky: 

a. antikonvulzívne 
a centrálne 
myorelaxačné 

b. anxiolytické a 
antifobické 

c. hypnotické d. 
antipsychotické 

338 Medzi benzodiazepíny s 
krátkym biologickým 
polčasom patrí: 

a. zopiklón b. buspirón c. diazepam d. alprazolam 

339 Medzi benzodiazepíny s 
dlhým biologickým 
polčasom patrí: 

a. zopiklón b. buspirón c. diazepam d. alprazolam 

340 Benzodiazepíny sa 
používajú na liečbu: 

a. na krátkodobú 
terapiu strachu a 
úzkosti 

b. na krátkodobú 
terapiu nespavosti 

c. status 
epilepticus 

d. depresie 

341 Účinky benzodiazepínov 
antagonizuje: 

a. diazepam b. flumazenil c. GABA d. barbituráty 

342 Medzi non-
benzodiazepínové 
anxiolitiká patrí: 

a. buspirón b. zolpidem c. alprazolam d. zopiklón 

343 Medzi non-
benzodiazepínové 
hypnotiká patrí: 

a. buspirón b. zolpidem c. alprazolam d. zopiklón 

344 Antipsychotiká: a. blokujú 
dopaminergné 
receptory (D2) 

b. blokujú 
dopaminergné 
receptory v 
prefrontálnej oblasti 
kortexu 

c. znižujú 
produkciu 
prolaktínu 

d. zvyšujú 
produkciu 
prolaktínu 

345 Medzi konvenčné 
antipsychotiká 
(atipsychotiká prvej 
generácie) patria: 

a. chlórpromazín b. haloperidol c. ziprasidón d. aripiprazol 

346 Medzi atypické 
antipsychotiká 
(atipsychotiká druhej 
generácie) patria: 

a. risperidón b. olanzapín c. haloperidol c. quetiapín 

347 Medzi NÚ antipsychotík 
patria: 

a. hypotenzia b. 
hyperprolaktinémia 

c. 
extrapyramídové 
NÚ 

d. 
anticholinergické 
NÚ 

348 Medzi extrapyramídové 
NÚ patria: 

a. dyskinézy b. galaktorea c. akatízia d. Parkinsonský 
syndróm 

349 Antiparkinsoniká môžu 
pôsobiť: 

a. blokádou 
dopamínových 
receptorov v 
bazálnych 
gangliách 

b. zvýšením obsahu 
dopamínu v CNS 

c. 
anticholinergný
m pôsobením v 
CNS 

d. blokádou 
cholinergných N-
receptorov 
acetylcholínu 

350 Fixné kombinácie liekov 
pri terapii Parkinsonovej 
choroby: 

a. levodopa, 
karbidopa 

b. levodopa, 
amantadín 

a. levodopa, 
selegilín 

d. levodopa, 
karbidopa, 
entakapón 

351 Karbidopa: a. je inhibítor 
DOPA 
dekarboxylázy 

b. je inhibítor COMT c. je aktivátor 
DOPA 
dekarboxylázy 

b. je aktivátor 
COMT 



352 Entakapón: a. je inhibítor 
DOPA 
dekarboxylázy 

b. je inhibítor COMT c. je aktivátor 
DOPA 
dekarboxylázy 

b. je aktivátor 
COMT 

353 Medzi kognitíva 
používané v terapii 
Alzheimerovej demencie 
patria: 

a. galantamín b. memantín c. donepezil d. rivastigmín 

354 Memantín: a. používa sa v 
počiatočných 
štádiách 
Alzheimerovej 
demencie 

b. ovplyvňuje 
cholinergickú 
neurotransmisiu 
mozgu 

c. používa sa v 
pokročilejších 
štádiách 
Alzheimerovej 
demencie 

d. ovplyvňuje 
glutamáterickú 
neurotransmisiu 
mozgu 

355 Najdôležitejší inhibičný 
neurotransmitér v CNS:  

a. dopamín b. GABA c. glutamát d. histamín 

356 Antiepileptiká 
používame v terapii: 

a. mánio-
depresívneho 
syndrómu 

b. epilepsie c. migrény d. neuropatickej 
bolesti 

357 Mechanizmus účinku 
antiepileptík sa 
vysvetľuje: 

a. blokádou 
depolarizujúcich 
iónových kanálov 

b. antagonizujúcim 
účinkom na 
glutamátových 
receptoroch 

c. zosilnením 
inhibičných 
účinkov GABA 

d. oslabením 
inhibičných 
účinkov GABA 

358 Antiepileptiká môžu 
blokovať nasledujúce 
iónové kanály: 

a. sodíkové b. vápnikové c. draslíkové d. chloridové 

359 K zásadám podávania 
antiepileptík patrí: 

a. postupné 
dosiahnutie 
účinnej hladiny 

b. neznížiť náhle 
hladinu 

c.  nevysadiť 
liečbu náhle 

d. kombinovať 
čo najviac 
antiepileptík 
spolu 

360 Antiepileptiká vhodné na 
liečbu tonicko-
klonických epileptických 
záchvatov: 

a. valproát sodný b. karbamazepín c. etosuximid d. lamotrigín 

361 Antiepileptiká vhodné na 
liečbu absencií pri 
epilepsii: 

a. valproát sodný b. etosuximid c. karbamazepín d. lamotrigín 

362 Valproát sodný sa hodí 
na terapiu nasledujúcich 
epileptických záchvatov: 

a. tonicko-
klonických 

b. atonických c. myoklonických d. absencií 

363 Karbamazepín sa hodí na 
terapiu nasledujúcich 
epileptických záchvatov: 

a. tonicko-
klonických 

b. atonických c. myoklonických d. absencií 

364 Karbamazepín: a. je inhibítor 
CYP3A4 

b. je induktor 
CYP3A4 

c. znižuje účinok 
hormonálnej 
antikoncepcie 

d. znižuje účinok 
warfarínu 

365 Antiepileptiká: a. ich podávanie 
je bezpečné počas 
tehotenstva 

b. teratogénne 
účinky sú 
nebezpečné najmä v 
prvom trimestri 
gravidity 

c. podávanie 
kyseliny listovej 
znižuje riziko 
defektov 
neurálnej 
trubice 

d. ich hladina v 
krvi sa nemení 
počas 
tehotenstva 

366 Inzulín: a. môže vyvolať 
celkové kŕče 

b. znižuje glykémiu c. pôsobí 
antianabolicky 

d. pôsobí 
anabolicky 



367 Hladina cirkulujúceho 
glukagónu pri DM: 

a. je prevažne 
zvýšená 

b. je prevažne 
znížená 

c.  nie je 
zmenená 

d. je v súčasnosti 
ovplyvniteľná 
látkami, 
účinkujúcimi na 
úrovni 
glukagónových 
receptorov 

368 Medzi novšie inzulíny 
patria: 

a. kryštalický 
inzulín 

b. inzulínové 
analógy 

c. inzulín NPH d. inzulín 
degludek 

369 Inzulínové analógy: a. nespôsobujú 
priberanie na 
hmotnosti 

b. podávajú sa len 
perorálne 

c. podávajú sa 
len parenterálne  

d. možno ich 
podať perorálne 
aj parenterálne 

370 Medzi krátko účinkujúce 
inzulínové analógy patrí: 

a. inzulín lispro b. inzulín degludek c. inzulín aspart d. inzulín glulizín 

371 Medzi dlho účinkujúce 
inzulínové analógy patrí: 

a. inzulín glargín b. inzulín degludek d. inzulín 
detemir 

d. inzulín aspart 

372 Intenzifikovaný 
inzulínový režim: 

a. uplatňuje sa v 
liečbe diabetes 
mellitus 1. typu 

b. uplatňuje sa v 
liečbe diabetes 
mellitus 2. typu 

c. najčastejšie 
pozostáva z 3 - 5 
s.c. injekcií / deň 

d. najčastejšie 
pozostáva z 1 - 2 
s.c. injekcií / deň 

373 Konvenčný inzulínový 
režim: 

a. uplatňuje sa v 
liečbe diabetes 
mellitus 1. typu 

b. uplatňuje sa v 
liečbe diabetes 
mellitus 2. typu 

c. najčastejšie 
pozostáva z 3 - 5 
s.c. injekcií / deň 

d. najčastejšie 
pozostáva z 1 - 2 
s.c. injekcií / deň 

374 Riziko hypoglykémie pri 
inzulínovej terapii 
zvyšuje: 

a. nedostatočný 
príjem potravy 

b. alkohol c. nadmerný 
príjem potravy 

d. fyzická aktivita 

375 Somogyiho efekt a. znamená 
"rebound" 
hyperglykémiu 

b. znamená 
"rebound" 
hypoglykémiu 

c. vzniká 
väčšinou v noci 

d. vzniká po 
epizóde 
hypoglykémie 

376 Inkretínový efekt 
znamená: 

a. perorálne 
podanie glukózy 
stimuluje sekréciu 
inzulínu viac ako 
venózne 

b. perorálne 
podanie glukózy 
stimuluje sekréciu 
inzulínu oveľa 
neskôr ako venózne 
podanie glukózy 

c. venózne 
podanie glukózy 
stimuluje 
sekréciu inzulínu 
viac ako 
perorálne 

d. perorálne 
podanie glukózy 
stimuluje 
sekréciu inzulínu 
rovnako ako 
venózne 

377 Inkretínové mimetiká: a. sú analógy GLP-
1 

b. sú inhibítormi 
DPP-4 

c. aplikujú sa s.c. d. aplikujú sa 
p.o. 

378 Gliptíny: a. sú analógy GLP-
1 

b. sú inhibítormi 
DPP-4 

c. aplikujú sa s.c. d. aplikujú sa 
p.o. 

379 Inhibítory DPP-4: a. spôsobujú časté 
hypoglykémie 

b. sú spojené s 
rizikom niektorých 
typov infekcií  

c. podávajú sa 
perorálne 

d. podávajú sa 
výlučne 
parenterálne 

380 Medzi novšie 
antidiabetiká patria: 

a. inkretínové 
mimetiká 

b. metformínom c. gliptíny d. glukuretiká 

381 Perorálne antidiabetiká: a. sú látky 
nehormonálnej 
povahy 

b. možno ich 
kombinovať s 
inzulínom 

c. nahradzujú 
diétu 

d. používajú sa 
pri terapii 
diabetes mellitus 
2. typu 

382 Biguanidy: a. zvyšujú sekréciu 
inzulínu 

b. zvyšujú senzitivitu 
receptorov pre 
inzulín 

c. môžu spôsobiť 
laktátovú 
acidózu 

d. pôsobia 
hypoglykemicky 
len u diabetikov 

383 Liekom 1. voľby diabetes 
mellitus pri 
metabolickom syndróme 
je:  

a. metformín  b. derivát 
sulfonylurey 

c. inzulínový 
analóg s 
dlhodobým 
pôsobením 

d. analóg GLP-1 



384 Metformín je 
kontraindikovaný: 

a. pri závažnom 
obličkovom 
zlyhávaní 

b. pri metabolickom 
rozvrate 

pred RTG 
kontrastným 
vyšetrením  

d. pri liečbe DPP-
4 inhibítormi 

385 Rosiglitazón : a. patrí medzi 
tiazolidíndióny 

b. je indikovaný pri 
DM 1. typu 

c. patrí medzi 
PPAR-gama 
agonistov 

d. je indikovaný 
ako liek 1. voľby 
pri DM 2. typu 

386 Deriváty sulfonylurey: a. môžu spôsobiť 
hypoglykémiu 

b. zvyšujú sekréciu 
reziduálneho 
inzulínu 

c. zvyšujú 
senzitivitu 
receptorov pre 
inzulín 

d. zvyšujú 
metabolizmus 
tukov 

387 Repaglinid: a. ovplyvňuje 
inzulínovú 
rezistenciu 

b. zvyšuje sekréciu 
inzulínu z B-buniek 
pankreasu 

c. vylučuje sa 
prevažne 
obličkami 

d. môže sa 
kombinovať s 
inými PAD 

388 Kanagliflozín je: a. gliflozín b. inkretínové 
mimetikum 

c. glukuretikum d. inhibítor 
SGLT2 

389 Medzi inhibítory alfa-
glukozidázy patrí: 

a. tolbutamid b. gliklazid c. akarbóza d. buformin 

390 Riziko euglykemickej 
ketoacidózy hrozí pri 
liečbe: 

a. derivátmi 
sulfonylurey 

b. metformínom c. glukuretikami d. ketoanalógmi 
aminokyselín 

391 Riziko laktátovej acidózy 
sa zvyšuje pri liečbe: 

a. derivátmi 
sulfonylurey 

b. metformínom c. glukuretikami d. inzulínom 

392 Riziko prírastku na 
hmotnosti sa zvyšuje pri 
liečbe: 

a. derivátmi 
sulfonylurey 

b. metformínom c. glukuretikami d. inzulínom 

393 Riziko vzniku 
pakreatitídy sa zvyšuje 
pri liečbe: 

a. derivátmi 
sulfonylurey 

b. metformínom c. analógmi GLP-
1 

d. inhibítormi 
DPP-4 

394 Indikácie transplantácie 
pankreasu sú: 

a. závažné 
progredujúce 
komplikácie 
diabetu 1. typu 

b. recidivujúce 
infekcie močových 
ciest pri 
nevyrovnaných 
glykémiách 

c. metabolická 
nestabilita 
diabetu 1. typu s 
častými 
hypoglykémiami  

d. ak liečba 
diabetu vyžaduje 
príliš vysoké 
dávky inzulínu  

395 Podanie tyroxínu vyvolá: a. zvýšenie 
bazálneho 
metabolizmu 

b. zníženie účinku 
katecholamínov 

c. pokles 
frekvencie srdca 
a tlaku krvi 

d. zvýšenie 
dráždivosti CNS 

396 Pri vysokých dávkach 
tyroxínu vznikajú: 

a. stenokardie b. pokles tlaku c. obstipácia d. hnačky 

397 Hormóny štítnej žľazy sú 
aktívne, keď: 

a. sú viazané na 
tyroxín viažuci 
globulín 

b. sú voľné c. sú viazané na 
tyreoglobulín 

d. sú viazané na 
transkortín 

398 Príčinou hypotyreózy 
môže byť:  

a. terapia 
amiodarónom 

b. Hašimotova 
tyreoiditída 

c. nedostatok 
jódu v potrave 

d. všetky 
uvedené 
možnosti 

399 Vysoké dávky jódu pri 
hypertyreóze 
prechodne: 

a. zvýšia 
uvoľňovanie 
hormónov štítnej 
žľazy 

b. znížia 
uvoľňovanie 
hormónov štítnej 
žľazy 

c. znížia 
vaskularizáciu 
štítnej žľazy 

d. používajú sa v 
predoperačnej 
príprave 

400 Tyreostatické účinky 
majú: 

a. karbimazol     b. lítium             c. nízke dávky 
jodidov  

d. 
propyltiouracyl         

401 Nežiaduce účinky 
tyreostatík  

a. prevažuje B-typ        b. časté sú kožné 
alergické prejavy  

c. zriedkavo 
pôsobujú 
aplastickú 
anémiu  

d. vyvolávajú 
hypertyreózu 
u novorodencov 



402 Medzi možné 
mechanizmy pôsobenia 
antibiotík patrí: 

a. inhibícia 
syntézy bunkovej 
steny 

b. inhibícia funkcie 
cytoplazmatickej 
membrány 

c. inhibícia 
syntézy bielkovín 

d. stimulácia 
tvorby protilátok 

403 Medzi gram-pozitívne 
baktérie patria: 

a. Staphylococcus 
sp. 

b. Streptococcus sp. c. Haemophilus 
sp. 

d. Enterococcus 
sp. 

404 Medzi gram-negatívne 
baktérie patria: 

a. Clostridium sp. b. Klebsiella sp. c. Haemophilus 
sp. 

d. Escherichia 
colli 

405 Medzi gram-negatívne 
baktérie patria: 

a. Pseudomonas 
sp.  

b. Salmonella sp. c. Shigella sp. d. Mycoplasma 
sp. 

406 Medzi anaeróbne 
baktérie patria: 

a. Clostridium sp. b. Legionella sp. c. Bacteroides 
sp. 

d. Bordetella sp. 

407 Fakultatívne anaeróbne 
baktérie: 

a. patrí medzi ne 
väčšina baktérií 

b. sú schopné rásť v 
prítomnosti aj 
neprítomnosti 
kyslíka 

c. patrí medzi ne 
minimum 
baktérií 

d. je synonymum 
pre 
mikroaerofilné 
baktérie 

408 Bunkovú stenu nemajú 
nasledujúce baktérie: 

a. Mycoplasma sp. b. Pseudomonas sp. c. Chlamydia sp. d. Ureaplasma 
sp. 

409 Medzi základné 
úzkospektrálne 
penicilíny patrí: 

a. ampicilín b. penicilín V c. penicilín G d. amoxicilín 

410 Antibakteriálny účinok 
penicilínov je spôsobený: 

a. poruchou 
syntézy bunkovej 
steny 

b. inhibíciou syntézy 
peptidoglykánového 
reťazca 

c. aktiváciou 
lytických 
enzýmov v 
bakteriálnej 
stene 

d. inhibíciou 
DNA gyrázy 

411 Hoigného syndróm môže 
vzniknúť po podaní: 

a. i.v. ampicilínu b. i.m. depotného 
penicilínu 

c. ako dôsledok 
mikroembolizáci
e 

d. p.o. podaní 
penicilínu 

412 Aminopenicilíny: a. sú primárne 
bakteriostatické 

b. môžu vyvolať 
alergie 

c. sú 
baktericídne 

d. sú 
acidorezistentné 

413 Kyselina klavulánová: a. sa používa v 
kombinácii s 
amoxicilínom 

b. inhibuje ß-
laktamázu 

c. má 
baktericídny 
účinok 

d. znižuje výskyt 
alergických 
reakcií na 
penicilíny 

414 Medzi inhibítory 
betalaktamáz patria: 

a. azitromycín b. sulbaktám c. tazobaktám d. kyselina 
klavulánová 

415 Za bezpečné pre 
podávanie v tehotenstve 
sa považujú: 

a. tetracyklíny b. aminoglykozidy c. ß-laktámové 
ATB 

d. chinolóny 

416 Penicilínom sú 
mechanizmom účinku a 
vlastnosťami najbližšie: 

a. tetracyklíny b. aminoglykozidy c. cefalosporíny d. sulfónamidy 

417 Hlavnou prednosťou 
cefalosporínov je: 

a. nevyvolávajú 
alergiu 

b. relatívna 
bezpečnosť 

c. prevažne 
baktericídny 
účinok 

d. neindukujú 
vznik rezistencie 

418 Ceftriaxón sa často 
používa v pediatrii pre: 

a. dlhší 
plazmatický 
polčas 

b. baktericídny 
účinok 

c. dobrú 
absorpciu z GIT 

d. relatívne 
dobrú toleranciu 

419 Makrolidové ATB: a. pôsobia 
prevažne 
bakteriostaticky 

b. pôsobia prevažne 
baktericídne 

c. účinkujú na 
chlamýdie a 
mykoplazmy 

d. dobre sa 
resorbujú z GIT 

420 K makrolidovým 
antibiotikám patrí: 

a. streptomycín b. klaritromycín c. linkomycín d. azitromycín 



421 Azitromycín je výhodný 
pre: 

a. úzke spektrum 
účinku  

b. dlhý plazmatický 
polčas 

c. 
širokospektrálny 
účinok 

d. nízku 
senzibilizáciu 

422 Inhibícia enzýmu CYP 
3A4 

a. je rovnaká u 
všetkých 
makrolidových 
antibiotík a nemá 
klinický význam 

b. azitromycín 
najviac inhibuje CYP 
3A4  

c. klaritromycín 
takmer 
neinhibuje CYP 
3A4 

d. klaritromycín 
je inhibítorom 
CYP 3A4 

423 Tetracyklíny môžu 
vyvolať: 

a. poškodenie 
pečene najmä v 
gravidite 

b. dyspláziu skloviny c. „Grey“ 
syndróm 

d. oportúnne 
infekcie 
kvasinkami a 
plesňami 

424 Tetracyklínové 
antibiotiká: 

a. nemajú sa 
užívať spolu s 
mliečnymi 
výrobkami 

b. sú baktericídné c. v gravidite sú 
kontraindikovan
é 

d. sú 
kontraindikovan
é u detí 

425 Tetracyklíny sú účinné 
proti: 

a. mnohým gram-
pozítívnym a 
gram-negatívnym 
baktériám 

b. chlamýdiám a 
mykoplazmám 

c. kvasinkám d. amébam 

426 Tetracyklíny môžu mať 
nasledujúce nežiaduce 
účinky: 

a. nauzea b. kandidóza c. hnačka d. diskolorácia 
zubnej skloviny 

427 Výhodou doxycyklínu je: a. široké spektrum 
účinku 

b. baktericídny 
účinok 

c. nevzniká po 
ňom 
fotosenzitivita 

d. dlhý 
biologický polčas 

428 Aminoglykozidy: a. sú potenciálne 
ototoxické 

b. zle sa resorbujú z 
GIT 

c. sú relatívne 
bezpečné 

c. sú 
potencionálne 
nefrotoxické 

429 Aminoglykozidy: a. sú vysoko 
účinné na 
anaeróbne kmene 

b. sú účinné hlavne 
proti G- 
mikroorganizmom 

b. sú účinné 
hlavne proti G+ 
mikroorganizmo
m 

d. môžu sa 
kombinovať s 
penicilínmi 

430 Prednosťou 
klindamycínu je: 

a. dobrý prienik 
do kostí 

b. zlá absorpcia p.o. c. pôsobenie 
proti anaeróbom 

d. pôsobenie 
proti 
streptokokom a 
stafylokokom 

431 Chinolóny: a. pôsobia na 
syntézu kyseliny 
listovej 

b. inhibujú 
bakteriálnu DNA 
gyrázu 

c. pôsobia na G- i 
G+  
mikroorganizmy 

d. pôsobia na 
chlamýdie a 
mykoplazmy 

432 Medzi potenciálne novo 
zistené NÚ 
fluórochinolónov patria: 

a. zápaly šliach, 
bolesti kĺbov 

b. neuropatie c. poruchy 
sluchu, zraku 

d. vznik 
aneuryziem 

433 Sulfametoxazol + 
trimetoprim: 

a. je liekom voľby 
pri pneumónii 
vyvolanej 
Pneumocystis 
carinii 

b. vhodný na 
jednorazovú liečbu 
nekomplikovaných 
IMC 

c. rezistencia 
naň vzniká 
zriedkavo 

d. vhodný na 
liečbu 
komplikovaných 
IMC 

434 Fosfomycín: a. vhodný na 
jednorazovú 
liečbu 
nekomplikovanýc
h IMC u žien 

a. vhodný na 
jednorazovú liečbu 
nekomplikovaných 
IMC u mužov 

c. je 
širokospektrálne 
antibiotikum 

d. je 
úzkospektrálne 
antibiotikum 

435 Primárne baktericídne 
sú: 

a. sulfónamidy b. tetracyklíny c. 
aminoglykozidy 

d. cefalosporíny 



436 Primárne baktericídne 
sú: 

a. betalaktámové 
ATB 

b. chloramfenikol c. chinolóny  d. makrolidové 
ATB 

437 Priaznivý účinok 
môžeme očakávať od 
kombinácie: 

a. cefalosporíny - 
aminoglykozidy 

b. V-penicilín - 
tetracyklín 

c. trimetoprim - 
sulfametoxazol 

d. tikarcilín - 
kyselina 
klavulánová 

438 Profylaktické podávanie 
antibiotík je 
opodstatnené: 

a. v prevencii 
ataku reumatickej 
horúčky 

b. v prevencii 
opakovanej 
glomerulonefritídy 

c. počas 
epidémie 
meningokokovej 
meningitídy 

d. u ohrozených 
pacientov v 
prevencii 
endokarditídy po 
zubnom ošetrení 

439 V liečbe infekcií 
spôsobených Clostridium 
difficile možno použiť: 

a. vankomycín b. cefuroxím c. metronidazol d. penicilín 

440 Medzi baktérie, ktoré 
majú kyselinu mykolovú 
v bunkovej stene patria: 

a. Mycoplasma sp. b. Chlamydia sp. Ureaplasma sp. d. Mycobacteria 
sp. 

441 Medzi základné 
antituberkulotiká patria: 

a. rifampicín b. izoniazid c. etambutol d. pyrazínamid 

442 Izoniazid: a. využíva sa v 
monoterapii 
tuberkulózy  

b. vyvoláva 
periférnu 
neuropatiu 

c. jeho toxicitu 
znižuje pyridoxín 

d. jeho toxicitu 
zvyšuje pyridoxín 

443 Rifampicín: a. zvyšuje účinok 
warfarínu 

b.znižuje účinok 
hormonálnej 
antikoncepcie 

c. indukuje 
mikrozomálne 
biotransformačn
é enzýmy 

d. inhibuje 
mikrozomálne 
biotransformačn
é enzýmy 

444 Možné NÚ rifampicínu: a. nauzea, hnačka b. hepatotoxicita, 
hematotoxicita 

c. oranžové 
sfarbenie sĺz, 
potu a moču 

d. môže spôsobiť 
syndróm 
podobný chrípke 

445 Oseltamivír a. je selektívny 
inhibítor 
neuramidázy 

b. má nízku  
biologickú 
dostupnosť 

c. podáva sa 
inhalačne 

d. je účinný pri 
chrípke 

446 Aciklovir je indikovaný: a. na prevenciu a 
liečbu chrípky 

b. na liečbu herpes 
zoster 

c. na liečbu AIDS d. na liečbu 
herpes simplex  

447 Na liečbu 
cytomegalovírusovej 
infekcie možno použiť: 

a. valganciklovir b. abakavir c. valaciklovir d. amantadín 

448 ART znamená: a. 
antiretrovírusovú 
terapiu HIV 

b. použitie 
kombinácie 
minimálne 3 
antiretrovísusových 
látok 

c. monoterapiu 
vysoko účinnou 
antiretrovírusov
ou látkou 

d. použitie 
kombinácie 
minimálne 4 
antiretrovísusov
ých látok 

449 Medzi hlavné 
antiretrovírusové lieky 
používané v terapii HIV 
patria: 

a. inhibítory 
integrázy 

b. inhibítory 
reverznej 
transkriptázy 

c. inhibítory 
proteázy 

d. inhibítory 
DNA polymerázy 

450 Medzi inhibítory 
integrázy patria: 

a. elvitegravir b. abakavir c. dolutegravir d. lamivudín 

451 Medzi nukleozidové a 
nukleotidové inhibítory 
reverznej transkriptázy 
patria: 

a. lamivudín b. zidovudín c. rilpivirín d. tenofovir 
alafenamid 
fumarát 

452 Medzi nenukleozidové 
inhibítory reverznej 
transkriptázy patria: 

a. lamivudín b. zidovudín c. rilpivirín d. tenofovir 
alafenamid 
fumarát 



453 Medzi inhibítory 
proteázy patria: 

a. lamivudín b. ritonavir c. darunavir d. zidovudín 

454 Mykotické infekcie 
vyvolávajú: 

a. Candida sp. b. Epidermophyton 
sp., Trychophyton 
sp. 

c. Aspergillus d. Cryptococcus 
sp. 

455 Medzi polyénové 
antimykotiká patria: 

a. clotrimazol b. amfotericín c. nystatín d. 
sulfametoxazol 

456 Imidazolové 
antimykotiká: 

a. zvyčajne sa 
podávajú lokálne 

b. zvyčajne sa 
podávajú celkovo 

c. rezistencia na 
ne vzniká ťažko 

d. rezistencia na 
ne sa veľmi 
rýchlo a ľachko 
vyvinie 

457 Medzi imidazolové 
antimykotiká patria: 

a. klotrimazol b. amfotericín c. nystatín d. 
sulfametoxazol 

458 Triazolové antimykotiká: a. patrí medzi ne 
vorikonazol 

b. majú podobný 
mechanizmus 
účinku ako 
imidazolové 
antimykotiká 

c. patrí medzi ne 
itrakonazol 

d. nedajú sa 
použiť lokálne 

459 Klotrimazol je: a. antimykotikum b. kombinácia 
sulfametoxazolu a 
trimetoprimu  

c. účinný proti 
črevnej 
amébiáze 

d. dezinficiens 
močových ciest 

460 O ketokonazole platí: a. patrí medzi 
polyénové 
antimykotiká 

b. má vysoký 
interakčný potenciál 
daný inhibíciou CYP 
3A4 

c. podáva sa v 
lokálnej 
aplikačnej forme 

d. môže 
interferovať 
s humánnou 
steroidogenézou 
a spôsobiť tak 
napr. 
gynekomastiu 

461 Antiseptiká: a. zneškodňujú 
mikroorganizmy 
na povrchu tkanív 
(koža, rany, 
sliznice) 

b. usmrcujú 
mikroorganizmy na 
neživých 
predmetoch a v 
infekčnom 
materiále 

c. pôsobia 
špecificky 

d. pôsobia 
nešpecificky 

462 Dezinficienciá a. zneškodňujú 
mikroorganizmy 
na povrchu tkanív 
(koža, rany, 
sliznice) 

b. usmrcujú 
mikroorganizmy na 
neživých 
predmetoch a v 
infekčnom 
materiále 

c. majú úzke 
spektrum účinku 

d. majú široké 
spektrum účinku 

463 Antimikrobiálny účinok 
antiseptík výrazne závisí 
od: 

a. koncentrácie 
prípravku 

b. teploty c. času d. prieniku látky 
kožným 
epitelom 

464 Mechanizmus účinku 
antiseptík je: 

a. precipitáciou 
proteínov 
membrán 

b. lýzou 
cytoplazmatickej 
membrány 

c. desintegráciou 
membránových 
lipidov 

d. ani jedným z 
uvedených 
možností  

465 Medzi často používané 
antiseptiká, 
dezinficienciá patria: 

a. etanol b. chlórhexidín c. liečivá s 
kvartérnym 
dusíkom 

d. zlúčeniny jódu 

466 Zlúčeniny jódu pôsobia: a. baktericídne b. fungicídne c. virocídne d. sporadicky na 
spóry 

467 Jodofóry sú: a. komplexy 
polymérov s 
ireverzibilne 
viazaným jódom 

b. obsahujú 
reverzibilne viazaný 
jód 

c. 
kontraindikovan
é pri poruchách 
štítnej žľazy 

d. indikované v 
gravidite 



468 Chlórhexidín výrazne 
pôsobí na: 

a. mykobaktérie b. spóry c. G+ 
mikroorganizmy 

d. 
pseudomonády 

469 Trastuzumab: a. je 
monoklonálna 
protilátka proti 
receptoru HER2 

b. používa sa 
v liečbe karcinómu 
prsníka 

c. ide 
o monoklonálnu 
protilátku proti 
TNF-α 

d. ide 
o monoklonálnu 
protilátku proti 
vaskulárnemu 
endotelovému 
rastovému 
faktoru (VEGF) 

470 Monoklonálne protilátky 
proti vaskulárnemu 
endotelovému 
rastovému faktoru 
(VEGF):  

a. sa používajú 
v liečbe 
kolorektálneho 
karcinómu 

b. sa používajú v 
oftalmológii v liečbe 
makulárnej 
degenerácie 

c. do tejto 
skupiny patrí 
bevacizumab 

d. do tejto 
skupiny patrí 
infliximab 

471 Monoklonálne protilátky 
proti TNF-α: 

a. sa používajú 
v liečbe 
reumatoidnej 
artritídy 

b. sa používajú 
v liečbe ulceróznej 
kolitídy a Crohnovej 
choroby 

c. sa používajú 
v liečbe psoriázy 

d. patrí k nim 
trastuzumab 

472 Medzi monoklonálne 
protilátky proti TNF-α 
patrí: 

a. infliximab b. adalimumab c. bevacizumab d. natalizumab 

473 Monoklonálne 
protilátky: 

a. sa uplatňujú aj 
v hypolipidemicke
j liečbe 

b. vôbec sa 
nevyužívajú v 
neurológii  

c. z nežiaducich 
účinkov 
prichádzajú do 
úvahy 
hypersenzitívne 
reakcie 

d. liečba 
monoklonálnymi 
protilátkami je 
spojená so 
zvýšeným 
rizikom 
oportúnnych 
infekcií 

474 Monoklonálne 
protilátky: 

a. sa uplatňujú aj 
ako antidota, 
napr. pri liečbe 
dabigatranom 

b. v neurológii sa 
používajú v liečbe 
sclerosis multiplex  

c. ich podávanie 
je spojené 
s rizikom 
autoimúnnych 
ochorení 

d. chimerické 
monoklonálne 
protilátky 
neobsahujú 
žiadne úseky, 
ktoré by mali 
ľudský pôvod 

475 Cetuximab: a. je 
monoklonálna 
protilátka proti 
receptoru pre 
epidermálny 
rastový faktor 
(EGFR) 

b. je monoklonálna 
protilátka proti 
vaskulárnemu 
endotelovému 
rastovému faktoru 
(VEGF)     

c. je 
monoklonálna 
protilátka proti 
TNF-α 

d. používa sa 
v liečbe 
kolorektálneho 
karcinómu 

 


