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Patologická fyziológia 1- sylabus  
LF.ÚPF/L-S-VL-056/18 
Zimný semester 2021/2022 

Kontakt 

Prednosta Email Adresa 

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. fedor.simko@fmed.uniba.sk Ústav patologickej fyziológie LF UK 
Sasinkova 4, 811 08  Bratislava 
4. poschodie 

 
Zástupkyňa prednostu Email  
MUDr. Kristína Repová, PhD. kristina.repova@fmed.uniba.sk  
   

Informácie o predmete 

Adresa: 
 
 
 
 
 

Typ predmetu: 
Študijný odbor, smer:  

Odporúčaný semester:  
Počet kreditov:  

Prerekvizity:  
Metóda štúdia:  

Rozsah výučby v hodinách/týždeň: 

Ústav patologickej fyziológie  
Lekárska fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave  
Sasinkova 4 
811 08  Bratislava 
 
Povinný 
Všeobecné lekárstvo 
5. 
5 
Fyziológia 2 
Kombinovaná 
3 h prednášky + 3 h semináre 

Všeobecné informácie 

Stručný popis 

Počas predmetu patologická fyziológia sa študenti oboznámia s etiopatogenézou chorôb a chorobných stavov. 
Na molekulárno-biologickom základe objasníme mechanizmy pôvodu a vývoja chorôb. Študenti získajú 
komplexný prehľad o všeobecných a špeciálnych funkčných poruchách orgánov a systémov pri rôznych 
patologických zmenách. 
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Formát kurzu 

• Predmet patologická fyziológia bude rozdelený na prednášky a semináre.  

• Na prednáškach vysvetlíme konkrétne témy s ohľadom na najnovšie poznatky a výskum v tejto oblasti. 
Prednášky sú voliteľné, ale dôrazne odporúčame ich absolvovanie.  

• Na semináre musia byť študenti pripravení. Môžu študovať z odporúčanej literatúry. Ako najvhodnejšiu 
formu štúdia odporúčame kontinuálne štúdium s možnosťou konzultácie s vybranými otázkami na 
seminároch. Témy seminárov v rozvrhu sú základnými informáciami pre študentov. Účasť na seminároch je 
povinná. 

• Na seminároch budeme aktívne zapájať študentov do vzdelávacieho procesu. Počas seminárov využijeme 
kombináciu mini prednášok s aktívnym učením vrátane diskusie s učiteľom a techník zameraných na aktívne 
učenie, ako sú skupinové aktivity, prípadové štúdie, kvízy atď. 

• Počas semestra budú študenti písať 2 testy v prostredí Moodle, ktoré budú súčasťou záverečného 
hodnotenia. 

 

Očakávané výsledky vzdelávania  

Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní:  

1. integrovať poznatky zo všetkých absolvovaných teoretických disciplín do komplexného obrazu o pôvode 
a vývoji základných chorôb, 

2. analyzovať vzťah medzi poruchami určitých systémov a ich klinickými prejavmi v kontexte diferenciálnej 
diagnostiky, 

3. navrhnúť cielené terapeutické intervencie. 

Hodnotiace kritériá 

Konečné hodnotenie predmetu určujú:  

• 2 zápočtové testy: Každý z testov bude mať 25 otázok s možnosťou výberu z viacerých možností. Téma 
každého testu je uvedená v rozvrhu. V prípade, ak študent test napíše na menej ako 60%, môže písať 
opravný test až 2 krát počas 13. kompenzačného týždňa. Testy sa budú vypracovávať v prostredí Moodle. 

• Prezencia: Účasť je nevyhnutná a riadi sa Pravidlami absencií. 

• Aktivita: Počas seminárov sa od študentov očakáva, že sa budú aktívne zúčastňovať diskusií a iných aktivít, 
ktoré budú odmenené dodatočnými bodmi. 

• Ak študent nespĺňa uvedené kritériá, štúdium sa nebude považovať za absolvované.   

 

Hodnotenie 

A B C D E Fx 

93 - 100% 85 - 92% 77 - 84% 69 - 76% 60- 68% menej ako 60% 

 

 

 

https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2957
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2957
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Pravidlá absencií 

• Študent môže mať 1 absenciu bez ospravedlnenia a 2 ďalšie absencie s písomným ospravedlnením pod 
podmienkou, že bude vyskúšaný z danej témy počas 13. týždňa semestra (6.12. - 12.12.2021), ale najneskôr 
do jedného mesiaca po skončení predmetu. Náhrada sa bude konať po dohode s vyučujúcim, u ktorého mal 
študent absenciu a to formou online hovoru cez MS Teams. 

• Ak má študent 4 a viac absencií, možnosť kompenzácie môže povoliť iba prednosta Ústavu patologickej 
fyziológie počas 13. týždňa semestra. 

 

 

Vyhlásenie akademickej integrity 

Študenti dodržiavajú Vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave č. 23/2016: Etický kódex  

Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti nesmú podvádzať a dopúšťať sa plagiátorstva. Porušenie 
Etického kódexu alebo všeobecných morálnych princípov bude riešiť nezávislá Etická rada UK. 

 

Etiketa 

1. Zúčastnite sa prednášok. Hoci prednášky nie sú povinné, dôrazne odporúčame zúčastniť sa každej 
prednášky. 

2. Príďte na seminár včas. Podľa Vnútorného predpisu Lekárskej fakulty UK č. 22/2021: “Výmena a presun 
študentov medzi študijnými skupinami spravidla nie je možná, a to od okamihu ich fyzickej prítomnosti na 
prvom prezenčnom stretnutí v rámci predmetu. Je vyžadované  dôsledné  dodržiavanie  rozdelenia  do  
skupín,  z dôvodu  možného epidemického vyšetrovania a trasovania prípadov. Nahrádzanie si praktických 
cvičení je možné len vo výnimočných prípadoch a po súhlase prednostu.“ 

3. Pripravte sa na seminár. Študenti budú odmenení dodatočnými bodmi za svoju aktivitu a vedomosti na 
seminároch. 

4. Nevyrušujte počas seminárov a vypnite si mobilný telefón - pokiaľ to nie je potrebné na vzdelávacie 
aktivity. 

5. Je zakázané zaznamenávať prednášky a semináre bez súhlasu vyučujúceho.  

 

Hlavné vzdelávacie aktivity 

• zoznamovacie aktivity, kvízy 

• skupinové aktivity, riešenie problémov, klinické prípadové štúdie 

• diskusia s vyučujúcim 

• simulačný výcvik 

 

Prednášky 

Prednášky budú prebiehať online formou cez MS Teams.   

 

 

 

 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf
https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/aktuality/2021/VP_22_2021_Organizacia_ZS_2021_2022.pdf
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8D82PIcoF-jZ6xEXVFlsXrhU8HTAI8HnZY4lhJYDA_01%40thread.tacv2/conversations?groupId=56317633-aac6-4bb8-8d76-05e802689e6a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9
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Štruktúra seminára 

SEMINÁRE budú prebiehať kombinovane:  

1. časť:  

Prvá časť bude spočívať v tom, že si prehráte materiál, ktorý Vám vyučujúci poskytne cez MS Teams.   

 

2. časť:  

Druhá časť bude prezenčná. Vyučujúci budú preverovať Vaše vedomosti, aby si overili, či ste si poskytnutý 
materiál preštudovali, opätovne vysvetlia kľúčové alebo zložitejšie tézy a spravia s Vami iné aktivity súvisiace s 
preberanou témou. Počas stretnutia budete mať aj priestor na Vaše otázky.  

Každý seminár bude rozdelený na 2 skupiny. Prvá skupina (zelená) bude prichádzať v normálnom čase začiatku 
semináru podľa rozvrhu. Druhá skupina (modrá) bude začínať o 1,5 hodiny neskôr ako je naplánovaný začiatok 
semináru podľa rozvrhu. 

Odporúčaná literatúra 

• Hulín, I. et al.:  Patofyziológia. 7. vydanie. Bratislava: SAP, 2009, 1280 s. ISBN 978-80-8095-043-9. 

• Nečas, E. et al.:  Obecná patologická fyziologie. Praha: Karolinum, 2000, 377 s.  ISBN 80-246-0051-X. 

• Nečas, E. et al.:  Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. Praha: Karolinum, 2006, 380 s. ISBN 80-246-
0615-1. 

• Nečas, E. et al.:  Patologická fyziologie orgánových systémů. 2. Praha: Karolinum, 2006, 396 s. ISBN 80-246-
0674-7. 

• Mladosievičová,  B. a kol.:  Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov. Bratislava: SAP, 2012, 132 s. ISBN 
978-80-8095-079-8. 

• Mravec, B.:  Nervový systém: patofyziológia. Bratislava: SAP, 2013, 132 s.  ISBN 978-80-89607-08-2. 

• Mladosievičová, B. et al.:  Kardioonkológia. Bratislava: SAP, 2012, 248 s.  ISBN 978–80–8095–080–4. 

• Holzerová, J.:  Modelovanie chorôb a chorobných stavov. 2. vydanie. Bratislava: UK, 2012, 205 s., DVD. ISBN 
978-80-223-3202-6. 

• Ďuriš,I., Hulín,I., Bernadič,M. (Eds.):  Princípy internej medicíny. 1-3. Bratislava: SAP, 2001, 2951 s. ISBN 80-
88908-69-8. 

• Silbernagel, S., Lang, F.:  Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada, 2001, 404 s.  ISBN 80-7169-968-3. 

• Krahulec, B a kol.:  Klinická obezitológia. Brno: Facta Medica, 2013, 336 s. ISBN 978-80-904731-7-1. 

 

 

V Bratislave, 2. septembra 2021. 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8D82PIcoF-jZ6xEXVFlsXrhU8HTAI8HnZY4lhJYDA_01%40thread.tacv2/conversations?groupId=56317633-aac6-4bb8-8d76-05e802689e6a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

