
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: -  

Kód predmetu:  
 

Názov predmetu: Somatológia a biológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín semináru prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: Úspešné absolvovanie písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % celkového 

hodnotenia).  

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja teoretické informácie o základných prejavoch živých systémov so zameraním na biológiu 

človeka. Štúdiom somatológie nadobudnú základné poznatky a osvoja si základy anatómie a fyziológie ľudského 

organizmu. Študenti porozumejú základným interakciám buniek, orgánových systémov a ľudského organizmu 

s prostredím. 

Stručná osnova predmetu:  

 Bunka, dôležité molekuly biologických systémov.  

 Cytoplazmatická membrána. 

 Dedičnosť a základy genetiky. Diferenciácia. 

 Rozmnožovanie, programovanie a vývoj ľudského plodu. 

 Telesné tekutiny a orgánové systémy (ich štruktúra a funkcia). 

 Pohybová sústava, rast tela.  

 Krv a krvný obeh. 

 Dýchací systém. 

 Tráviaci systém. 

 Vylučovací systém. 

 Reprodukčný systém. 

 Endokrinný systém. 

 Nervový systém. 

 Imunitný systém. 

 Prostredie a živý organizmus a ekológia. 

Odporúčaná literatúra:  
ŠUVADA, J. 2013. Somatológia – vybrané kapitoly pre medziodborové štúdium. Bratislava : VŠ ZaSP sv. 

Alžbety, 2013. 

GALBAVÝ, Š. 2008. Somatológia – základy anatómie a fyziológie pre humanitné smery. Bratislava : Sapientia, 

2008. 

MRÁZ, P. a kol. 1995. Anatómia pre medziodborové štúdium I. II. Bratislava : UK, 1995. 

KOPECKÝ, Š. 2002. Základy anatómie človeka. Trnava : SAP, 2002. 

DYLEVSKÝ, I. 2000. Somatológia. Martin : Osveta, 2000.  

ABRAHAMS, P. – ZLATOŠ, J. 2004. Ľudské telo. Atlas anatómie človeka. Praha : Ottovo nakladatelství, 2004. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH 

Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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