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(20%) - Tatarková, Zuzana [UKOLJ111] (10%) - Kaplán, Peter [UKOLJ111] 

(5%) - Dobrota, Dušan [UKOLJ111] (5%): Mitochondrial dysfunction 

induced by transient global brain ischemia 

Literatúra. 141 

In: Svensson, Oliver L. : Mitochondria: structure, functions and dysfunctions. 

- New York : Nova Science Publishers, 2010. - S. 579-606 [1AH]. - ISBN 

978-1-61324-481-4 

Registrované v: scopus 
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[UKOLFULCH] (10% [2,76 AH]) - Ďuračková, Zdeňka [UKOLFULCH] 
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[UKOLFULCH] (20% [4,72 AH]) - Žitňanová, Ingrid [UKOLFULCH] (20% 

[5,34 AH]): Lekárska chémia. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita 

Komenského, 2012. - 296 s. [26,36 AH] 

ISBN 978-80-223-3199-9 

3. Skriptá: 

BCI01 Chomová, Mária [UKOLFULCH] (100%) : Základy bunkových 

transportných a signálnych procesov [elektronický dokument]. - 1. vyd. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - 82 s. [5,80 AH] 

[online] 

Lit.: 33 zázn. 

ISBN 978-80-223-4886-7 

URL: 

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sluzby/akademicka_kniznica/PDF/ 

Elektronicke_knihy_LF_UK/Zaklady_bunkovych_transp_a_sig_procesov.pdf 
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