Príloha č. 1 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 155/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 614/2002 Z. z.
o kreditovom systéme štúdia

Informačný list predmetu
Zoznam predmetov študijného programu aplikovaná biológia Mgr.
Povinné predmety

Aplikovaná molekulárna biológia
	Biológia in vitro systémov
Biológia potravín
Genetická analýza
Laboratórne cvičenie k diplomovej práci
Laboratórne cvičenie k semestrálnej práci I
Laboratórne cvičenie k semestrálnej práci II
Laboratórne cvičenie k semestrálnej práci III
Laboratórne cvičenie z aplikovanej biológie I
Laboratórne cvičenie z aplikovanej biológie II
Laboratórne cvičenie z aplikovanej biológie III
Molekulárna diagnostika mikroorganizmov
Obhajoba diplomovej práce
Pokročilá bioinformatika
Pokročilá genomika
Pokročilá proteomika
Proteínový dizajn
Techniky rekombinantných molekúl DNA
Vybrané kapitoly z mikrobiológie
Vybrané kapitoly z molekulárnej biológie

Povinne voliteľné predmety

	Aplikovaná biochémia

Aplikovaná biochémia rastlín
Aplikovaná biológia
Aplikovaná mikrobiológia
Enzymológia
Klinická mikrobiológia
Liečivé rastliny
Ochrana duševného vlastníctva
Patogénne mikroorganizmy v potravinách
Prírodné látky a syntéza liečiv
Transgénne organizmy
Vedeckovýskumné projektovanie
Výživa a zdraviuprospešné látky

Výberové predmety

	Športové aktivity I

Športové aktivity II
Športové aktivity III
Športové aktivity IV


Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: aplikovaná molekulárna biológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: predmet štátnej skúšky 
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 4.
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:  Študent musí mať absolvovaný predmet Vybrané kapitoly z molekulárnej biológie a na štátnej skúške musí na známku E odpovedať na 60%.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
získa prehľad o poznatkoch z biológie, molekulárnej biológie, genetiky, genomiky, proteomiky a rozšíri si vedomosti o oblasti poznania a využitia mimojadrovej dedičnosti, transponovateľných genetických elementov, DNA markerov, DNA fingerptintingu a bude pripravený pre absolvovanie štátnej skúšky z tohto konkrétneho predmetu v rozsahu danom osnovou predmetu.
Stručná osnova predmetu: 
1.Centrálna dogma molekulárnej biológie, replikácia Replikácia DNA, replikačné enzýmy, DNA-polymerázy, topoizomerázy, replikácie DNAv bunkách E. coli, replikácia vírusovej RNA na DNA, poreplikačné modifikácie DNA. Biosyntéza RNA. Transkripcia v bunkách prokaryotov a eukaryotov, RNA-polymerázy eukaryotov, promótory eukaryotov, iniciácia elongácia, terminácia transkripcie, faktory a kofaktory transkripcie, Genetický kód, Určenie poradia báz v kodónoch, antikodón, terminačné kodóny, mutácie supresorové gény, supresia posunových mutácií.Proteosyntéza, priebeh a reguláciaOrganizácia génov. Organizácia a počet génov v prokaryotoch, mobilné genetické elementy, plazmidy, bakteriofágy, genetická rekombinácia a vznik nových génov, poškodenie DNA a jej oprava v živých bunkách, génová regulácia bunkového cyklu a rastu.
2.Plazmidové klonovacie vektory pre E. coli (typy vektorov, základné charakteristiky, spôsob klonovania, selekcia rekombinantov)
3.Bakteriofágové a kozmidové vektory pre E. coli (typy vektorov na báze lambda a M13 fágu, základné charakteristiky, spôsob klonovania, selekcia rekombinantov)
4.Expresné plazmidové vektory pre E. coli (typy vektorov, základné charakteristiky, promótory aplikované pre expresné vektory, spôsob klonovania – príprava inzertu klonovanej DNA, selekcia rekombinantov)
5.Klonovanie génov v iných bakteriálných systémoch ako E. coli (napr. Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris, Streptomyces, Bacillus)
6.Všeobecné principy, špecifiká systémov, učel ich použitia a využitie, detekcia rekombinantných molekúl DNA
7.Využitie génových manipulácií v biotechnológiách, klonovanie niektorých priemyselne využiteľných biopreparátov, príklady a spôsoby klonovania génov pre priemyselne využitie, príprava priemyselne využiteľných mikroorganizmov
8.Genomická analýza genómov, aplikácia databáz, počítačové programy pre genomickú analýzy
9.Základné postupy pri konštrukcii genomických máp bakteriofágov
10.Základné charakteristiky, definície a ciele  a aplikácie proteomiky,  definícia a charakterizácia proteómov.
11.Metódy proteomiky, separácia, identifikácia a kvantifikácia proteínov,  aplikácia  2 D elfo. 
12.Kryštalizácia proteínov,  základné princípy kryštalizácie proteínov, faktory ovplyvňujú kryštalizáciu,    aplikácia,  vyhodnotenie dát.
13.Molekulárno-biologické databázy - Databázy GenBank, ENA a DDBJ vs. UniProt; uchovávajúce informácie o primárnych štruktúrach proteínov a nukleových kyselín (rozdelenie, charakterizácia); od génu ku genómu (proteóm) - sekvenovanie kompletných genómov - baktérie, archaeóny a eukaryoty - prehľad, história, odhad veľkosti genómov.
14.Základy bioinformatickej analýzy proteínov  Porovnávanie aminokyselinových sekvencií a výpočty evolučných stromov; program CLUSTAL, metóda HCA, nástroj BLAST - konzervované sekvenčné regióny, sekvenčná identita a podobnosť, prezeranie databáz, analýza výsledkov, génové a proteínové rodiny.
15.Proteíny - všeobecná charakterizácia - Charakterizácia proteínov, ich úlohy; 20 aminokyselín tvoriacich proteíny - ich názvy, skratky, charakteristické vlastnosti, rozdelenie; 
16.Štruktúra proteínov - Primárna, sekundárna, terciárna a kvartérna štruktúra prootínov; supersekundárna štruktúra a domény proteínov; α-špirála (3,613, 310 a π) a β-list (trojvláknový paralelný a antiparalelný list); ohyby a slučky; Ramachandranov diagram; motívy štruktúry proteínov; väzby a interakcie v štruktúre proteínu; ideálny a reálny proteín z hľadiska rozloženia hydrofóbnosti; klasifikácia proteínov podľa obsahu sekundárnej štruktúry; konformácia, energia, stabilita.
17.Predikcie štruktúry proteínov - Prehľad, význam, teoretické základy pre predikciu štruktúry proteínov; homologické proteíny; algoritmy pre predikciu sekundárnej štruktúry - charakterizácia, rozdiely, automatické servery; metódy predikcie terciárnej štruktúry proteínov 
18.Molekulová evolúcia poteínov - Zákonitosti výstavby molekúl proteínov; zrovnávanie aminokyselinových sekvencií, šum pozadia pri zrovnávaní vzdialene príbuzných proteínov, zrovnanie založené na štruktúre; divergentná a konvergentná evolúcia proteínov - popis a detailná charakterizácia; ortológy a paralógy; typy konvergencie; horizontálny a vertikálny prenos génov; divoký gén a produkty mutácií na proteínovej úrovni.
19.Stabilita a stabilizácia proteínov - Voľná energia, väzby a interakcie v štruktúre proteínu; prístupy na získanie stabilných enzýmov; extrémofilné mikroorganizmy - charakteristika; denaturácia teplotou a močovinou - rozdiel; metódy a prístupy k stabilizácii enzýmov - charakterizácia, výhody, nevýhody, porovnanie rozdielov; 
20.Faktory stability proteínov - Charakterizácia extrémofilných mikroorganizmov z hľadiska extrémnej teploty; termofily a ich enzýmy; psychrofily a ich enzýmy; rozdiely medzi termozýmami a enzýmami aktívnymi pri nízkych teplotách; flexibilita a rigidita; termodynamická a kinetická stabilita proteínov; extracelulárne a intracelulárne enzýmy termofilov; hydrofóbne interakcie; účinnosť zbalenia; vodíkové väzby; soľné mostíky;
Odporúčaná literatúra: 
Watson, J. D., Tooze, J., Kurtz, D. T.: Rekombinantní DNA. Praha Academia, 1988
Watson, J. D.: Molekulární biológie genu. Praha Academia, 1982 
Ferenčík, M., Škárka, B., Novák, M., Turecký, L.: Biochémia. Bratislava, 2000
Bruce Alberts, Molecular Biology of The Cell, Second Edition AP, New York 1989
Rozsypal Stanislav, Úvod do molekulární biológie. Brno 2000
Freeland, J.R., Petersen, S.D., Kirk, H (eds.) Molecular Ecology, Wiley-Blackwell, 2011, ISBN: 978-0470748336
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: -
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: doc. Ing. Andrej Godány, CSc.	
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: biológia in vitro systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny prednášok, 1 hodina seminárov/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov:  5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadny
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
V priebehu semestra študenti budú písať 4 až 6 písomných testov, ktoré sa budú bodovať. Na konci semestra bude z predmetu vykonaná ústna skúška. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorého písomného testu  získa menej ako 12 bodov a nebude pripustený ku skúške.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
získa vedomosti o štruktúre a fungovaní rastlinných systémov v in vitro podmienkach a o možnostiach modifikácie ich prejavov,  rozumie  možnostiam prevedenia týchto systémov do in situ podmienok. 
Stručná osnova predmetu: 
Zavedenie rastlinných pletív do in vitro podmienok, podmienky dôležité pre ďalší rast a vývin pletív v kultúre, charakteristika rastu a vývinu v in vitro kultúre fyziologické a biochemické parametre rastu v in vitro systémoch, typy 
pletivových kultúr, úloha rastových regulátorov, morfogenéza, genetické a epigenetické zmeny, somaklonálna variabilita, regenerácia a množenie v kultúre,  otužovanie a prenos do in situ podmienok.
Odporúčaná literatúra: 
1. Procházka S., Šebánek J.   kol. Regulátory rostlinného rústu, Academia Praha 1997, 393 s., ISBN 80-200-0597-8
2. Trigiano R.N. Gray D.J.: Plant Development and Biotechnology, CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington D.C., 2005, 358 pp., ISBN 0-8493-16-14-6
3. Salaj T., Blehová A. : In vitro kultúry vyšších rastlín, UK Bratislava, 2006,  162 s., ISBN80‑223-2061-7
4. Škárka B., Polívka Ľ.: Základy biologických systémov., Bratislava, STU 2001
5. Preťová A., a kol. : Biotechnológie ako nástroj moderného poľnohospodára na prekonanie predvídaných klimatických zmien (sucho, vysoká teplota), ÚGBR SAV Nitra, 2011, 138s., ISBN 978-80-970-662-0-8
6. NeumanK.H., Kumar A., Imani J.: Plant Cell and Tissue Culture -  a tool in Biotechnology basics and applications, Springer Verlag, 2009, 333pp., ISBN 978-3-540-93882-8
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: Prof., RNDr. Anna Preťová, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:  1.6. 2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: biológia potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 3 hodiny prednášok /týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety: Výživa a zdraviuprospešné látky
Podmienky na absolvovanie predmetu: 30% priebežne 70% v skúškovom období
Priebežné hodnotenie: písomný test v 7. týždni semestra, z ktorého je potrebné získať minimálne 50% bodového hodnotenia 
Záverečné hodnotenie: písomná a ústna skúška
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Získa prehľad o procesoch spojených s príjmom potravín, fyziológiou trávenia, výživovými požiadavkami, tiež o procesoch výroby, toxických látkach prírodných a vznikajúcich v procese výroby,  označovaní a legislatíve potravín. 
Stručná osnova predmetu: 
	História, základná terminológia

Príjem potravy
Fyziológia trávenia
Výživa, podvýživa, výživové tvrdenia
Výrobné procesy, prídavné látky
Toxické a prospešné látky v potravinách
Označovanie a legislatíva potravín
Odporúčaná literatúra: 
Drdák M. a kol.: Základy potravinárskych technológií: Spracovanie rastlinných a živočíšnych surovín, cereálne a fermentačné technológie, uchovávanie, hygiena a ekológia potravín. Malé centrum, Bratislava, 1996. 511 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: genetická analýza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 3 hodiny prednášok /týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety: -
Podmienky na absolvovanie predmetu: i) Účasť na vyučovaní v súlade so Študijným poriadkom UCM v Trnave;  ii) Absolvovanie 2 písomných previerok (po 50 bodov) v priebehu semestra, z ktorých v súčte treba získať nadpolovičný počet, t.j. minimálne 51 bodov (podmienka ku skúške); iii) Ústna skúška (2 otázky).     
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Pozná používané metódy genetickej analýzy na úrovni molekúl, buniek, organizmov a populácií. Absolvovaním predmetu si študenti okrem zorientovania sa v problematike zdokonalia deduktívne myslenie pri riešení genetických problémov a získajú základné informácie pre riešenie takýchto problémov, ktoré v budúcnosti môžu aplikovať v praxi.      
Stručná osnova predmetu: Genetika živých organizmov a spôsoby dedičnosti znakov a vlastností. Segregačná a kombinačná analýza. Hybridizačná analýza: analýza dedičnosti dominantných a recesívnych znakov, aditívne a epistatické účinky génov; génové interakcie, test alelizmu, penetrancia a expresivita, chi-kvadrát test. Analýza väzby génov: analýza sily väzby génov, mapovanie génov, genetické a cytogeneické mapy génov, cytogenetické analytické metódy, meiotická a mitotická rekombinácia, mapovanie pomocou hybridov somatických buniek. Analýza kvantitatívnych znakov: dedičnosť kvantitatívnych znakov, heritabilita, QTL analýza – princípy a metódy. Cytogenetické metódy analýzy dedičnosti: analýza karyotypov, detekcia chromozómových aberácií, FISH. Mutačná analýza: molekulárne mechanizmy vzniku mutácií, analýza mutácií, komplementačný test, reverzná analýza, inzerčná mutagenéza, mutačné šľachtenie, oprava mutácií, reparačné mechanizmy. Analýza populácií: analýza toku génov v populáciách, stanovenie frekvencií aliel a genotypov v populáciách. Molekulárno-genetické analýzy: metódy analýzy proteínov, analýza proteómu; metódy analýzy DNA. 
Odporúčaná literatúra: 
Snustad, P.; Simmons, M.J.: Genetika. Nakladatelství Masarykovy univerzity, Brno, 2009, 864 str., ISBN: 978-80-210-4852-2
Griffiths, A.J.F. a kol.: An Introduction to Genetic Analysis. W.H.Freeman Publishers, 2000, 878 str., ISBN: 0-7167-3771-X
Vojtěch Hruban: Principy a aplikace molekulární genetiky ve šlechtění. Česká zemědělská univerzita, Praha, 2010, 242 str., ISBN: 978-80-213-0519-9.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: -
Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: RNDr. Juraj Faragó, CSc.	
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.


Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: laboratórne cvičenie k diplomovej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 25 hodín cvičení /týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 22
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: Predmety v rámci magisterského štúdia
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Diplomovú prax študent vykoná na vedeckom pracovisku, podľa zvolenej témy diplomovej práce, kde sa študent zoznámi s vhodnými metodickými postupmi a hlbšie prenikne do zvolenej problematiky. Následne vypracuje diplomovú prácu podľa platnej Smernice pre záverečné práce
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Je schopný riešiť metodické postupy vhodné pre riešenie zadania diplomovej práce a oboznámi sa s príslušnou literatúrou a so súčasným stavom riešenej problematiky. Úspešne vypracovaná diplomová práca podľa platných smerníc.
Stručná osnova predmetu: 
Štúdium literatúry podľa zadanej problematiky diplomovej práce, zvládnutie metodických postupov vhodných pre riešenie konkrétnej témy, pravidelné konzultácie s vedúcim diplomovej práce a praxe. 
Odporúčaná literatúra: 
Časopisecká a knižná literatúra podľa zadania témy diplomovej práce
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: Prof., RNDr. Anna Preťová, DrSc. v spolupráci s vedúcim konkrétnej diplomovej práce 
Dátum poslednej zmeny: 1.6. 2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.




Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 
laboratórne cvičenia k semestrálnej práci I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 4 hodiny seminárov /týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov:  3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester
Stupeň štúdia:  2 .stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadny
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Účasť na vyučovaní v súlade so študijným plánom magisterského štúdia UCM v Trnave. Vykonaná literárna rešerš pre zadanú semestrálnu prácu a vypracovanie „State of the art“ v problematike semestrálnej práce.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Je schopný pracovať s literárnou databázou a dokáže spracovať literárne údaje k téme semestrálnej práce. Študent získa obraz o súčasnom stave v problematike zadania semestrálnej práce.  Okrem toho, študent získa prehľad o metodických postupoch, ktoré v práci využije. 
Stručná osnova predmetu: 
Uvedenie do problematiky podľa zadania semestrálnej práce, práca s literatúrou a literárnou databázou, príprava prehľadu súčasného stavu v danej problematike, vypracovanie osnovy semestrálnej práce, výber najvhodnejšieho metodického postupu na základe definovaných cieľov práce.
Odporúčaná literatúra: 
Časopisecká literatúra, knižná, prípadne i údaje z internetu podľa témy semestrálnej práce.
Uher M. a kol.: Chemické a biotechnologické informácie. FPV UCM Trnava, 2000.
Meško, D. a kol.:Akademická príručka. Vydavateľstvo OSVETA, Martin, 2005.
Šesták Z.: Jak psát a přednášet o vědě. ACADEMIE, Praha, 2000
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: Doc. RNDr. Ján Rafay, CSc., Mgr. Lenka Blažeková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 
laboratórne cvičenie k semestrálnej práci II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 4 hodiny cvičení/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov:   3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:  2. semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: Laboratórne cvičenia k semestrálnej práci I.
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Účasť a vyučovaní v súlade so študijným poriadkom UCM v Trnave a rozpracovaná téma semestrálnej práce.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Získa zručnosti laboratórnej práce a rozumie metodickým postupom vhodným na riešenie zadanej problematiky. Získa aj prvé experimentálne výsledky, ktoré budú vedieť aj interpretovať. O súčasnom stave problematiky a čiastkových výsledkoch budú vedieť ústne referovať.
Stručná osnova predmetu: 
Zostavenie pokusov, interpretácia čiastkových výsledkov, syntéza výsledkov a trénovanie svojich výsledkov versus literárne údaje. Definovanie čiastkových záverov, trénovanie prezentácie semestrálnej práce a trénovanie reagovania na otázky v diskusii. 
Odporúčaná literatúra: 
Knižná, ale hlavne časopisecká odborná literatúra k problematike zadanej semestrálnej práci, prípadne internetové zdroje
Uher M. a kol.: Chemické a biotechnologické informácie. FPV UCM Trnava, 2000.
Meško, D. a kol.:Akademická príručka. Vydavateľstvo OSVETA, Martin, 2005.
Šesták Z.: Jak psát a přednášet o vědě. ACADEMIE, Praha, 2000
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc., Ing. Viera Horváthová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6. 2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 
Laboratórne cvičenia k semestrálnej práci III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 4 hodiny cvičení/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: Laboratórne cvičenia k semestrálnej práci II
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Účasť na vyučovaní v súlade so študijným programom Aplikovaná biológia magisterského štúdia na UCM Trnava. V závere semestra vypracovanie semestrálnej práce na zadanú tému v písomnej forme a jej prezentácia
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Pozná prácu s literatúrou, zvládne zručnosti laboratórnej techniky, osvojí si logické a syntetické myslenie, osvojí si atribúty vedeckej kompilácie, získa zručnosti v príprave prezentácie a zvládne techniku ústnej prezentácie 
Stručná osnova predmetu: 
Uvedenie do problematiky podľa témy semestrálnej práce, práca s literatúrou a práca s literárnymi databázami, vypracovanie osnovy semestrálnej práce, definovanie cieľov práce, výber metód riešenia a realizácia experimentov, zhodnotenie výsledkov, definovanie záverov a prínosov, vypracovanie semestrálnej práce a jej prezentácia
Odporúčaná literatúra: 
Knižná literatúra, vedecké a odborné časopisy, internetové zdroje v súlade so zadanou témou semestrálnej práce 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Timko, DrSc., Ing. Eva Ürgeová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6. 2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: laboratórne cvičenia z aplikovanej biológie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 5 hodín cvičení/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadny
Podmienky na absolvovanie predmetu: priebežné 75 %, záverečné 25 %
Priebežné hodnotenie:  priebežné zápočtové testy, samostatná práca, vypracovanie protokolov
Záverečné hodnotenie: záverečný test
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Je schopný pracovať v laboratóriu, získal vedomosti z mikrobiológie a biochémie v kontexte ich praktického využitia v priemyselne realizovaných fermentačných výrobách rôznych mikrobiálnych produktov.
Stručná osnova predmetu: 
Produkcia extracelulárnych nízkomolekulových mikrobiálnych primárnych a sekundárnych metabolitov. Produkcia intra- a extracelulárnych enzýmov. Enzýmové a bunkové katalýzy.  
Odporúčaná literatúra: 
Augustín, J.: Enzýmy a enzýmová analytika. ES SVŠT, Bratislava, 1983
Kotyk, A., Horák, J.: Enzýmová kinetika. SNTL, Praha, 1981
Ferenčík, M., Škárka, B., Novák, M., Turecký, L.: Biochémia. Slovak academic press, Bratislava, 2000
Káš, J., Kodíček, M., Valentová, O.: Laboratorní techniky z biochemie. VŠCHT, Praha, 2005
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: -
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc., Doc. RNDr. Ján Rafay, CSc., Ing. Eva Ürgeová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: laboratórne cvičenia z aplikovanej biológie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 5 hodín cvičení/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov:  3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: Laboratórne cvičenia z aplikovanej biológie I
Podmienky na absolvovanie predmetu: priebežne 75 %, záverečne 25 %
Priebežné hodnotenie: priebežné testy, samostatná práca, vypracovanie protokolov
Záverečné hodnotenie: záverečný test 
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Získa potrebnú laboratórnu zručnosť z molekulárnej biológie.
Stručná osnova predmetu: 
Bezpečnosť práce v molekulárno-biologickom laboratóriu. Prehľad najpoužívanejších pomôcok a techník, príprava roztokov a skladovanie reagencií, výpočty. Metodiky najbežnejších molekulárno-biologických experimentov s DNA. Izolácia  bakteriálných a rastlinných DNA (plazmidových, chromozomálných) pomocou kitov. Elektroforéza DNA v agarózových géloch. Štiepenie DNA restrikčnými endonukleázami, Princípy a praktická realizácia PCR. Amplifikácia DNA pomocou PCR. Detekcia mikroorganizmov  pomocou PCR.
Odporúčaná literatúra:
Godány, A., Faragó, J., Horváthová, V., Timko, J. Laboratórne cvičenia z molekulárnej biológie. UCM FPV, Trnava, 2012
Alberts, B, Johnson, A, Lewis, J, Raff, M, Roberts, K, Walter, P: Molecular Biology of the Cell. 4th Edition. Garland Publishing, New York, 2002.
Turňa a kol.: Rekombinantné DNA a biotechnológie.
Ferák, Sršeň: Genetika človeka. 2.vydanie, SPN Bratislava, 1990
Atherly a kol.: The Science of Genetics. Saunders College Publishing. 1999.
Watson a kol.: Molecular Biology of the gene, CSHL Press, 2005
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc., RNDr. Barbora Vidová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil:  prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 
laboratórne cvičenia z aplikovanej biológie III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 5 hodín cvičení/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov:  4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: Laboratórne cvičenia z aplikovanej biológie I a II
Podmienky na absolvovanie predmetu: priebežne 75 %, záverečne 25 %
Priebežné hodnotenie: priebežné testy, samostatná práca, vypracovanie protokolov
Záverečné hodnotenie: záverečný test  
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
získa praktickú zručnosť potrebnú pre laboratórnu prácu v oblasti výskumu ako aj komerčnej produkcie rastlinného materiálu použitím techník bunkových kultúr.
Stručná osnova predmetu:
Bezpečnosť práce v biologickom laboratóriu, príprava zásobných roztokov, chemické výpočty a základné podmienky práce s rastlinnými bunkovými kultúrami. Príprava živných médií pre kultiváciu rastlinných explantátov. Povrchová sterilizácia rastlinného materiálu a založemie in vitro kultúry. Vplyv rastových regulátorov na morfogenézu in vitro. Metódy in vitro propagácie rastlín. Založenie kalusovej kultúry. Indukcia regenerácie rastlín somatickou embryogenézou vs. organogenézou. Založenie bunkovej suspenznej kultúry. Produkcia sekundárnych metabolitov v bunkových kultúrach. Zber, spracovávanie a štatistické hodnotenie dát experimentov využívajúcich techniky bunkových kultúr. Chemické analýzy bunkových kultúr. Hodnotenie životaschopnosti buniek v in vitro kultúre.. 
Odporúčaná literatúra: 
Gamborg O.L.; Phillips G.C. (1995): Plant Cell, Tissue and Organ Culture. Fundamental Methods, Springer-Verlag, Berlin. Heidelberg, 358 pp., ISBN 978-0387580685.  
George E.F., Hall M.A. and De Klerk G.J. (2005): Plant Propagation by Tissue Culture. Exegetics, Basingstoke, UK, 3rd ed. 2008; ISBN 978-1402050053
Kraic, J.; Faragó, J.; Ostrolucká, M.G.; Libantová, J.; Moravčíková, J.; Jomová, K.; Hraška, Š.: Biotechnológie rastlín. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra genetiky a botaniky, Nitra 2011, 320 s., ISBN 978-8080948856
Trigiano, R.N., Gray, D.J. (Eds.): Plant Development and Biotechnology (1. ed). CRC Press, Boca Raton-London-New York-Washington; 2004, 376 p., ISBN: 978-0849316142.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc., RNDr. Barbora Vidová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: molekulárna diagnostika mikroorganizmov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny prednášok/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety: Pokročilá genomika
Podmienky na absolvovanie predmetu: 30% priebežne 70% v skúškovom období
Priebežné hodnotenie: písomný test v 7. týždni semestra, z ktorého je potrebné získať minimálne 50% bodového hodnotenia
Záverečné hodnotenie: písomná a ústna skúška
Výsledky vzdelávania 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Rozumie možnostiam izolácie, identifikácie, detekcie a charakterizácie mikroorganizmov v rôznych matriciach (životné prostredie, infekcie, potraviny, vody, extrémne podmienky, odpady) a pozná metódy molekulárnej biológie. 
Stručná osnova predmetu: 
Metódy izolácie mikroorganizmov, príprava buniek mikroorganizmov pre polymerázovú reťazovú reakciu (PCR), aplikácia rôznych metód PCR (multiplex, nested, Real Time PCR atď), dizajnovanie primerov pomocou počítačových programov, amplifikácia rDNA, sekvenčná analýza, porovnávanie nukleotidových sekvencií, genotypizácia
Odporúčaná literatúra: 
Coleman, W.B., Tsongalis, G.J.: Molecular Diagnostics: For the Clinical Laboratorians. Humana Press, 1997.
Buckingham, L., Flaws, M.L. Molecular Diagnostics: Fundamentals, Methods, and Clinical Applications. F a Davis Company, 2011.
Saunders, N.A., Lee, M.A.: Real-Time PCR: Advanced Technologies and Applications. Caister Academic Press, 2013. 
Rodríguez-Lázaro, D.: Real-Time PCR in Food Science: Current Technology and Applications. Caister Academic Press, 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.	
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.




Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: obhajoba diplomovej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: predmet štátnej skúšky
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Hodnotenie obhajoby diplomovej práce vykoná komisia pre štátne skúšky na základe hodnotenia vedúceho diplomovej práce, oponenta diplomovej práce a  priebehu obhajoby. Stupnica hodnotenia je A – Fx. 
Študent nezíska kredity, ak bude hodnotený známkou Fx vedúcim práce, ak bude hodnotený známkou Fx oponentom, resp. ak bude hodnotený známkou Fx komisiou pre štátne skúšky.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Je schopný riešiť rôzne metodické postupy, pozná prácu v laboratóriu a dokáže aplikovať získané vedomosti v praxi.
Stručná osnova predmetu: 
Pri obhajobe diplomovej práce sa hodnotia tieto kritériá:
1. Aktivita študenta, práca s literatúrou (triedenie a hodnotenie prameňov, vyvodzovanie vlastných záverov z literárnych prameňov), samostatná práca študenta pri vypracovaní diplomovej práce, úroveň spracovania získaných výsledkov študentom - hodnotí vedúci diplomovej práce v posudku, stupnica hodnotenia A - Fx.
2. Formálna úroveň práce (štylizácia textu, použitá terminológia, grafická realizácia), práca s literatúrou, celková koncepcia práce, úplnosť spracovania témy, kvalita spracovania témy - hodnotí oponent diplomovej práce v posudku, stupnica hodnotenia A - Fx.

Komisia pre štátne skúšky v rámci obhajoby hodnotí obsahovú a formálnu úroveň diplomovej práce, originalitu diela (na základe protokolu originality), odpoveď študenta na kladené otázky a pripomienky uvedené v posudkoch vedúceho a oponenta alebo členov komisie pre štátne skúšky.
Odporúčaná literatúra: -
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc. 
Dátum poslednej zmeny: 1.6. 2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: pokročilá bioinformatika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 1 hodina prednášok, 1 hodina cvičení/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadny
Podmienky na absolvovanie predmetu: úspešné absolvovanie 2 testov v priebehu semestra, z ktorých je potrebné získať minimálne 50% z bodového hodnotenia; samostatná práca
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Získa prehľad o získavaní, spracovaní a analýze všetkých druhov biologických dát a ich vyhodnotení pomocou výpočtovej techniky a internetu za účelom získania informácií o vzťahu medzi genetickou informáciou a zložením, funkciou a evolúciou proteínov. Predpokladom naplnenia výučby tohto predmetu je samostatná práca študentov v oblasti výskumu biologických vedných disciplín zameraná na využitie dostupných biologických informácií.
Stručná osnova predmetu: Gén, genóm, proteín, proteóm. DNA, gény, evolúcia, horizontálny prenos génov. Homológy, ortológy a paralógy. Konzervované úseky v sekvenciách proteínov. Metódy štúdia aminokyselinových sekvencií v korelácii k ich funkciám. Charakteristiky dostupných softvérových systémov a databáz používaných v bioinformatike (GenBank, EMBL-Database, DDBJ, SwissProt, TrEMBL, UniProt, PDB, Pfam, Clustal, HCA, BLAST, GOR, PHd, SwissModel, PHYRE a iné). Európsky bioinformatický ústav v Hinxtone (Cambridge, U.K.) ako pracovisko zastrešujúce výskum a služby v bioinformatike. Praktické využitie bioinformatiky.
Odporúčaná literatúra: 
R.F. Doolittle (ed.) Methods in Enzymology, vol. 266. Academic Press, San Diego, 1996.
A.M. Lesk: Introduction to Protein Bioinformatics. Oxford University Press, Oxford, 2002.
Vybrané články z vedeckej časopiseckej literatúry k danej téme.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: doc. Ing. Andrej Godány, CSc., Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: pokročilá genomika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 3 hodiny prednášok /týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.semester
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú  dve písomné previerky po 20 bodoch, vypracovanie semestrálneho projektu. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 12 bodov  a nevypracuje  a neprezentuje semestrálny projekt.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Získa znalosti pri spracovávaní a porovnávaní kompletných sekvenčných údajov genómov baktérií, archae baktérií a bakteriofágov, určovaní a lokalizácii všetkých génov v genóme, vytvorenie expresného profilu génov, identifikácii génov z regulačných oblastí, porovnanie génov a genómov a ich evolučný vzťah.
Stručná osnova predmetu: Úvod do genomiky, Technológie genomiky, Databázy sekvencie genómov, Bioinformatická aplikácia počítačových programov, Základy mapovania a sekvenovania genov, Štruktúrna genomika, Komparatívna genomika, Genomika baktérií a archae baktérií, Genomika bakteriofágov. Genomika a medicína, Semestrálny projekt - genomická mapa bakteriofágu.
Odporúčaná literatúra: 
Bauerová a kol.: Metódy analýzy génov a genómov. FPV UKF, 197s., 2008, ISBN 978-80-8094-408-7
Drahovská a kol.: Genomika a bioinformatika. VEDA vydavateľstvo SAV, 2007, ISBN 978-80-224-0995-7
Arthur Lesk, A.M.: Introduction to Genomics. Oxford University Press, 2007.
Pevsner, J.: Bioinformatics and Functional Genomics, Wiley-Blackwell, 2009. 
Deonier, R.C., Tavaré, S., Watermann, M.S.: Computational Genome Analysis: An Introduction (Statistics for Biology and Health). Springer, 2005.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: predmet sa vyučuje len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: doc. Ing. Andrej Godány, CSc
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr.Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: pokročilá proteomika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny prednášok /týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.semester
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety:  žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú 2 písomné previerky po 50 bodoch, , zaverečný (skúškovy) test na získanie hodnotenia A je potrebné získanie najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý v skuškovom teste písomnej previerky získa menej ako 50 bodov.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Získa vedomosti o  genóme, a vzťahoch medzi proteínmi, ich biosyntéze  a štruktúre. Ďalej pozná  nové prístupy v proteomike  a jej  využitie, najmä v personálnej medicíne, ktoré sú založené  na poznaní sekvencie genómu jednotlivých pacientov.
Stručná osnova predmetu: Biosyntéza proteínov, štruktúra proteínov. Významne enzýmy v proteínovom inžinierstve, umelé proteíny. Využitie proteomiky v medecíne, proteínové inžinierstvo a pochopenie možnosti prípravy nových želaných proteínov (liečiv) a cielené zmeny proteínov za účelom ich využitia v medicínskej praxi.
Odporúčaná literatúra:
T.D.Geleherter, F.S.Collins and Ginsburg D: Principles of Medical Genetics, Lippincott, Williams and Wilkins, New York, 1998
A.M. Lesk: Introduction to Protein Sciences. Oxford University Press. 2004
R.M.Twyman: principles of proteomics, Taylor and Francis, 2007
M.Ridlei: Genome, Harper Collins Publ.Inc., New York 2000
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: -
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: Prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: proteínový dizajn
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny prednášok, 1 hodina cvičení /týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadny
Podmienky na absolvovanie predmetu: úspešné absolvovanie 2 testov v priebehu semestra, z ktorých je potrebné získať minimálne 50% z bodového hodnotenia; odovzdanie a prezentácia samostatnej práce k zvolenej téme
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Pozná základy proteínového inžinierstva. K tomu je potrebné zvládnuť poznatky o aminokyselinách, peptidovej väzbe, vlastnostiach proteínov, detaily zo štruktúry proteínov (primárna, sekundárna, supersekundárna, terciárna, kvartérna), ich predikcie, stability a evolúcie, ako aj základy vzťahov medzi Eucarya, Bacteria a Archaea. Zásahy do štruktúry proteínov na molekulárnej úrovni pochopiť v snahe cielene meniť vlastnosti proteínov.
Stručná osnova predmetu: Proteíny, funkcia a zloženie. Aminokyseliny, alfa uhlík, chiralita. Vznik proteínov, peptidová väzba, jej planárnosť, rotácie, uhly. Štruktúra proteínov, typy, úrovne, klasifikácia podľa štruktúry. Primárna štruktrúra proteínov, 20 aminokyselín, kódy, rozdelenie podľa vlastností. Sekundárna štruktúra proteínov, špirála, vlákno, fibrilárne a globulárne proteíny. Terciárna štruktúra proteínov, väzby a interakcie, Ramachandranov diagram. Supersekundárna štruktúra, domény a modulárne proteíny. Molekulová evolúcia proteínov, porovnanie sekvencií a štruktúr, mutácie a iné zmeny. Konvergentná a divergentná evolúcia proteínov. Katalogizácia štruktúr proteínov – internet, porovnanie, obmedzenia. Predikcie štruktúry proteínov a modelovanie (homologické a nehomologické sekvencie). Stabilita a stabilizácia proteínov – prístupy, metódy. Imobilizácia, chemická modifikácia (príklady). Proteínové inžinierstvo, prístup, ciele, možnosti a príklady proteínového dizajnu. Formy života na Zemi (Bacteria, Archaea a Eucarya). Extrémofilné mikroorganizmy a extrémostabilné proteíny - využitie. Faktory extra stability hyperstabilných proteínov.
Odporúčaná literatúra: 
A.M. Lesk: Introduction to Protein Architecture. Oxford University Press, 2001.
G.A. Petsko, D. Ringe: Protein Structure and Function. New Science Press, 2003.
Vybrané články z vedeckej časopiseckej literatúry k danej téme.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: doc. Ing. Andrej Godány, CSc., Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: techniky rekombinantných molekúl DNA
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 3 hodiny prednášok /týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.semester
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety: Molekulárna biológia,  Génové manipulácie a GM
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 20 bodoch, . Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 12 bodov.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Získa všeobecný prehľad a znalosti  využitia a aplikácii techník rekombinantných molekúl DNA  v praxi. Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania by mal študent byť schopný  konštruovať a dizajnovať rekombinantné molekuly DNA pre priemyselne aplikovateľné mikroorganizmy. Získa vedomosti na základe analýzy DNA o možnosti detekcie dedičných chorôb.
Stručná osnova predmetu: Využitie génových manipulácií, klonovanie niektorých  p biopreparátov, príklady a spôsoby klonovania génov pre aplikačné využitie, príprava priemyseľne využiteľných mikroorganizmov, Integrácia klonovaných génov do chromozomálnej DNA hostiteľských buniek, cielená, ľubovoľná, princip, detekcia príklady, využitie. Disrupcia génov v chromozomálnej DNA hostiteľských buniek, princíp, detekcia, príklady, využitie, Uvolnovanie génov z chromozomálnej DNA hostiteľských buniek princíp,detekcia, príklady, využitie. Detekcia dedičných chorôb pomocou techník molekulárnej biológie, príprava DNA k analýze, analýza DNA.
Odporúčaná literatúra: 
Lodish h., Berk a., Matsudaira p., Kaiser ch.a., Krieger m., Scot m.p.,   Zipursky s.l., Darnell j. 1999: Molecular Cell Biology, 5th Edition. W. H. Freeman  & Co., New York, ISBN 0-7167-4366-3.
Purves, W.K.D., Sadava, G.H. Orians, H.C. Heller. 2004. Life:The Science of Biology, 7th ed. Sinauer Associates, Sunderland, MA, and W. H. Freeman, New York.
Voet D., Voet J.G.,  Pratt Ch.V. 2005: Fundamentals of Biochemistry Danvers (Ma), 2005, ISBN 0-471-21495-7.
Sambrook, J., Russel, D. W.: The Condesed Protocols from Molecular Cloning: A laboratory Manual. Cold Spring harbor Laboratory Press, 2006.
Pevsner, J.: Bioinformatics and Functional Genomics. Wiley Blackwell, 2nd edition, p. 992, 2009, ISBN 978-0-470-08585-1.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: doc. Ing. Andrej Godány, CSc.	
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof.RNDr Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: vybrané kapitoly z mikrobiológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 3 hodiny prednášok /týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:  V priebehu semestra budú 2 písomné previerky (po 20%) skúška bude písomná (30%) aj ústna (30%), na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95%, na získanie hodnotenia B najmenej 90%, na hodnotenie C najmenej 80%, na hodnotenie D najmenej 70% a na hodnotenie E najmenej 60%. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej previerky získa menej ako 50%.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Pozná mikrobiologickú charakteristiku potravín, nápojov, pôdy, vody, vzduchu, odpadov, zvierat a ľudí z pohľadu pozitívnej ale aj negatívnej činnosti mikroorganizmov s možnosťami ich cieleného využívania resp. eliminácie
Stručná osnova predmetu: Morfologická, fyziologická a biochemická charakteristika baktérií, kvasiniek a vláknitých mikroskopických húb významných v potravinárstve a biotechnológiách (mliekarenstvo, mäsovýroba, konzervácia, pekárenstvo, nápojový priemysel, atď.). Mikrobiológia životného prostredia. Charakteristika hygienicky významných skupín mikroorganizmov z hľadiska kvality vôd (pitné, povrchové, odpadové). Mikrobiálne spoločenstvá v pôde (charakteristika a význam, regulácia obsahu). Vzduch ako prostredie pre mikroorganizmy. Pevný odpad (charakteristika najvýznamnejších rodov a druhov, mikrobiologická úprava odpadov). Biotechnologický aspekt mikrobiálnej ekológie (kompostovanie, bioplyn). Živočíšna mikrobiológia (ochorenia zvierat, ochorenia prenosné na človeka). Humánna mikrobiológia.
Odporúčaná literatúra: Hudecová, D., Šimkovic, M.: Mikrobiológia, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2009, 293 s. 
Horváthová V., Šturdík E.: Mikrobiológia. Návody na laboratórne cvičenia. FPV UCM, 2012, 121 s.
Langšádl L: Vybrané kapitoly z mikrobiológie, epidemiológie a hygieny. IFBLR UCM, 2008, 95 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: doc. Ing. Andrej Godány, CSc., Ing. Viera Horváthová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: vybrané kapitoly z molekulárnej  biológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinný 
Odporúčaný rozsah výučby: 3 hodiny prednášok /týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.semester
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety:  Molekulárna biologia 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú dve  písomné previerky po 20 bodoch. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 12 bodov. 
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Nadviaže na predchádzajúce poznatky z biológie, molekulárnej biológie, genetiky, genomiky, proteomiky a rozšíri si vedomosti o oblasti poznania a využitia mimojadrovej dedičnosti, transponovateľných genetických elementov, DNA markerov, DNA fingerptintingu a forenzné využitie DNA, komparatívnej genomiky, funkčnej genomiky, DNA mikročipov, molekulárnej systematiky, syntetická biológia. Predstaviť najnovšie metódy molekulárnej biológie. Využiť aj formu konkrétnych vybraných kapitov (review štúdií) na objasnenie vybraných tém molekulárnej biológie.
Stručná osnova predmetu: Techniky molekulárnej biológie aplikovanej vo forenzných Organizácia ľudského chromozómu. DNA markery. Variácie v dĺžke DNA, STRs (short tandem repeats). Mikrosatelity, SSRs (simple sequence repeats), minisatelity (VNTRs). Variácie v sekvencii DNA, SNPs (single nucleotide polymorphisms), inzerčné sekvencie a delécie. Príprava vzoriek DNA. Analýza Y chromozómu. Mitochondriálne analýzy. Identifikácia paternity. Identifikácia obetí a podozrivých. Vyhodnocovanie výsledkov, Laboratórne validácie. Aplikácia DNA databázových systémov (CODIS).
Odporúčaná literatúra: 
Bell, S.: Forensic Chemistry. Prentice Hall, 2006.
Khan, J., Kennedy, T.J., Christian, D.: Basic Principles of Forensic Chemistry. Humana Press, 2011.
Ahuja, S., Jespersen, N. (Ed.): Modern Instrumental Analysis. Elsevier, 2006.
Skoog, D.A., Holler, F.J., Crouch, S.R.: Principles of Instrumental Analysis. Brooks Cole, 2006
Šmarda, J. a kol.: Metody molekulární biologie. Masarykova univerzita, 188s. 2010, ISBN 9788021038417  
Huimin Zhao (Ed.) Synthetic Biology: Tools and Applications, Academic Press; 1 edition (June 15, 2013), ISBN-10: 0123944309
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: -
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: doc.Ing Andrej Godány, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: aplikovaná biochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby: predmet štátnej skúšky
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná 
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadny
Podmienky na absolvovanie predmetu: Študent musí mať absolvovaný predmet Enzymológia, Aplikovaná biochémia rastlín, Liečivé rastliny a na štátnej skúške musí na známku E odpovedať na 60%.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Získa prehľad z poznatkov v oblasti biologickej funkcie vybraných enzýmov, ich získavania z mikrobiálnej, rastlinnej a živočíšnej biomasy a ich využití v rôznych oblastiach hospodárskej praxe, a bude pripravený pre absolvovanie štátnej skúšky z tohto konkrétneho predmetu v rozsahu danom osnovou predmetu.
Stručná osnova predmetu: Študent si vyberie z 20 okruhov štátnicových otázok z predmetov Enzymológia, Aplikovaná biochémia rastlín, Liečivé rastliny jednu otázku.
Odporúčaná literatúra: 
J. Augustín.: Enzýmy a enzýmová analytika. ES SVŠT, Bratislava, 1983.
M. Ferenčík, B. Škárka, M. Novák, L. Turecký: Biochémia. SAP, Bratislava, 2000.
K. Buchholz, V. Kasche, U.T. Bornschauer: Biocatalysts and Enzyme Technology; 2nd Ed. Wiley, Weinheim, 2012.
M. Ferenčík, B. Škárka, M. Novák, L. Turecký: Biochémia. SAP, Bratislava, 2000.
D. Voet, J.G. Voet: Biochemistry. Wiley, New York, 2011.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: -
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.






Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: aplikovaná biochémia rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny prednášok/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov:  2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:  2. semester
Stupeň štúdia:  2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadny
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Úspešné absolvovanie priebežných a záverečného testu (35-40 bodov = A, 30-34 bodov = B, 
25-29 bodov = C, 20-24 bodov = D, 15-19 bodov =E, 0-14 bodov =FX).
Účasť na vyučovaní v súlade s študijným poriadkom.
Celkové hodnotenie: 46-50 bodov = A, 41-45 bodov = B, 36-40 bodov = C, 31-35 bodov = D, 26-30 bodov =E, 0-25 bodov =FX.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Získa vedomosti o biologických regulačných procesoch prebiehajúcich v rastlinných bunkách a aj na úrovni celistvej rastliny. Študenti získané poznatky budú môcť aplikovať a využívať na lepšie pochopenie špecializovanejších predmetov (genomika, proteomika a pod.).
Stručná osnova predmetu: 
Statická a dynamická biochémia, základné energetické dráhy v rastlinách, syntéza primárnych a sekundárnych metabolitov, podstata genetickej modifikácie DNA, štruktúra a funkcia enzýmov, oxido-redukčné systémy, oxidačný stres, kyslíkové radikály, biologicky aktívne látky. 
Odporúčaná literatúra: 
Ferenčík M., Škárka B., Novák M., Turecký L.: Biochémia, 2000, Slovak Academic Press, Bratislava, s. 924
Ďuračková Z., Bergensi Ľ., Čársky J.: Voľné radikály a antioxidanty v medicíne (II), Slovak Acadeic Press, Bratislava, s. 315
Kusters R.: Prúvodce biotechnológiemi, Academia Praha, s. 104
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: Predmet sa prednáša, ak si ho zapíše najmenej 7 študentov.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: aplikovaná biológia 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby: predmet štátnej skúšky
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety: Biológia in vitro systémov, transgénne organizmy, molekulárna biológia
Podmienky na absolvovanie predmetu: skúška
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Získa prehľad o biologických systémoch a ich aplikovaní v praxi a vo výskume a budú pripravení pre absolvovanie štátnej skúšky z tohto konkrétneho predmetu v rozsahu danom osnovou predmetu.
Stručná osnova predmetu: 
Systémy in vitro  a ich aplikovanie v praxi a vo výskume,  úprava vlastností organizmov pomocou transgenózy, príprava haploidných rastlín a ich význam pre moderné šľachtenie, totipotencia buniek ako základ pre prácu a využitie pletivových kultúr, somatická embryogenéza, umelé semená, mikroorganizmy v potravinách, probiotické a patogénne mikroorganizmy, identifikácia baktérií využitím moderných molekulárnych postupov.
Odporúčaná literatúra:
1. Procházka S., Šebánek J.   kol. Regulátory rostlinného rústu, Academia Praha 1997, 393 s., ISBN 80-200-0597-8
2. Trigiano R.N. Gray D.J.: Plant Development and Biotechnology, CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington D.C., 2005, 358 pp., ISBN 0-8493-16-14-6
3. Salaj T., Blehová A. : In vitro kultúry vyšších rastlín, UK Bratislava, 2006,  162 s., ISBN80‑223-2061-7
4. Škárka B., Polívka Ľ.: Základy biologických systémov., Bratislava, STU 2001
5. Preťová A., a kol. : Biotechnológie ako nástroj moderného poľnohospodára na prekonanie predvídaných klimatických zmien (sucho, vysoká teplota), ÚGBR SAV Nitra, 2011, 138s., ISBN 978-80-970-662-0-8
6. NeumanK.H., Kumar A., Imani J.: Plant Cell and Tissue Culture -  a tool in Biotechnology 
    basics and applications, Springer Verlag, 2009, 333pp., ISBN 978-3-540-93882-8
7.Valík Ľ., Prachar V.: Pôvodcovia ochorení z požívatín a minimalizácia ich rizika. 
   Nakladateľstvo STU 2009, 167 s.
8. Lund B.M., Baird-ParkerT.C., Gould G.W.: Microbiological Safety and Quality of Food. 
   Gaitherburg: Aspen Publishers, Inc., 2000, 1536 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: -
Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 1.6. 2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: aplikovaná mikrobiológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby: predmet štátnej skúšky
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: Študent musí mať absolvovaný predmet Vybrané kapitoly z mikrobiológie a na štátnej skúške musí na známku E odpovedať na 60%.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Získa prehľad o mikrobiológií potravín, nápojov, pôdy, vody, vzduchu, odpadov, zvierat a ľudí z pohľadu pozitívnej ale aj negatívnej činnosti mikroorganizmov s možnosťami ich cieleného využívania resp. eliminácie a bude pripravený pre absolvovanie štátnej skúšky z tohto konkrétneho predmetu v rozsahu danom osnovou predmetu. 
Stručná osnova predmetu: Mikroorganizmy najčastejšie prichádzajúce do úvahy v potravinárstve. Mikrobiológia mlieka (surového, pasterizovaného, trvanlivého, sušeného). Mikrobiológia kyslomliečnych výrobkov, syrov. Mikrobiológia mäsa a mäsových výrobkov. Mikrobiológia slepačích vajec a vaječných produktov. Mikrobiológia požívatín rastlinného pôvodu (obilie, múka, zemiaky, koreniny, fermentované rastlinné produkty). Mikrobiológia chleba, pekárenských a cestovinárskych produktov. Vplyv vonkajších a vnútorných faktorov požívatín na ich mikrobiologickú kvalitu. Mikroorganizmy a faktory spôsobujúce zhoršenie kvality požívatín. Indikátorové a indexované mikroorganizmy využívané pri skúmaní a posudzovaní požívatín. Ochorenia mikrobiálneho pôvodu prenosné požívatinami. Extrémofilné mikroorganizmy v životnom prostredí. Vzduch ako prostredie pre mikroorganizmy. Charakteristika hygienicky významných skupín mikroorganizmov z hľadiska kvality vôd (pitné, povrchové, odpadové). Pevný odpad (charakteristika najvýznamnejších rodov a druhov, biotechnologický aspekt mikrobiálnej ekológie - kompostovanie, bioplyn). Spätné získavanie surovín (biolúhovanie, biomining - kovy, biopalivá). Mikrobiálne spoločenstvá v pôde (charakteristika a význam, regulácia obsahu). Škodcovia, patogény a paraziti v pôde. Humánna mikrobiológia (mikroflóra   zdravého ľudského tela. Infekcia, virulencia, patogenita, mikrobiálna etiológia niektorých ochorení). Veterinárna mikrobiológia (ochorenia zvierat, ochorenia prenosné na človeka). 
Odporúčaná literatúra: 
Hudecová, D., Šimkovic, M.: Mikrobiológia, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2009, 293 s.
(dostupné na http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/veda/091127_mikrobiologia_hudecova_s.pdf) 
Horváthová V., Šturdík E.: Mikrobiológia. Návody na laboratórne cvičenia. FPV UCM, 2012, 121 s. ISBN 978-80-8105-344-3
Langšádl L: Vybrané kapitoly z mikrobiológie, epidemiológie a hygieny. IFBLR UCM, 2008, 95 s. ISBN 978-80-8105-052-0
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: doc. Ing. Andrej Godány, CSc., Ing. Viera Horváthová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: enzymológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby: 3 hodiny prednášok/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadny
Podmienky na absolvovanie predmetu: úspešné absolvovanie 2 testov v priebehu semestra, z ktorých je potrebné získať minimálne 50% z bodového hodnotenia
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Získa poznatky z oblasti biologickej funkcie vybraných enzýmov, ich získavania z mikrobiálnej, rastlinnej a živočíšnej biomasy a ich využití v rôznych oblastiach hospodárskej praxe.
Stručná osnova predmetu: Základné zatriedenie enzýmov vzhľadom na katalytickú účinnosť. Molekulový mechanizmus biokatalýzy. Enzýmová kinetika. Funkcie enzýmov v biologických systémoch a ich rozdelenie podľa miesta výskytu. Regulačné mechanizmy produkcie enzýmov. Metódy izolácie natívnych enzýmov z biomasy. Priemyselná produkcia enzýmov. Využitie enzýmov v praxi.
Odporúčaná literatúra: 
J. Augustín.: Enzýmy a enzýmová analytika. ES SVŠT, Bratislava, 1983.
M. Ferenčík, B. Škárka, M. Novák, L. Turecký: Biochémia. SAP, Bratislava, 2000.
K. Buchholz, V. Kasche, U.T. Bornschauer: Biocatalysts and Enzyme Technology; 2nd Ed. Wiley, Weinheim, 2012.
Vybrané články z vedeckej časopiseckej literatúry k danej téme.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: doc. Ing. Andrej Godány, CSc., RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: klinická mikrobiológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny prednášok/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 1x priebežný test – 25% hodnotenia (potrebné je získať 55%), skúška v skúšobnom období – 75%. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej časti hodnotenia získa menej ako 55%
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Pozná mikroflóru ľudského tela, mikrobiálnu etiológiu niektorých závažných ochorení, mal by mať vedomosti o laboratórnej práci pri odbere a zasielaní vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie, ďalej o laboratórnom spracovaní najdôležitejších druhov materiálov a tiež aké sú možnosti antimikrobiálnej terapie.
Stručná osnova predmetu: Klinická mikrobiológia a jej vzťah k ostatným klinickým odborom. Mikroorganizmy a makroorganizmus, mikroflóra zdravého ľudského tela. Imunitné mechanizmy človeka. Mikrobiálna etiológia niektorých ochorení (infekcie CNS, dýchacích ciest, kože, očí, septické stavy, očné infekcie, močové infekcie, infekčné hnačky). Infekčný materiál a bezpečnosť pri práci. Mikrobiologické vyšetrenie – jeho jednotlivé časti, prehľad mikrobiologických vyšetrovacích metód (mikroskopické, kultivačné, serologické, molekulárno – biologické). Odber, transport, spracovanie jednotlivých typov biologického materiálu a interpretácia výsledkov. Antimikrobiálna terapia – druhy a účinok antibiotík, citlivosť a rezistencia mikroorganizmov na antibiotiká, určovanie citlivosti mikroorganizmov a mikrobicídneho účinku antibiotík.
Odporúčaná literatúra: 
Hudecová, D., Šimkovic, M.: Mikrobiológia, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2009, 293 s. 
Horváthová V., Šturdík E.: Mikrobiológia. Návody na laboratórne cvičenia. FPV UCM, 2012, 121 s.
Langšádl L: Vybrané kapitoly z mikrobiológie, epidemiológie a hygieny. IFBLR UCM, 2008, 95 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: nový predmet, vyučuje sa len v zimnom semestri, ak si ho zapíše najmenej 7 študentov
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: doc. Ing. Andrej Godány, CSc., Ing. Viera Horváthová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: liečivé rastliny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny prednášok/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: Študenti budú prezentovať výsledky individuálneho štúdia vo forme prezentácií a seminárnych prác. Hodnotená bude príprava a forma prezentácie, 45 bodov, písomná časť práce, 45 bodov. V skúšobnom období študenti absolvujú záverečnú skúšku.
Celkové hodnotenie predmetu:
A (výborne) 100 – 93 % bodov, B (veľmi dobre) 92 – 85 % bodov, C (dobre) 84 – 77 % bodov, D (uspokojivo) 76 – 69 % bodov, E (dostatočne) 68 – 61 % bodov, Fx (nedostatočne)	 60 – 0 % bodov.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Pozná farmaceuticky dôležité čeľade liečivých a jedovatých rastlín, získa základné vedomosti o zásadách zberu liečivých rastlín, byliniek, a o manipulácii s nimi.
Stručná osnova predmetu: 
	História zberu liečivých rastlín, správne zásady zberu liečivých rastlín

Adjustácia, sušenie a uskladnenie drog
Použitie liečivých rastlín
Úvod do farmakognózie, základné pojmy
Obsahové účinné látky liečivých rastlín a drog
Nebezpečné rastliny
– 11. Charakteristika vybraných liečivých rastlín
12. –  13. Záverečná prezentácia semestrálnych prác
Odporúčaná literatúra:
Kresánek, J. a  Kresánek, J.: Atlas liečivých rastlín a lesných plodov. Martin: Osveta, 2008. 
Mika, K.: Fytoterapia. Martin: Osveta, 1988. 
Novák, J.: Jedovaté rostliny kolem nás. Praha: Grada, 2006.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: Ing. Eva Ürgeová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: ochrana duševného vlastníctva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny prednášok/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.semester
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú 2 písomné previerky po 20 bodoch, , zaverečný (skúškovy) test na získanie hodnotenia A je potrebné získanie najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý v skuškovom teste písomnej previerky získa menej ako 50 bodov.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Rozumie ochrane duševného vlastníctva všeobecne, ale hlavne v súvislostiach týkajúcich sa problematiky technológie rekombinantných DNA, so všetkých súvislosťami, ktorými v súčasnej dobe vznikajú s transgénnymi organizmami.
Stručná osnova predmetu: Definícia duševného vlastníctva, legislatívne vymedzenie duševného vlastníctva, klasifikácia duševného vlastníctva. Autorské práva, právo príbuzne autorskému právu a práva s ním súvisiace. Rozdelenie duševného vlastníctva. Čo je objav, patent, úžitkový vzor a ochranná známka. Kto garantuje ochranu duševného vlastníctva na Slovensku, v EÚ a vo svete. Ako postupovať pri požiadaní o patent. Medzinárodné patenty, patenty na liečiva, „orphan drugs“. Čo môže byť predmetom patentovej ochrany. Patenty v moderných biotechnológiách, patenty na procesy, patenty na nové produkty. Patentová ochrana rekombinantných produktov. Medzinárodné zmluvy, medzinárodné dohody, transfer technológií(TT), inštitúcie naše a medzinárodné, týkajúce sa patentovej ochrany a transferu technológií (biotechnológií). Legislatíva.
Odporúčaná literatúra: 
Valková D., Turňa, J., Timko J: Úvod do molekulárnej biológie, Veda Bratislava  2005 
ISBN:80-224-0845-X
Duševné vlastníctvo, vydáva Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: -
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: Prof. Ing. Jozef. Timko, DrSc.	
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: patogénne mikroorganizmy v potravinách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Typ predmetu: povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny prednášok/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety: Vybrané kapitoly z molekulárnej biológie
Podmienky na absolvovanie predmetu: 30% priebežne 70% v skúškovom období
Priebežné hodnotenie: písomný test v 7. týždni semestra, z ktorého je potrebné získať minimálne 50% bodového hodnotenia
Záverečné hodnotenie: písomná a ústna skúška
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Získa prehľad o potravinársky významných mikroorganizmoch, možnostiach ich detekcie a identifikácie v rôznych potravinových matriciach s využitím molekulárno-biologických metód.
Stručná osnova predmetu: 
	Súčasný stav a perspektívy molekulárno-biologickej analýzy potravín

Klasické a alternatívne metódy detekcie mikroorganizmov v potravinách
Probiotické, patogénne baktérie, kvasinky a vláknité huby
Molekulárna detekcia bakteriálnej rezistencie na antibiotiká v potravinách
Detekcia enterobaktérií s využitím DNA metód a metód na báze proteínov
Identifikácia baktérií s využitím molekulárnej typizácie
Vírusové patogény a ich identifikácia
Detekcia patogénnych prvokov v potravinách
Odporúčaná literatúra: 
	Valík Ľ., Prachar V.: Pôvodcovia ochorení z požívatín a minimalizácia ich rizika. Nakladateľstvo STU 2009, 167 s.

Lund B.M., Baird-ParkerT.C., Gould G.W.: Microbiological Safety and Quality of Food. Gaitherburg: Aspen Publishers, Inc., 2000, 1536 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: doc. RNDR. Peter Siekel, CSc.	
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: prírodné látky a syntéza liečiv
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny prednášok/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 2 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: obhájenie jednej semestrálnej práce prednesenej na základe podkladov od vyučujúceho a úspešné absolvovanie záverečnej kontrolnej písomky zo všetkých oblastí prednesenej tematiky. 
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Získa prehľad rôznych druhov liečiv a komplexné znalosti farmakodynamiky. Študenti sú schopní analyzovať účinky a mechanizmus pôsobenia liečiv na organizmus a navrhovať jednoduché schémy syntézy účinných molekúl. 
Stručná osnova predmetu: Farmakodynamika - mechanizmus účinku liečiv, enzýmové inhibítory, receptorová teória, agonista, antagonista. Vývojové etapy syntézy liečiv, nosná štruktúra, syntéza analógov, syntetické stratégie. Testovanie nových liečiv. CNS anestetiká, analgetiká, analógy morfínu. Antipyretiká, nesteroidné antiflogistiká. Liečivá periférneho nervového systému, cholínergický systém, lokálne anestetiká, myorelaxanciá. Adrenergiká, adrenolytiká, deriváty námelových alkaloidov, anobeziká. Antihistaminiká, vývoj H1 a H2 antihistaminík, syntéza vybraných typov. Sulfónamidy, antibiotiká – penicilíny a cefalosporíny. Dezinfekčné a antiseptické látky, antimykotiká. Antivirotiká. Antineoplastiká. Vitamíny A, E, K, C a skupiny B. Syntéza biokatalyzátorov.
Odporúčaná literatúra: 
Syntéza prírodných látok / Renata Gašparová. - 2. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. - 144 s. - ISBN 978-80-8105-155-5.
Organopreparáty : chemie a technologie léčiv z živočišných surovin / Viktor Mansfeld et al. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1958. - 281 s. 
Liečenie rakoviny, leukémie a iných chorôb prírodnými prostriedkami / Rudolf Breuss ; - 3. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2010. - 136 s. - ISBN 978-80-8101-302-7.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0


Vyučujúci: doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: transgénne organizmy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby: 3 hodiny prednášok/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadny
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
V priebehu semestra študenti budú písať 4 až 6 písomných testov, ktoré sa budú bodovať. Na konci semestra bude z predmetu vykonaná ústna skúška. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorého písomného testu  získa menej ako 12 bodov a nebude pripustený ku skúške.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Získa vedomosti o vzniku geneticky modifikovaných organizmov. Získa informácie o príprave transgénnych organizmov a výhodách i nevýhodách využívania GMO. Študent bude oboznámený aj s legislatívou platnou v EU a na Slovensku a o biologickej bezpečnosti. 
Stručná osnova predmetu: 
História GMO, modifikované mikroorganizmy, rastliny a živočíchy, metodiky prenosu DNA, 
stabilita a expresia klonovaných a transformovaných génov, dôkaz transformantov. legislatíva
Odporúčaná literatúra: 
Timko a kol.: Geneticky modifikované organizmy, Veda, Bratislava, 2005
Válková D., Turňa J., Timko J. : Úvod do molekulárnej  biotechnológie, Veda, Bratislava 2005
Ondřej M., Drobník J. : Transgenoze rostlin,Academia Praha, , Vydanie 1., 2002,  316s., 
    ISBN 80-200-0958-2
Onděj M.: Génové inžinírství kulturních rostlin,  Academia Praha, 1992, 232s., ISBN 80-
   200-0310-X
Preťová A., a kol. : Biotechnológie ako nástroj moderného poľnohospodára na prekonanie 
     predvídaných klimatických zmien (sucho, vysoká teplota), ÚGBR SAV Nitra, 2011, 138s., 
     ISBN 978-80-970-662-0-8
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: vedeckovýskumné projektovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny prednášok/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadny
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
V priebehu semestra študenti budú písať 4 až 6 písomných testov, ktoré sa budú bodovať. Na konci semestra bude z predmetu vykonaný záverečný test.
Hodnotenie záverečného testu: 46-50 bodov = A,  41 – 45bodov = B, 36 - 40 bodov = C, 
31 -35 bodov = D,  26 -30 bodov = E, 0 -25 bodov = FX
Výsledky vzdelávania
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Získa zručnosti a skúsenosti písania vedecko-výskumných, edukačných a rozvojových projektov, tak aby tieto obstáli vo vyhlásených výzvach doma i v zahraničí. 
Predmet je zameraný aj na poskytnutie prehľadu o domácich a zahraničných agentúrach financujúcich vedecké projekty. Študenti sa naučia uplatňovať náležitosti a špecifiká projektových návrhov a uplatniť konkrétne projektové idei.
Stručná osnova predmetu: 
Projektová politika, náležitosti projektov, domáce a zahraničné grantové agentúry, typy projektov, rámcové programy EU, COST, bilaterálne projekty a aktivity, MVTS, Švajčiarsky finančný mechanizmus, NSF, práca na zadaní individuálnych projektov a ich prezentácia  
Odporúčaná literatúra: 
Internetové zdroje, MŠ www.minedu.sk, Agentúra APVV www.apvv.sk
Národný strategický referenčný rámec  www.nsrr.sk. COST  www.cost.eu
a Rámcové programy EU  www.cordis.lu
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: Predmet sa vyučuje iba v zimnom semestri ak si ho zvolí minimálne 7 študentov
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci:  Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: výživa a zdraviuprospešné látky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: povinne voliteľný 
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny prednášok/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.semester
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú študenti písať 1 až 2 písomné testy, ktoré sa budú bodovať. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorého písomného testu  získa menej ako 60% bodov a nebude pripustený ku skúške.
Celkové hodnotenie predmetu: A (výborne) 100 – 92 % bodov, B (veľmi dobre) 91 – 84 % bodov, C (dobre) 83 – 75 % bodov, D (uspokojivo) 74 – 66 % bodov, E (dostatočne) 65,5 – 58 % bodov, Fx (nedostatočne)57,5 – 0 % bodov.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:
Získa vedomosti o zložkách potravín a nutraceutík významných z hľadiska výživového a zdravotného, o ich distribúcii, interakciách a metabolizme v ľudskom organizme, ako aj o pozitívnom i negatívnom pôsobení na fyziologické procesy v súvislosti s prevenciou, rozvojom a potláčaním civilizačných ochorení. 
Stručná osnova predmetu: Cudzorodé látky ako príčina ochorení. Ich znižovanie v životnom prostredí, v potravinovom reťazci, v tele. Iné príčiny ochorení. Voľné radikály, ich charakteristiky, pôsobenie, eliminácia. Voľnoradikálové ochorenia. Antioxidanty. Bielkoviny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny, biochemické, fyziologické, senzorické a iné aspekty. Potravinárska vláknina a jej rozpustné i nerozpustné zložky, fyziologické účinky, využitie. Vitamíny a minerálne zložky potravín i výživových doplnkov, chemické, biologické a technologické spojitosti. Ostatné zdraviu prospešné zlúčeniny funkčných potravín, aplikácie. Mikroorganizmy a ľudské telo. Probiotické kultúry, prebiotiká a synbiotiká. Výživa a kardiovaskulárne ochorenia. Prevencia a liečba porúch srdcovocievneho systému. Profylaktické a dietetické prístupy v boji proti rakovinovým chorobám. Neurodegeneratívne choroby. Obezita, genetické, biochemické a fyziologické determinanty. Ostatné civilizačné ochorenia. Detoxikácia organizmu. Preventívna medicína. Zdravý životný štýl a kvalita života.
Odporúčaná literatúra: 
HORÁKOVÁ, K.: Umenie zdravo žiť. Metro Media, Bratislava, 2009.
DAVÍDEK, J., JANÍČEK, G., POKORNÝ, J.: Chemie potravín, SNTL Praha, 1983.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: predmet sa vyučuje v letnom semestri
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0


Vyučujúci: Doc. RNDr. Peter Siekel, CSc., Mgr. Lenka Blažeková, PhD.	
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: športové aktivity I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: výberový
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny cvičení/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná 
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
V priebehu semestra bude hodnotená aktívna účasť študentov na predmete, za čo bude študent hodnotení ziskom max. 100 bodov.
Celkové hodnotenie predmetu:
A (výborne) 100 – 93% bodov, B (veľmi dobre) 92 – 85 % bodov, C (dobre) 84 – 77 % bodov, D (uspokojivo) 76 – 69 % bodov, E (dostatočne) 68 – 61 % bodov, Fx (nedostatočne)	60 – 0 % bodov.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Aktívne využíva voľný čas a pohybovú aktivitu ako súčasť kvality života.
Stručná osnova predmetu: 
Športové aktivity v rámci ponuky UCM a FPV
Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 92
A
B
C
D
E
FX

100
0
0
0
0
0


Vyučujúci: Ing. Eva Ürgeová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: športové aktivity II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: výberový
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny cvičení/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
V priebehu semestra bude hodnotená aktívna účasť študentov na predmete, za čo bude študent hodnotení ziskom max. 100 bodov.
Celkové hodnotenie predmetu:
A (výborne) 100 – 93% bodov, B (veľmi dobre) 92 – 85 % bodov, C (dobre) 84 – 77 % bodov, D (uspokojivo) 76 – 69 % bodov, E (dostatočne) 68 – 61 % bodov, Fx (nedostatočne)	60 – 0 % bodov.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Aktívne využíva voľný čas a pohybovú aktivitu ako súčasť kvality života.
Stručná osnova predmetu: 
Športové aktivity v rámci ponuky UCM a FPV
Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: Ing. Eva Ürgeová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: športové aktivity III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: výberový
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny cvičení/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
V priebehu semestra bude hodnotená aktívna účasť študentov na predmete, za čo bude študent hodnotení ziskom max. 100 bodov.
Celkové hodnotenie predmetu:
A (výborne) 100 – 93% bodov, B (veľmi dobre) 92 – 85 % bodov, C (dobre) 84 – 77 % bodov, D (uspokojivo) 76 – 69 % bodov, E (dostatočne) 68 – 61 % bodov, Fx (nedostatočne)	60 – 0 % bodov.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Aktívne využíva voľný čas a pohybovú aktivitu ako súčasť kvality života.
Stručná osnova predmetu: 
Športové aktivity v rámci ponuky UCM a FPV
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: Ing. Eva Ürgeová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.



Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: športové aktivity IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Typ predmetu: výberový
Odporúčaný rozsah výučby: 2 hodiny cvičení/týždeň
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
V priebehu semestra bude hodnotená aktívna účasť študentov na predmete, za čo bude študent hodnotení ziskom max. 100 bodov.
Celkové hodnotenie predmetu:
A (výborne) 100 – 93% bodov, B (veľmi dobre) 92 – 85 % bodov, C (dobre) 84 – 77 % bodov, D (uspokojivo) 76 – 69 % bodov, E (dostatočne) 68 – 61 % bodov, Fx (nedostatočne)	60 – 0 % bodov.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
Aktívne využíva voľný čas a pohybovú aktivitu ako súčasť kvality života.
Stručná osnova predmetu: 
Športové aktivity v rámci ponuky UCM a FPV
Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: Ing. Eva Ürgeová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 1.6.2014
Schválil: Prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.


