
PRVÝ DEŇ 
Nadstavbový kurz 

 
Číslo 

témy 

Počet 

hodín 

Čas Riadi Téma Poznámka 

 
4. 1 08:00-08:50 MVDr. Ondovčík 

Michal 
Zhrnutie informácii zo základného kurzu 
Učebné otázky: 

- materiálno-technické zabezpečenie pri zbere liečivých rastlín, 
- aplikačné formy liečivých rastlín 

Literatúra, web a wap stránky o liečivých rastlinách, o homeopatii a fytoterapii 

prednáška 

1. 
 

 

1 09:00-09:50 Klasifikácia liečebných postupov 
Učebné otázky:   

- základy homeopatie (definícia a história, príprava homeopatických prípravkov), 
- príprava homeopatických roztokov 
- princíp účinku homeopatických roztokov 
- teória chronickej nemoci 
- konštitučné typy ľudí 

        -      základy alopatie – fytoterapie (definícia a história 

prednáška 

1 10:00-10:50 Homeopatické lieky 
Učebné otázky:   

- druhy homeopatických liekov a ich účinky na organizmus 

prednáška 

2. 1 11:00-11:50 Liečivé rastliny najčastejšie využívané v homeopatii a alopatii-fytoterapii 
Učebné otázky:  

- druhy rastlín a onemocnenia, na ktoré sa môžu liečivé rastliny použiť ako homeopatikum resp. 
ako alopatikum 

výklad s ukážkou 

  12:00-13:00 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA  

3. 2 13:00-14:50 Čajové zmesi využívané v alopatii-fytoterapii 
Učebné otázky:  

- čajové zmesi najčastejšie využívané vo fytoterapii, čajové zmesi a liečebné postupy používané pri 
liečení niektorých ochorení 

výklad s ukážkou 

5. 2 15:00-16:50 Praktická časť kurzu 
Učebné otázky:   

- Zber liečivých rastlín, príprava aplikačných foriem (krájanie rastlín na ich sušenie, príprava 
záparu, odvaru a maceratu, obkladu a kaše z liečivých rastlín, príprava tinktúry, príprava oleja), 
príprava čajových zmesí, príprava homeopatík (zásady prípravy alkoholických roztokov, ktoré sa 
budú používať na prípravu homeopatík, zásady prípravy tuhých homeopatík)  

 

praktické zamestnanie 

 



DRUHÝ DEŇ 
Nadstavbový kurz 

 
Číslo 
témy 

Počet 
hodín 

Čas Riadi Téma Poznámka 
 

5. 4 08:00-11:50 MVDr. Ondovčík 
Michal 

Praktická časť kurzu 
Učebné otázky:   

- Zber liečivých rastlín, príprava aplikačných foriem (krájanie rastlín na ich sušenie, príprava 
záparu, odvaru a maceratu, obkladu a kaše z liečivých rastlín, príprava tinktúry, príprava oleja), 
príprava čajových zmesí, príprava homeopatík (zásady prípravy alkoholických roztokov, ktoré sa 
budú používať na prípravu homeopatík, zásady prípravy tuhých homeopatík)  

 

praktické zamestnanie 

  12:00-13:00 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA  

5. 
 
 
 
 

3. 

4 13:00-16:50 Praktická časť kurzu 
Učebné otázky:   

- Zber liečivých rastlín, príprava aplikačných foriem (krájanie rastlín na ich sušenie, príprava 
záparu, odvaru a maceratu, obkladu a kaše z liečivých rastlín, príprava tinktúry, príprava oleja), 
príprava čajových zmesí, príprava homeopatík (zásady prípravy alkoholických roztokov, ktoré sa 
budú používať na prípravu homeopatík, zásady prípravy tuhých homeopatík)  

Čajové zmesi využívané v alopatii-fytoterapii 
Učebné otázky:  

- čajové zmesi najčastejšie využívané vo fytoterapii, čajové zmesi a liečebné postupy používané pri 
liečení niektorých ochorení 

praktické zamestnanie 

 1 od 17:00 Ukončenie kurzu:  
- konzultácie k prezentovanej tematike,  
- vystavenie osvedčení o absolvovaní kurzu 

 

 
 


