
	

	
	

3-ročné	štúdium	klasickej	homeopatie	
(september	2016	–	jún	2019)	

	
Na	 začiatku	 štúdia	 sa	 budú	 preberať	 veľké	 lieky,	 tzv.	 polychresty	 a	 základy	 homeopatickej	
filozofie.	Neskôr	je	štúdium	zamerané	viac	prakticky	–	pridané	sú	homeopatické	vyšetrenia,	
rozbory	 prípadov,	 základy	 anatómie,	 fyziológie	 a	 patológie	 človeka,	menšie	 homeopatické	
lieky,	 ako	 aj	 praktická	 ukážka	 prípravy	 homeopatických	 liekov.	 Súčasťou	 štúdia	 je	 aj	
psychologické	minimum.	
	
Štúdium	je	štrukturované	každý	rok	do	10	víkendových	blokov	po	15	hodín	(jeden	víkend	v	
mesiaci	s	výnimkou	mesiacov	júl	-	august).	
	
Zavŕšením	štúdia	 je	teoretická	a	praktická	skúška.	Na	 jej	základe	študent	obdrží	certifikát.	
Ku	skúške	je	podmienkou	absolvovanie	80%	výuky,	ktorá	predstavuje	450	hodín.	
	
Miesto	konania:	Bratislava,	presné	miesto	upresníme	podľa	počtu	záujemcov	
	
Prihlasovanie:		mailom	na:	info@biomineral.sk,	telefonicky:	+421	917	354	447,		

		+421	907	806	804	alebo	osobne	v	lekárni	Vicky	Wall,	Riazanská	59,	Bratislava	
	

Termíny:		 Jeden	víkend	v	každom	mesiaci	(september	-	jún),	termíny	prvého	ročníka	sú	
uvedené	v	programe.	
	

Záväzná	prihláška:		 zálohu	je	potrebné	uhradiť	najneskôr	do	31.	júla	2016	na	účet	vo	VÚB	
banke	 3604	 116	 657/0200	 vo	 výške	 60	 EUR	 (variabilný	 symbol	
20163107).	

	
Cena	jedného	víkendu:	60	EUR	
	
Lektorky:		 PharmDr.	Žaneta	Truplová	Brachňáková,	MUDr.	Eva	Ďurechová	CSc.,	

Ing.	Iva	Valentová,	Jitka	Semelová,	MVDr.	Yvona	Hofírková,	
Mgr.	Jana	Marušáková,	Jana	Balušíková,	Mgr.	Kristína	Široká	

	
PharmDr.	Žaneta	Truplová	Brachňáková	
Odborná	garantka		a	lektorka	farmaceutickej	časti	
V	roku	 v	 roku	 1997	 som	 ukončila	 VŠ	 štúdium	 na	 Farmaceutickej	 fakulte	 UK	 v	 Bratislave.	 Neskôr	 som	 ho	
postgraduálne	doplnila	doktorantským	štúdiom	v	roku	2002	a	atestáciou	1.	Stupňa	v	odbore	lekárenstvo	v	tom	
istom	roku.	Mám	za	sebou	5-ročnú	prax	vo	farmaceutických	firmách	v	oblasti	voľnopredajných	liekov	a	8-ročnú	
lekárensku	 prax,	 prevažne	 v	 Lekárni	 Vicky	 Wall	 v	 Bratislave	 (tu	 pôsobím	 ako	 odborný	 zástupca),	 ktorá	 je	
orientovaná	holistickým	smerom,	zameriavame	sa	na	praktikovanie	a	vzdelávanie	v	oblasti	komplementárnych	
a	prírodných	metód,	akými	 sú	 fytoterapia,	homeopatia	a	pod.	V	 tejto	oblasti	 som	od	 roku	2003	absolvovala,	
možstvo	 zahraničných	 kurzov.	 V	 súčasnosti	 niektoré	 kurzy	 aj	 sama	 lektorujem,	 napríklad	 4-dňový	 kurz	
“Biochemický	systém	Dr.	Schüsslera”,	ktorý	v	minulom	roku	získal	aj	kredity	Slek.	Popri	 lekárenskej	činnosti	sa	
posledných	5	rokov	venujem	aj	homeopatickej	výrobe.		



	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.	
Lektorka	medicínskej	časti	
	
Ing.	Iva	Valentová	
Lektorka	homeopatie	
V	roce	1988	 jsem	ukončila	pětileté	studium	oboru	Genetika	savců	na	Vysoké	škole	zemědělské	v	Brně.	V	 roce	
1994	 jsem	se	poprvé	 setkala	 s	homeopatií	 a	 toto	 setkání	mě	ovlivnilo	natolik,	 že	 se	 jí	 od	 té	doby	věnuji	 stále	
intenzivněji.	Kromě	praxe	klasického	homeopata,	kterou	provozuji	od	roku	1997	po	ukončení	studia	homeopatie	
pod	záštitou	Hahnemannovy	nadace	Brno	a	pod	vedením	anglických	lektorů,	v	čele	s	Peterem	Chappellem,	jsem	
od	roku	2001	působila	jako	kmenová	lektorka	brněnské	Homeopatické	fakulty,	kde	jsem	přednášela	homeopatii	
profesionálům	i	laikům	(kurzy	akutní	homeopatie).	Jako	hostující	lektor	jsem	přednášela	na	Slovenské	akademii	
klasické	 homeopatie	MUDr.	 Vladimíra	 Petrociho	 v	 Bratislavě.	 V	roce	 2011	 jsme	 společně	 s	mými	 kolegyněmi	
založily	vzdělávací	centrum	Uroboros,	ve	kterém	vyučuji	klasickou	homeopatii	v	Brně	a	v	Bratislavě	a	hostuji	v	
Praze.	 Jsem	 spoluautorkou	 knih	Akutní	materie	medica	 -	 homeopatická	 léčba	 (Brno,	 2004)	 a	Bachovy	 esence	
v	homeopatii	(Brno,	2009).	Vedle	příspěvků	do	odborných	časopisů,	zejména	Homeopatických	listů,	vydávaných	
Českou	 lékařskou	 homeopatickou	 společností,	 jsem	 se	 se	 svými	 příspěvky	 aktivně	 zúčastnila	 několika	
homeopatických	 kongresů,	 které	 pořádaly	 Česká	 lékařská	 homeopatická	 společnost	 a	 Slovenská	 lékařská	
homeopatická	 společnost	 v	Praze,	 v	 Brně	 a	 v	Bratislavě.	 Kromě	 přednáškové	 činnosti	 se	 věnuji	 překladům	
homeopatické	 literatury	 –	 do	 češtiny	 jsem	 přeložila	 několik	 děl	 předních	 světových	 homeopatů	 -	 Frans	
Vermeulen,	 Homeopatie	 a	 lilie	 v	 homeopatii,	 Tinus	 Smits,	 Inspirující	 homeopatie,	 čtveřice	 výukových	 skript	
Massima	Mangialavoriho,	Anne	Vervarcke,	Vitální	přístup,	Rajan	Sankaran	-	Schéma.	
	
Jitka	Semelová	
Lektorka	homeopatie	
V	letech	1978-1982	jsem	vystudovala	gymnázium	a	poté	následovalo	studium	na	pedagogické	fakultě	Univerzity	
Palackého	 v	Olomouci.	 S	homeopatií	 	 a	 alternativní	 medicínou	 jsem	 se	 setkala	 v	90.	 letech	 díky	 zdravotním	
problémům	 v	mé	 rodině.	 Na	 počátku	 mé	 praxe	 jsem	 se	 věnovala	 fytoterapii	 u	 ing.	 Janči,	 reflexologii	 u	 ing.	
Patakyho.		Následovalo	mé	setkání		s	Jockem	Ruddockem,	který	mne	přivedl	blíže	k	pochopení		fyziologie		těla.	
Studium	metody	 One	 Brain	 mi	 pomohlo	 blíže	 pochopit	 	 lidskou	 psychiku.	 Nabyté	 znalosti	 jsem	 uplatnila	 při	
studiu	 klasické	 homeopatie	 v	Brně	 v	rokoch	 2005-2009	 a	 po	 jejím	 dokončení	 se	 intenzivně	 věnuji	 praxi	
homeopata	 a	 také	 lektorské	 činnosti.	 Homeopatii	 považuji	 za	 nejucelenější	 a	 mému	 srdci	 nejbližší	 	 metodu.	
Vzdělání	si	dále	rozšiřuji	studiem	u	známých	českých	i	zahraničních	homeopatů.	Nejvíce	mne	obohatilo	setkání		
s	Willem	Taylorem,	Anne	Vervacke,	Ianem	Watsonem,		Peterem	Chappellem	a	mnoha	dalšími.	
	
MVDr.	Yvona	Hofírková	
Lektorka	homeopatie	a	lektorka	veterinárnej	časti	
Vystudovala	jsem	Vysokou	školu	veterinární	v	Brně,	čímž	jsem	si	splnila	životní	sen.	Studium	jsem	ukončila	Státní	
zkouškou	v	roce	1986	a	pár	let	jsem	působila	ve	svém	oboru.	Stále	více	mě	však	přitahovala	přírodní	medicína.	
Účastnila	 jsem	 se	 kurzů	a	 seminářů	 se	 zaměřením	na	poruchy	 chování	 zvířat,	 absolvovala	 jsem	kurz	Bachovy	
květové	 esence,	 které	 velmi	 ráda	 ve	 své	 praxi	 používám.	 V	roce	 2009	 jsem	 objevila	 kouzlo	 homeopatie	 a	
rozhodla	jsem	se	ji	studovat	a	s	ní	pracovat.	 	V	Brně	jsem	vystudovala	4-letou	Homeopatickou	fakultu	a	2	roky	
homeopatické	 školy	 Uroboros,	 kde	 nyní	 působím	 jako	 lektorka.	 Vědomosti	 si	 rozvíjím	 zejména	 účastí	 na	
seminářích	a	kurzech	našich	a	zahraničních	homeopatů.	Další	oblastí,	ve	které	aktivně	působím,	 jsou	Tkáňové	
soli.	 S	kolegyní	 zajišťujeme	 distribuci	 solí	 pro	Českou	 republiku.	 V	naší	 přírodní	 lékárně	 Zelený	 Anděl	 v	 Brně	
nabízíme	poradenství	a	pořádáme	kurzy	a	přednášky	po	celé	republice.	

	
Mgr.	Jana	Marušáková	
Lektorka	homeopatie	
Po	 gymnáziu	 jsem	 absolvovala	 Filozofickú	 fakultu	 Univerzity	 Palackého	 v	 Olomouci	 (2011-2014)	 -	 pětileté	
studium	 všeobecně	 vzdělávacích	 předmětů	 pro	 učitelství	 vyššího	 stupně	 ZŠ	 a	 SŠ.	 Následovala	 bezmála	
dvacetiletá	praxe	ve	školství.	Celoživotně	jsem	se	zajímala	o	otázky	zdraví	a	různých	alternativ.	Až	vážná	nemoc	
syna,	jemuž	nedokázala	pomoci	klasická	medicína,	mě	donutila	zabývat	se	alternativními	léčebnými	metodami	



zevrubněji.	 Nejprve	 jsem	 absolvovala	 kurz	 akutní	 homeopatie	 na	 Homeopatické	 fakultě	 v	 Brně.	 Následovalo	
studium	 klasické	 homeopatie	 ve	 vzdělávací	 společnosti	 Uroboros	 v	 letech	 2011	 -	 2014	 a	 řada	 seminářů	 se	
zahraničními	homeopaty	(Ian	Watson,	Louis	Klein,	Robin	Murphy,	Will	Taylor,	Jan	Scholten,	bratři	Sehgalové	a	
další),	 které	 pořádala	 SAKH	 v	 Bratislavě	a	 Homeopatická	 akademie	 v	 Praze.	 Od	 roku	 2013	 mám	 vlastní	
homeopatickou	praxi	a	působím	jako	lektorka	ve	společnosti	Uroboros.	Postgraduálne	jsem	studovala	u	Václava	
Hrabáka	v	Praze.	
	
Jana	Balušíková	
Lektorka	homeopatie	
Klasickou	homeopatii	jsem	objevila	díky	opakovaným	nemocem	svého	prvorozeného	dítěte.	Vystudovala	jsem	ji	
na	Homeopatické	fakultě	Brno.	V	současné	době	provozuji	v	Praze	homeopatickou	poradnu	Modrý	had,	kde	mě	
vyhledávají	především	těhotné	a	kojící	ženy	a	maminky	s	malými	dětmi.	Při	své	praxi	využívám	rovněž	Bachovy	
květové	esence,	tkáňové	soli	a	fytoterapii.	O	roku	2006	se	věnuji	online	poradenství	na	komunitním	webu	Baby-
café.	V	Praze	a	okolí	přednáším	maminkám	akutní	homeopatii	v	mateřských	a	rodinných	centrech	a	opakovaně	
pořádám	čtyř	víkendový	kurz	Homeopatie	(nejen)	pro	rodiče.	Přispívám	i	do	časopisů	jak	odborných	
(Homeopatické	listy	–	ČLHA),	tak	do	periodik	pro	laickou	veřejnost	(Blesk	Zdraví,	Family	Star),	i	pro	online	
magazíny	(Cool	Medusa,	Tuhý	kořínek).	Jsem	zakládajícím	členem	Vzdělávacího	centra	Uroboros,	kde	jsem	
působila	do	narození	třetího	dítěte	jako	kmenový	lektor.	Na	klienta	nahlížím	vždy	v	co	nejširších	souvislostech.	
Vydatně	mi	při	tom	pomáhá	i	humanistická	a	transpersonální	astrologie,	kterou	jsem	absolvovala	u	Pavla	
Turnovského.	
	 	
Mgr.	Kristína	Široká	
Lektorka	časti	psychologické	minimum	
Vyštudovala	som	psychológiu	na	Filozofickej	fakulte	Univerzity	Komenského	v	Bratislave,	pričom	svoje	štúdium	
som	 zavŕšila	 v	 máji	 2014	 obhájením	 diplomovej	 práce	 zameranej	na	 súvislosti	 medzi	 životným	 štýlom	 ako	
koncepciou	 osobnosti	 Alfreda	 Adlera	 a	 partnerským	 vzťahom	 za	 použitia	 semištruktúrovaného	 interview	 a	
klinických	 metód	 na	 analýzu	životného	 štýlu.	Od	 roku	 2010	 sa	 intenzívne	 vzdelávam	 v	 oblasti	 individuálnej	
psychológie	Alfreda	Adlera	a	adlerovskej	psychoterapie.	Pravidelne	sa	zúčastňujem	na	odborných	seminároch,	
kurzoch	a	medzinárodných	konferenciách,	pričom	sa	aktívne	spolupodieľam	aj	na	ich	organizácii.	Od	roku	2010	
som	 absolvovala	 veľké	množstvo	 odborných	 kurzov	 s	renomovanými	 zahraničnými	 lektormi:	Muzikoterapia	 a	
psychodráma	v	adlerovskej	psychoterapii	 (Dr.	 Jonatan	Sperry),	Psychopathology	 from	an	Adlerian	Perspective	
(Dr.	P.	R.	Rasmussen,	PhD.),	Early	Recollections	 in	Counseling	and	Psychotherapy	 (James	Robert	Bitter,	Ed.D),	
Family	 Dynamics	 in	 Action	 (Marion	 Balla,	M.Ed.,	M.S.W.,	 R.S.W.),	 Zvladanie	 zmien	 a	 tranzitívnych	 životných	
období	(Marion	Balla,	M.Ed.,	M.S.W.,	R.S.W.),	RÔZNE	KONCEPCIE	ZÁVISLOSTI:	ako	prestať	byť	závislými	od	iných	
a	 od	 svojich	 (zlo)zvykov	 (Alain	 Drimmer,	 M.A.,	 Sylvie	 Ponty),	 POVZBUDZOVANIE	 V	 PSYCHOLOGICKOM	
PORADENSTVE:	Techniky	zamerané	na	porozumenie,	zmenu	správania	a	prežívania	(Erik	Mansager,	Ph.D.,	Jane	
Pfefferlé	M.A),	Práca	so	snami	v	adlerovskej	terapii	(Gerhard	Baumer),	Adlerovská	párová	psychoterapia	(Zivit	
Abramson,	M.A.),	Rodičovstvo	a	psychologické	poradenstvo	adolescentom	(Dr.	Francis	X.	Walton,	PhD.),	Family	
Counseling	 (Dr.	 Francis	 X.	 Walton,	 PhD.),	 Encouragement	 (Yoav	 Shoham,	 M.A.),	 Personal	 Growth	 following	
Trauma	(Anthea	Millar,	M.A.),	Social	equality	 (Zivit	Abramson,	M.A.),	Adlerovské	 techniky	pri	konceptualizácii	
prípadu	 a	intervenciách	 (Dr.	 P.	 R.	 Rasmussen,	 PhD.),	Metódy	 analýzy	 životného	 štýlu	 (Alain	 Drimmer,	M.A.),	
Nevera	 v	 párovej	 terapii	 (Dr.	 P.	 R.	 Peluso,	 PhD.),	 Reziliencia	 a	 pozitívna	 psychológia:	 praktické	 aplikácie	
v	psychoterapii	 (Prof.	 Dr.	 W.	 G.	 Nicoll,	 PhD.)	 Od	 februára	 2015	 pracujem	 ako	 poradkyňa	 na	 linke	 pre	 ženy	
zažívajúce	násilie,	kde	klientkám	poskytujem	najmä	krízovú	intervenciu.	



UČEBNÉ OSNOVY (NÁPLŇ VÝUKY)	
1.	ročník	(2016-2017)	

	
3.	-	4.	september	2016:	
Ing.	 Iva	 Valentová,	 Jitka	 Semelová:	História	 homeopatie,	 Samuel	Hahnemann	 a	 jeho	 život,	
poprední	predstavitelia	homeopatie	minulosti	aj	dnešních	čias		
Homeopatické	lieky:	Calcarea	carbonica,	Lycopodium,	Silicea,	Pulsatilla	
	
8.	-	9.	október	2016:	
Mgr.	Kristína	Široká:	Psychologické	minimum		
Individuálna	psychológia	Alfreda	Adlera,		
Základné	 konštrukty	 (holizmus,	 optimizmus,	 teleológia,	 fenomenológia,	 kruciálne	 potreby,	
súkromná	logika,	zdravý	rozum),		
Cit	spolupatričnosti		
Životný	štýl	ako	koncepcia	osobnosti	
„Konanie	ako	keby“		(konzistencia	životného	štýlu)	
	
Mgr.	Jana	Marušáková:	Principy	homeopatické	léčby,	zákon	podobnosti,	minimální	dávka	
Homeopatické	lieky:	Aurum,	Sepia,	Platina,	Staphysagria	
	
12.	-	13.	november	2016:	
MVDr.	 Yvona	 Hofírková:	 Odber	 prípadu,	 vyhodnotenie	 symptómov,	 repertorizácia	
(vyšetrenie	pacienta)	
	
Homeopatické	lieky:	Sulphur,	Nux	vomica,	Baryta	carbonica,	Belladona	
	
3.	-	4.	december	2016:	
PharmDr.	Žaneta	Truplová:	Výroba	homeopatických	liekov,	1.	časť.	Praktická	ukážka	prípravy	
homeopatického	lieku	mokrou	cestou.	
	
Jitka	Semelová:	
Homeopatické	lieky:	Arnica,	Cicuta	virosa,	Bellis	perenis,	Calendula	
	
14.	-	15.	január	2017:	
PharmDr.	Žaneta	Truplová:	Výroba	homeopatických	liekov,	2.	časť.	Praktická	ukážka	prípravy	
homeopatického	lieku	suchou	cestou.	
	
Ing.	Iva	Valentová:	Rozdelenie	homeopatických	liekov	podľa	ríši	(minerály,	rastliny,	živočíchy)		
Homeopatické	 lieky:	 Phosphorus,	 Phosphoric	 acid,	 Nitric	 acid	 (+	 další	 kyseliny),	 Argentum	
nitricum	
	
10.	február	–	Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
11.	-	12.	február	2017:	
Mgr.	Kristína	Široká:	Psychologické	minimum	–	2.	Časť	
Konceptualizácia	 prípadu	 z	 hľadiska	 individuálnej	 psychológie,	 Metódy	 analýzy	 životného	
štýlu	(interpretácia	raných	spomienok,	konfrontácia	so	životnými	úlohami,	analýza	rodinnej	a	



súrodeneckej	 konštelácie,	 nezabuduteľné	 pozorovania,	 otázka,	 atď.),	 Metódy	 reorientácie	
klienta	z	hľadiska	individuálnej	psychológie.	
	
Mgr.	Jana	Marušáková:	
Homeopatické	lieky:	Ignatia,	Natrium	muriaticum,	Arsenicum	album,	Causticum	
	
10.	marec	2017	-	Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
11.	-	12.	marec	2017:	
	
Jitka	Semelová:	
Homeopatické	 lieky:	 Medorrhinum,	 Syphilinum,	 Tuberculinum,	 Psorinum,	 Carcinosin	 (jen	
okrajově,	úvod).	
Miazmy,	vysvetlenie	pojmov,	základné	miazmy	a	ich	využitie	v	homeopatickej	liečbe.	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Názvoslovie	
Štádiá	zápalu	
Dýchacia	sústava	
	
7.	apríl	2017	-	Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
8.	-	9.	apríl	2017:	
	
MVDr.	Yvona	Hofírková:	
Homeopatické	lieky:	Kalium	carbonicum,	Laurocerasus,	Digitalis,	Cactus,	Craetegus,	Spigelia		
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Opakovanie	
Fyziológia	trávenia	
Skelet	a	kosť	
	
19.	máj	2017	-	Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
20.	-	21.	máj	2017:	
	
Jitka	Semelová:	
Homeopatické	lieky:	Hadie	lieky	(Lachesis,	Naja,	Crotalus	horridus,	Crotalus	cascavella,	Elaps,	
Bothrops,	Cenchris)		
Prekážky	v	homeopatickej	liečbe,	pretrvávajúca	príčina.	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Opakovanie	
Srdce,	1.	časť	
Sval	
Bunka	DNA	
	



	
16.	jún	2016	-	Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
17.	-	18.	Jún	2017:	
	
Mgr.	Jana	Marušáková:	
Homeopatické	 lieky:	 Stramonium,	 Tarentula	 hispanica,	 Mygale,	 Aranea	 diadema,	
Latrodectus	mactans,	Theridion,	Hyosciamus,	Anacardium	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Opakovanie	
Srdce,	2.	časť	
Endokrinológia	
	
	

UČEBNÉ OSNOVY (NÁPLŇ VÝUKY) 
2.	ročník	(2017-2018)	

	
15.	sept.	2017	-	Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
16.	-	17.	September	2017:	
	
MVDr.	Yvona	Hofírková:	
Homeopatické	lieky:	Apis,	Mercurius,	Ferrum	metallicum,	Veratrum	album		
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
13.	október	2017	-	Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
14.	-	15.	Október	2017:		
	
MUDr.	Vladimír	Petroci	(hosťujúci	lektor)	
Homeopatická	časť:	Periodická	sústava	prvkov	-	Scholtenova	metoda	
Metóda	 holandského	 homeopata	 Iana	 Scholtena,	 využívajúca	 Mendelejevovu	 periodickú	
tabuľku	 chemických	 prvkov	 k	určeniu	 homeopatického	 lieku	 z	minerálnej	 ríše	 analýzou	
jednotlivých	periód	a	štádií	(riadkov	a	stĺpcov).		
	
10.	nov.	2017	-	Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
11.	-	12.	November	2017:	
MVDr.	Yvona	Hofírková,	Jitka	Semelová:	
Homeopatické	lieky:	Capsicum,	Mag-c,	Mag-m,	Mag-p,	Tabacum,	Colocynthis		
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	



	
1.	Dec.	2017	–	Demonštrácie,	praktická	časť–2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
2.	-	3.	December	2017:	 	
	
Mgr.	Jana	Marušáková:	
Homeopatické	lieky:	Chelidonium,	Carduus	marianus,	Nat-s,	Nat-c,	China,	Hydrastis	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
	
12.	Január	2018	–	Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00		
	
13.	-	14.	Január	2018:	
	
Jana	Balušíková	
Homeopatické	lieky:	Antimonium	crudum,	črevné	nozódy	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
	
9.	Február	2018	–	Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00		
	
10.	-	11.	Február	2018:	
	
Jitka	Semelová:	
Homeopatické	 lieky:	 Ammonium	 carbonicum,	 Ammonium	 muriaticum,	 Ferrum	
phosphoricum,	Oxygenium,	Stannum,	Lobelia	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
	
9.	Marec	2018	–	Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
10.	-	11.	Marec	2018:	
Mgr.	Jana	Marušáková:	
Homeopatické	 lieky:	 Sarsaparila,	 Cantharis,	 Berberis,	 Equisetum,	 Terebinthina,	 Colchicum,	
Solidago	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
13.	Apríl	2018	–	Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	



14.	-	15.	Apríl	2018:	
	
Jana	Balušíková:	
Homeopatické	lieky:	Calcarea	fluorica,	Iodum,	Spongia,	Thyreoidinum,	Bromium,	Phytolacca	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
	
18.	Máj	2018	–	Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
19.	-	20.	Máj	2018:	
	
MVDr.	Yvona	Hofírková:	
Homeopatické	lieky:	Ambra,	Bovista,	Lilium	tigrinum,	Sabina,	Thuja	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
	
	
15.	Jún	2018	–	Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
16.	-	17.	Jún	2018:	
	
Jitka	Semelová:	
Homeopatické	 lieky:	Cimicifuga,	Lac	caninum,	Lac	 felinum,	Lac	 leoninum,	Lac	equinum,	Lac	
humanum,	Lac	defloratum,	Caulophyllum,	Ipeca,	Secale	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



UČEBNÉ OSNOVY (NÁPLŇ VÝUKY) 
3.	ročník	(2018-2019)	

	
September	2018:	
Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00		
	
Homeopatické	 lieky:	 Bryonia,	 Rhus	 toxicodendron,	 Bambusa,	 Hecla	 lava,	 Ledum	 palustre,	
Ruta	graveolens,	Hypericum	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
	
	
Október	2018:	
Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
Homeopatické	lieky:	Graphites,	Petroleum,	Agaricus,	Mezereum,	Clematis,	Oleander	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
	
	
November	2018:	
	
Homeopatické	lieky:	Bacilinum,	Lyssinum,	Vaccinotoxinum,	Baptisia,	Aconitum,	Camphora		
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
	
	
December	2018:	
Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
Homeopatické	lieky:	Sehgalova	metoda	-	Cocculus,	Gelsemium,	Belladona,	Coffea	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
	
	
	
	
	
	



Január	2019:	
Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
		
Homeopatické	lieky:	Zincum	metallicum,	Plumbum	metallicum,	Alumina,	Helleborus,	Asarum		
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
	
Február	2019:	
Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
Homeopatické	 lieky:	 Calcarea	 phosphorica,	 Calcarea	 sulphurica,	 Cina,	 Chamomilla,	 Bufo,	
Aethusa,	Borax		
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
	
	
Marec	2019:	
Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
Homeopatické	 lieky:	 Opium,	 Cannabis	 indica,	 Anhalonium,	 Nux	 moschata,	 Valeriana,	
Mancinella	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
	
Apríl	2019:	
Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
	
Homeopatické	 možnosti	 prin	 liečbe	 rakoviny,	 paliatívna	 liečba:	 Natrium	 phosphoricum,	
Conium,	Kalium	phosphoricum	
	
MUDr.	Eva	Ďurechová,	Csc.:	Medicínske	minimum:	
Program	ešte	upresníme.	
	
	
Máj	2019:	
Demonštrácie,	praktická	časť	–	2	zvierací	pacienti	16.00-	18.00	a	18.00-20.00	
		
MVDr.	Yvona	Hoffírková:	Úvod	do	veterinárního	lekárstva	a	veterinárna	homeopatia	
Princip	homeopatického	léčení	zvířat	
Jak	vnímají	homeopatii	u	zvířat	významní	homeopaté	
Rozdíly	v	přístupu	ke	klientovi	lidskému	a	zvířecímu	



V	čem	nám	může	pomoct	majitel	zvířete	
	
Přístup	homeopata	ke	zvířeti,	přihlédnutí	k	druhové	odlišnosti	
	
Důvody	a	cíle	léčby	u	zvířat	
Zdravotní	problémy,	akutní-chronické	
Poruchy	chování	
	
Odběr	zvířecího	pacienta	
Způsob	 odběru,	 místo	 a	 získávání	 informací,	 výběr	 neobvyklých	 symptomů,	 role	 majitele	
zvířete	
Možnosti	a	způsoby	podávání	léků,	přihlédnutí	k	jednotlivým	druhům	zvířat	
Výběr	léku	
Způsob	podávání	léku	
Možnosti	podávání	léku		
Potence	a	délka	léčby	
	
Použití	konkrétních	léků	a	nejčastější	řešení	akutních	stavů	
Poranění,	pokousání,	zlomeniny	a	nejčastější	úrazy,	poštípání	hmyzem	
Infekty	
Alergické	reakce,	otoky,	záněty	
Orgánová	akutní	onemocnění,	 zejména	nervový	a	pohybový	aparát,	močopohlavní	 systém,	
trávící	systém									
Postižení	uší,	očí,	zubů	
Zkušenosti,	zpětná	vazba	
	
Očkování	a	nežádoucí	účinky	po	očkování	
	
Chronická	onemocnění	a	konstituční	homeopatie	u	zvířat	
Některé	typy	konstitučních	léků	u	psů,	jejich	základní	rysy	a	sklon	k	onemocnění:	
Puls,	Calc-c,	Calc-p,	 	 Calc-f,	Anac,	 Stram,	 Sulph,	Alum,	 Lyss,	 	 Zinc,	Phos,	 Lyc,	Nux-v,	Nat-m,	
Canth,	Apis,	Ars,		Merc,	atd.	
	
Poruchy	chování,	vliv	lidského	činitele,	zvířata	z	útulku	
Zkušenosti	s	některými	léky	(Acon,	Arn,	Stram,	Staph,	Lac-c,	Anac,	Hyos	atd.)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



JÚN 2019 – ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 
		
Úspešné	 absolvovanie	 so	 získaním	 Certifikátu	 o	 ukončení	 3-ročného	 homeopatického	
vzdelávania	–	podmienky:	
	

• Absolvovanie	80%	výuky	vrátane	praktickej	časti	
• Ročníková	práca	za	1.	a	2.	ročník	
• Úspešnosť	75%	pri	skúške.	
• Skúška	pozostáva	zo	3	častí:	

o Medicínske	znalosti	-50%	
o Homeopatická	časť	–	zameraná	na	polychresty	–	25%	
o Repertorizácia	a	odber	prípadu	–	25%	

	
Pozn:	 Študenti,	 ktorí	 nesplnia	 požiadavky	 pre	 získanie	 certifikátu,	 dostanú	 potvrdenie	
o	účasti	s	presne	uvedeným	počtom	absolvovaných	hodín	výuky.	


