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Editoriál

Sme ochotní učiť sa celý život, sme
schopní pomôcť trpiacemu zvieraťu,
prípadne ho uspať a zbaviť ho tak utrpenia. Sme ochotní vstávať veľmi skoro,
sme ochotní chodiť spávať veľmi neskoro. Sme ochotní trápiť sa v labákoch celé
dni, len aby sme vynašli liek na zákerné
choroby, sme ochotní objavovať stále
nové a nové veci, máme toľko informácií
v hlave, že nám ju ide z toho roztrhnúť.
Diagnostikujeme, vyšetrujeme, objavujeme, jednoducho sa staráme, bojujeme za lepší život. Prečo toto všetko?
Pretože to je náš sen! Ten sen bude raz
skutočnosť. Máš niekedy pocit, že to tak
nebude? Že to ide niekedy veľmi ťažko?
Bohužiaľ je to pravda, ale ako sa hovorí:
„Ťažko na cvičisku – ľahko na bojisku“.
Preto nezabúdaj na slová: „Kým humánny lekár lieči ľudí, veterinárny lekár lieči
ľudstvo“. Toto mali a isto ešte majú na
pamäti aj mnohé významné osobnosti
zo zázračného sveta veteriny. Prešli si
týmito pocitmi, prebdenými nocami nad
skriptami a nadávaním, načo mi to vlastne bude, až nakoniec dokázali obrovské
úspechy. Aj ty raz môžeš byť významnou
súčasťou tejto sféry, treba len nepoľaviť
a vydržať. Neveríš? Čítaj nasledujúce
stránky a dozvieš sa, čím si prešli tí, ktorých teraz obdivujeme.
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ARDO

‘89
„Možno sa pýtate, o akej republike snívam. Odpovedám: o republike samostatnej, slobodnej,
demokratickej, o republike hospodársky prosperujúcej a zároveň sociálne spravodlivej, skrátka,
o republike ľudskej, ktorá slúži človeku, a preto má nádej, že i človek poslúži jej.“
Václav Havel

Možno si dnes mnohí ani neuvedomujeme, aká
krehká sloboda môže byť. Ťažko si naša generácia
dokáže predstaviť nemať takú širokú možnosť
výberu. No sloboda, ktorú dnes považujeme za
samozrejmosť, tu vždy nebola. Pred 30 rokmi sa
za nás študentov postavili ľudia v našom veku.
Tých ľudí dnes voláme rodičia. Rozhorčení a
utláčaní režimom vyšli do ulíc, zomknutí, silní s
volaním po slobode. S dňom, 17. november 1989,
si spájame odvahu československého národa,
ktorý vybojoval pád komunizmu a to vďaka
spolupatričnosti a vyspelosti našej spoločnosti.
Heslom nebolo rozvrátiť štát zvnútra, ale
naopak ho posilniť. Táto demonštrácia si
vyslúžila prezývku Nežná revolúcia práve pre jej
nenásilnosť zo strany občanov. Pripomeňme si
túto udalosť a poďakujme našim rodičom za to,
že dnes môžeme žiť tak ako si sami vyberieme...
Návrat do čias Adolfa Hitlera...
Ak si chceme pripomenúť Medzinárodný deň
študentstva, musíme zájsť až do najtemnejších
čias 20. storočia. V roku 1939 v Prahe povstali
študenti proti nacizmu. Títo študenti však boli
na rozkaz Adolfa Hitlera popravení nemeckými
komandami priamo na školách, iní boli zase
odvlečení do koncentračných táborov. Na
základe tejto veľkej tragédie bol vyhlásený
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Medzinárodný deň študentstva, ktorý sa stal
základom demonštrácie v roku 1989.
Čo predchádzalo revolúcii...
V novembri 1989 sa do spomienkových
zhromaždení zapojilo niekoľko škôl a medzi
nimi aj študenti VŠMU v spolupráci s VŠVU,
ktorí si chceli pripomenúť udalosti z roku 1939
zorganizovaním pochodu Bratislavou, pričom
chceli obhájiť práva študentov a popritom
vysloviť aj požiadavky smerujúce k demokracii.
O tejto plánovanej akcii bol režim dobre
informovaný, a tak za pomoci policajnej zložky
dostali študenti zákaz vyjsť z budovy. Tí sa však
nedali odradiť a vzniklo zhromaždenie, kde sa
vytvorili plagáty a iné rekvizity, ktoré sa neskôr
stali symbolmi revolúcie. O niekoľko hodín
neskôr prišla správa z Prahy, že tamojší pochod
študentov bol násilne rozohnaný a mnohí mladí
ľudia boli vážne zranení.
Bijú naše deti!!!
Po udalostiach v Prahe sa s týmito slovami
zdvihol celý národ. Ľudia sa nemohli ďalej dívať
na to, ako sú neprávom fyzicky napádané ich
vlastné deti. Spoločnosť na čele so študentmi
a umelcami sa prestala báť, vyšla do ulíc a
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jasne žiadala slobodu. Po niekoľkých dňoch
intenzívnych protestov, ktoré vyústili do
generálneho štrajku nezostávalo vtedajšej moci
nič iné, len vyhlásiť slobodné voľby a súhlasiť so
zmenou ústavy.
Všetky tieto udalosti prispeli k vývoju nášho
štátu, ako ho dnes poznáme. Sloboda však nie
je samozrejmosťou. Odkazujú na to aj mnohé
spoločnosti, ktoré sa do spomienkových podujatí
aktívne zapájajú. Súčasne to dávajú na vedomie
aj dnešnej mladej generácii, ktorá často zabúda

a je ľahostajná voči tým, ktorí nám dali možnosť
výberu byť kýmkoľvek, ísť kamkoľvek a myslieť
si čokoľvek...
Spomeňme si na ľudí v našom veku, ktorí kedysi
dávno obetovali životy, ktorí ešte nie tak dávno
dostávali tvrdé rany od policajtov, keď sloboda
slova bola trestaná. Nevzdali to a trpeli, aby sa
dnes ich deti (my) mali lepšie...
S úctou a poďakovaním
Lenka Sárková

Rozhovoru pre časopis ARDO dala zelenú
aj prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Pani profesorku poznáme aj ako prorektorku pre klinickú činnosť a styk s praxou.
Hlava, čo zosnovala plány a nezavrhla ich – ba naopak.
Nastražte oči, pýši sa nielen hŕstkou profesijných skúseností.
Takých, pri ktorých si nejeden vie oči vyočiť.
Našťastie, ide aj o fundovanú špecialistku vo veterinárnej oftalmológii.
Rok 1987 sa u Vás spája
s ukončením štúdia na
našej univerzite, vtedy
stále známej ako Vysoká
škola veterinárska. Svoje vedomosti ste obhájili, usudzujem, nadštandardne. Preto aj ten
diplom kričiaci do červena.
Sprevádzala Vás túžba stať sa veterinárnou
lekárkou od malička? Zhmotnila sa tým časť
Vášho detského sna?
Vždy ma veľmi lákalo študovať niečo medicínske.
V období detstva, keď som uvažovala nad tým,
čím budem, som sa chcela stať humánnou
lekárkou. Avšak aj liečba zvieratiek ma veľmi
zaujímala. Na druhej strane, keďže som dlhé roky
hrala v orchestri, do úvah spadalo aj štúdium na
konzervatóriu, kde by som sa po jeho vyštudovaní
mohla venovať hudbe. Nakoniec však zvíťazilo
gymnázium a z gymnázia moje kroky smerovali
rovno na Vysokú školu veterinársku.
Na aký hudobný nástroj a v akom orchestri ste
hrali?
4

Najprv som hrala na klavíri, potom som prešla
na lesný roh. Hrala som hneď v niekoľkých
orchestroch. Začiatky boli v Dychovom orchestri
mladých, neskôr som prešla do orchestra,
ktorý patril vtedajším Východoslovenským
železiarňam a tiež v orchestri „Kodurka“. Kdetu som chodila vypomáhať do sláčikového
orchestra, keď potrebovali lesný roh.
Univerzitnú pôdu ste však nadlho neopustili, a
síce takmer vôbec. V momente po doštudovaní
ste totiž zaujali rôzne pracovné pozície u nás
na UVLF. Až neskôr Vás okolie začína vnímať
na – tej osudovej – Klinike malých zvierat, kde
pôsobíte dodnes. Dokonca, do nástupu na
funkciu prorektorky ste boli aj jej prednostkou.
Čím si Vás táto klinika získala najviac? Prečo
práve Klinika malých zvierat?
Tí, čo štúdium ukončili s červeným diplomom
mali možnosť na univerzite zostať a nastúpiť
na tzv. internú ašpirantúru, dnes známu ako
doktorandské štúdium. Ja som túto možnosť
využila a dokonca veľmi rada. Sprvoti ma to
zaviedlo na Oddelenie infekčných chorôb. Avšak
v krátkom čase po nástupe som sa pobrala na
9. ročník, číslo 4
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materskú dovolenku a môj vtedajší školiteľ, žiaľ,
medzičasom zomrel. Keďže som prišla o školiteľa,
a tým o dobrého odborníka v danej oblasti, po
návrate z materskej som si musela zodpovedať
na otázku kam ďalej. Nejakým spôsobom ma
vždy lákala chirurgia, a keďže profesor Ledecký
v tom čase oddelenie viedol, absolvovala som
uňho prijímacie pohovory. Na oddelenie som
aj nastúpila, čím sa koniec koncov odštartovalo
moje aktívne pôsobenie na univerzitnej pôde
v danej oblasti. Na univerzite som v podstate v
plnom nasadení od roku 1991.
Mnohí čerství absolventi univerzít, no aj tí,
ktorých podobný osud ešte len čaká, hovoria o
akomsi náročnom procese, s ktorým je takmer
nevyhnutné vysporiadať sa. Je to proces, kedy
si sami pokladajú otázky, často existenčné. Tým
sa hľadá odpoveď na to, akú rolu v profesijnom
živote skôr či neskôr zaujmú. V prípade
Vašej generácie bol tento proces vsadený do
pomerne komplikovanej etapy v histórii krajiny.
Práve v súčasnosti si pripomíname 30 rokov od
jednej zo zásadnejších udalostí nášho národa.
Priam tej najzásadnejšej. Narážam tým na
Nežnú revolúciu. Ako ste vnímali atmosféru na
Slovensku vtedy a ako hľadíte na vec dnes, s
odstupom času?
Doba to bola bezpochyby ťažká a na univerzitu
bolo veľmi komplikované dostať sa. To, že
ste ukončili štúdium na gymnáziu so samými
jednotkami vám nezaručovalo prakticky nič.
Mne osobne sa v tom prechodnom revolučnom
období narodil syn. Zmenu som vnímala veľmi
pozitívne a bola som veľmi rada, že k nej došlo.
V podstate ešte počas materskej dovolenky
som sa išla zdokonaľovať v chirurgii na kliniku
do nemeckého Düsseldorfu, kde som bola
opakovane niekoľkokrát. Tú voľnosť som mala
rada. Mohla som ísť prakticky tam, kam som
chcela. Užívam si ju však aj do dnešného dňa
a stále to celé vnímam, pochopiteľne, veľmi
pozitívne.
Dajme tomu, že máme dve obdobia. Tie od seba
prerozdeľujú práve udalosti spojené s Nežnou
revolúciou. Jedno sa pod jej vplyvom počalo a
druhé pobralo preč. Na to druhé práve narážam.
Aké podhubie ponúkalo študentom či vôbec
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veterinárnym lekárom predrevolučné obdobie
v porovnaní s tým dnešným? Aké výhody či
nevýhody jednotlivé obdobia ponúkali?
Každé obdobie má svoje výhody aj nevýhody.
Študenti v tom predrevolučnom napríklad mali
len minimálnu možnosť vzdelávať sa v zahraničí.
Iba málokto si vedel vybaviť stáž mimo republiky.
Pracovné miesta boli prideľované a veterinárni
lekári nevedeli kam pôjdu pracovať, čo s nimi
bude. Dnešní študenti majú nespočetnú škálu
možností, no ich uplatnenie na trhu práce je
vzhľadom ku konkurencii veľmi náročné. Miesta
si určite všetci nájdu, keď sú šikovní. Avšak,
konkurencia je, ako som spomínala, veľmi silná.
Pokiaľ sa teda študenti nezaoberajú už počas
štúdia tým, čomu sa chcú neskôr profesionálne
venovať, tak v šiestom ročníku je už neskoro
rozmýšľať, kde sa profilovať a čo neskôr robiť.
V roku 1993 ste absolvovali študijný pobyt v
nemeckom mestečku Giessen. Odvtedy sa u
Vás s podobnými skúsenosťami akoby vrece
roztrhlo. Vystriedali ste rôzne miesta počnúc
Nemeckom, Rakúskom, dokonca Floridou.
Viem si predstaviť, že ide presne o ten typ
skúsenosti, ktorý človek opúšťa ako vymenený
a ak chce vždy v pozitívnom ohľade. V čom
tieto skúsenosti zmenili Vás, o čo Vás obohatili?
Ktoré zo školení či študijných pobytov Vám
utkvelo v pamäti najintenzívnejšie spomedzi
ostatných?
Prvá stáž trvala niekoľko mesiacov a keďže mám
nemecké korene, nemeckým jazykom som sa v
Rakúsku a Nemecku vedela plynule dohovoriť.
Skúsenosti to boli veľmi poučné. Išlo o jeden z
momentov, kedy som sa presvedčila o tom, že sa
chcem venovať veterinárnej oftalmológii. Čo mi
vo všeobecnosti tieto skúsenosti dali? To je veľmi
náročná otázka. Azda najväčšmi mi dopomohli k
prehĺbeniu vedomostí, a to aj skrz nachádzané
prieniky medzi praktickou a teoretickou rovinou
oftalmológie. Do značnej miery ma utvrdili v
tom, že smer, ktorým sa poberám je ten správny.
Najintenzívnejšie mi v pamäti utkvela práve
skúsenosť na University of Florida v Gainesville
u profesorov Gelatta a Brooksa.
Tieto záležitosti sa nezaobídu bez jazykovej
znalosti. Znalosť koľkých jazykov už máte vo
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vrecku?
Keďže som z rodinného zázemia, kde polovica
rodiny hovorí práve nemecky, doma sme
nemčinou aktívne komunikovali, a to najmä so
starou mamou, nemčinu vďaka tomu ovládam
veľmi dobre. No a na gymnáziu som sa učila po
anglicky. Samozrejme, ruština v tých časoch bola
povinnou jazdou. Môžem povedať, že týmito
troma jazykmi aktívne hovorím.
Veterinárna oftalmológia sa vo Vašom
životopise začína skloňovať pomerne skoro.
Spomínate si na moment, ktorý vo Vás vyvolal
explóziu záujmu práve o „oči“?
Viete, zo začiatku človek nevie, čo by chcel robiť.
Ja osobne, keď som prišla na „chirurgiu“ tiež
som nevedela, čomu sa budem venovať. Ako
veľké pozitívum hodnotím, že profesor Ledecký
ako vedúci pracovník už vtedy od človeka
vyžadoval, aby sa na niečo špecializoval. Mne
dal voľný výber a nenútene mi naznačil, že chýba
špecialista na oftalmológiu. Študovala som
hromady a hromady kníh so zameraním na danú
oblasť. Ich obsah ma zaujal a povedala som si,
že to by mohlo byť to, čomu sa chcem venovať,
v čom sa vidím. O veľa skúseností ma obohatili
stáže pod záštitou programu SAIA, DAAD, AAAD,
kde som ich podstúpila niekoľko. Šlo o stáže
najmä na univerzite vo Viedni a v Mníchove.
O čom je veterinárna oftalmológia v praxi? S
ktorými prípadmi sa stýkate najčastejšie a čo
robiť, aby sa ich výskyt obmedzil, aby sa im
predchádzalo?
Ide o veľmi náročnú špecializáciu. V prvom rade je
dôležité byť dobrým diagnostikom, mať prehľad
nielen o širokej škále ochorení, ale aj o spôsoboch,
akými ich liečiť. Okrem toho oftalmológ ako taký
musí mať výborné mikrochirurgické zručnosti,
pretože operácie pod mikroskopom patria
medzi jedny z najnáročnejších chirurgických
úkonov. V podstate pacientom ponúkame všetky
typy operácií. Či ide o operácie na predných
segmentoch oka, rohovke či vnútorných
segmentoch. Vieme robiť plastiky na mihalniciach
či poskytnúť transplantácie rohovky, alebo
pomocou lasera operovať glaukóm, extra aj
intraokulárne nádory. Použitím lasera možno
dopomôcť aj psom, ktorým sa odtrháva sietnica.
6

Sme schopní prinavrátiť zrak operáciou šedého
zákalu. Samozrejme, k operáciám nedochádza
iba u psov a mačiek. Zákroky často praktizujeme
aj na klinike koní či na hadoch, korytnačkách,
krokodíloch, slonoch, atď. Oftalmológia je
náročná na techniku – no hlavne – na vedomosti.
Podobne ako aj ostatné medicínske odbory, aj
oftalmológia sa veľmi dynamicky vyvíja, a to
najmä v diagnostike dedičných očných ochorení.
Do dnešného dňa sa zúčastňujem kongresov
usporadúvaných ECVO, kde sú okrem iných
zaujímavých tém prezentované aj unikátne
výsledky kolegov, kde génovou terapiou vedia
u slepých zvierat prinavrátiť zrak. Najčastejšie
sa však v praxi stretávame s ochoreniami
rohovky. Tie patria k ochoreniam číslo jeden.
Keďže Univerzitná nemocnica je referenčným
pracoviskom, posielajú k nám zväčša pacientov,
s ktorými si na klinikách nevedia dať rady. My,
aj vďaka prístrojovému vybaveniu, riešime skôr
tie komplikovanejšie prípady. Také, ktoré je v
mnohých prípadoch potrebné riešiť operáciou.
Možno povedať, že často hovoríme o chronických
prípadoch.
Vraj budúcnosťou medicíny by mala byť tá
preventívna, píšu vedecké články. Ako funguje
prevencia v spojení s chorobami očí?
V oftalmológii prevencia moc nefunguje
a pokiaľ máte vyslovene plemeno psa, u
ktorého vieme, že trpí istou predispozíciou, je
napríklad brachycefalický alebo má dedičné
očné ochorenie, tak jedinou „prevenciou“
je nezaradenie postihnutého jedinca do
plemenitby, či riešenie defektov a deformít,
ktoré sú zapríčinené nevhodným krížením.
V prípadoch, kedy ide o dedičné ochorenie
postihujúce sietnicu, iba zlomok z nich je
riešiteľný operáciou.
Publikačnej činnosti sa neštítite, práve naopak.
Odkedy ste profesijne aktívna pribudlo mnoho
vedeckých článkov práve pod Vašou záštitou.
Aký je ich aktuálny počet? Je niektorá z
publikácií obzvlášť Vašim „miláčikom“?
V súčasnosti tých odborných článkov, príspevkov,
krátkych referátov a článkov v karentovaných
časopisoch, ktoré sa vydali pod mojim menom je
viac ako 350. Miláčik by sa určite našiel. Dlhé roky
9. ročník, číslo 4
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som spolupracovala s humánnymi oftalmológmi.
V čom tkvel celý problém, čo sa jedného
z „miláčikov“ týka? Najkomplikovanejším
pacientom v humánnej oftalmológii je
pacient, ktorý má poleptanú rohovku nejakou
chemikáliou. Pokiaľ tento scenár nastane, daný
pacient nielenže prichádza o zrak v nadväznosti
na rozpad rohovky, ale ak poleptanie zasiahne
aj oblasť limbu, kde sú kmeňové bunky, stáva
sa tým regeneračný proces nulovým. My sme
tento experiment robili u králikov, samozrejme,
v súlade s legislatívou a zachovaním potrebných
zákonných nariadení o dodržaní welfare.
Králikom sa zámerne poleptala rohovka, potom
sme vykonali nielen transplantáciu rohovky, ale
aj transplantáciu limbálnej oblasti, kde je zdroj
kmeňových buniek. Výsledky sme uverejnili
v časopise Cornea a článok bol veľmi dobre
hodnotený. Na základe našich experimentálnych
výsledkov sa v humánnej oftalmológii vytvoril
algoritmus u pacientov s touto diagnózou. Veľmi
intenzívne spolupracujem aj s kolegami z Poľska,
kde sme sa zase venovali huculským koňom a
študovaním ich tzv. refrakčných chýb. Hovoríme
o chybách, ktoré by sa u ľudí riešili a aj riešia
nosením dioptrických okuliarov. U huculov sme
zistili, že tieto refrakčné chyby majú vo zvýšenej
miere a len v prípadoch ak by tieto okuliare nosili
by „videli lepšie“. Veľmi dobrú spoluprácu mám
aj s kolegami z Iránu či z Čiech. S nimi, ale aj s
ostatnými by sa takisto pár obľúbených článkov
našlo.
Popri pôsobení na našej univerzite ste súčasťou
tímov na Klinike Slon a vo Veterinárnej
ambulancii Čapajevova. Ako sa to dá zvládať v
kombinácii s ostatnou pracovnou činnosťou?
S manželom sme pred sedemnástimi rokmi
založili Veterinárnu ambulanciu na Čapajevovej
ulici v Košiciach a pred piatimi rokmi sme otvorili
Veterinárnu Kliniku Slon. Na klinike pracuje 9
veterinárnych lekárov, ktorí sú absolventmi
našej univerzity. Takisto, som v KVL SR
predsedom disciplinárnej komisie, kde riešime či
dopomáhame riešiť sporné prípady, pochybenia
lekárov, alebo problematické prípady, ktoré
sa k nám dostanú. Ak ste šťastlivec a je vám
dopriata podpora od blízkych či kolegov, všetko
je zvládnuteľné.
9. ročník, číslo 4

Nestránite sa však ani vedeckému výskumu.
To potvrdzuje aj spoluriešiteľstvo v projekte
financovanom Európskou úniou. Opieral sa o
tému traumy miechy. Tento europrojekt viedol
Neurobiologický ústav. Konkrétne prebiehal
pod záštitou doc. MVDr. Dáše Čížkovej,
DrSc. Jeho oficiálny názov je: Modifikované
biomateriály a bunková terapia pre podporu
regenerácie poranenej miechy. Vedeli by ste
zhrnúť, aké výsledky výskum priniesol? Zaviedli
sa niektoré poznatky z výskumu do praxe?
Išlo o projekt v spolupráci so SAV a náš podiel
práce bol v tom, že sme ošípané uvádzali do
anestézie, sledovali ich a vykonávali pooperačné
vyšetrenia. Tento projekt nám ako univerzite
priniesol veľa benefitov, keďže sme obdržali
inhalačné prístroje a niektoré iné zariadenia,
ktoré by sme bez tohto projektu nemali. V
skratke, v projekte šlo o to, že sa u pacientov,
teda v experimente u ošípaných mechanicky
narušila miecha a v niekoľkých skupinách sa
sledovalo ako sa vyvíja jej trauma. Bolo zistené,
že pokiaľ sa zviera podchladí a narušený
segment miechy sa obohatí o tzv. výživu, tak ten
regeneračný proces je oveľa hladší, ako keď sa
čaká niekoľko dní a až neskôr k operácii dôjde.
Výsledky a závery z výskumu sa však uplatňujú v
praxi čisto v humánnej medicíne.
Je rok 2014, od 15. júna začína oficiálnou
inauguráciou funkčné obdobie prezidentovania
Andreja Kisku. Na úplne prvé vymenovávanie
profesorov však príde až v novembri. 31
kandidátov v pomere 9 žien ku 22 mužom získava
titul profesor. Medzi novovymenovanými
profesormi sú dvaja zástupcovia UVLF. Jedným
z nich ste vy. Muselo ísť nepochybne o zážitok.
Ako ste ho prežívali?
Pozitívne, samozrejme. Ako vždy keď dosiahnete
úspech. Človek je plný eufórie, vďaky a plánov.
Tie mám stále a teším sa z každého úspechu,
ktorý sa mne – nám na univerzite spoločne
podarí.
Zúčastnili ste sa aj dištančného vzdelávania
z oftalmológie. Na akom princípe tento typ
vzdelávania prebieha?
ECVO zorganizoval projekt pre veterinárnych
oftalmológov, ktorí mali záujem o ďalšie
7
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vzdelávanie vo veterinárnej oftalmológii, v rámci
požiadaviek na rezidentské štúdium. Projekt
zastrešoval program, do ktorého sa zahrnuli
špecialisti z Poľska, Maďarska, Čiech a Slovenska.
Každý týždeň, v utorky, sme boli online školení v
časovom rozmedzí troch rokov. Raz do mesiaca,
špecialista na očnú patológiu, v našom prípade
šlo o profesora z Kanady, s nami mával školenia
vo svojom obore. Bola to jedna z veľmi dôležitých
edukačných základní, ktorá veľmi prehĺbila moje
znalosti v danej problematike. Z tejto skúsenosti
čerpám do dnešného dňa.
O tom aké výhody priniesla svetu, no najmä
Európskej únii, asociácia ESVO, nemožno
pochybovať. Sama ste jej členkou. Avšak v roku
2014 zakladáte v spolupráci ďalších kolegov
Východoeurópsku asociáciu veterinárnych
oftalmológov (EESVO), ktorej ste boli aj
prezidentkou. Aké skutočnosti podnietili jej
vznik? Čo vo Vás vyvolalo potrebu tak urobiť?
V každom štáte, okrem právoplatného členstva
v ECVO a ESVO, by malo existovať aj isté menšie
lokálne združenie pre oftalmológov. Tak tomu
je takmer vo všetkých západných štátoch.
Podobné združenie absentovalo vo východnom
bloku. S kolegami z Čiech, Maďarska, Poľska,
Ukrajiny a Ruska sme sa rozhodli podobnú
asociáciu založiť, čo sa aj podarilo. EESVO som
prvé 4 roky aj prezidentovala. Minulý rok sme sa
obmenili a do vedenia sa dostal prof. Ireneusz
Balicki DVM, PhD. z Poľska. Usporadúvame s
ECVO kongresy, najaktuálnejší bude v Lodži,
v Poľsku. Témou číslo jeden bude rohovka a
akútne stavy v oftalmológii. Jeden z hlavných
speakerov bude prof. Gil Ben-Shlomo, ktorý je
zo Spojených štátov amerických. Od založenia
EESVO sa nám podarilo pozývať zahraničných
prednášajúcich, a tým šíriť osvetu ďalej.
Poskytujeme špecializačné vzdelávanie tým,
ktorí sa chcú venovať veterinárnej oftalmológii
tak, aby to bolo v súlade so zásadami ECVO.
Myslím, že prítomnosť EESVO priniesla viac
než obohacujúci prísun informácií pre každého,
kto sa chce venovať oftalmológii a nemusí za
vzdelávaním cestovať priďaleko.
Od 24. februára 2017 už nejaký ten utorok
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uplynul. Ide o dátum, kedy sa predstavy
určitej skupiny ľudí bažiacich po prítomnosti
Univerzitnej veterinárnej nemocnice (UVN)
stelesnili. Súčasťou tejto skupiny ste boli aj vy.
A že už dverami UVN prešiel nejeden pacient.
Čo spoločnosti priniesla prítomnosť práve tohto
pracoviska? Viažu sa s ním od jeho založenia
úspechy, na ktoré ste obzvlášť hrdá?
Otvorenie UVN znamenalo pre klientov a
študentov jedno z najväčších pozitív, aké som
za svoje pôsobenie na UVLF zažila. UVN je
elegantnou budovou s kompletným technickým
vybavením, klienti sa v nej cítia viac než dobre
a s podobnými pocitmi ju často aj opúšťajú. Ide
o priestory, v ktorých vieme poskytnúť všetky
druhy ošetrení a majiteľom zvierat poskytujeme
permanentnú pohotovostnú službu. O výhodách
pre študentov snáď netreba hovoriť. Tí sem
môžu prísť či je piatok alebo sviatok a naučiť sa
veľmi veľa. Tých prípadov, kedy sme úspešne
zdolali zaťažkávajúcu situáciu je veľmi veľa.
Či už ide o prípady ťažkých poranení, alebo
prípady, kedy sme dopomohli zachrániť život.
Nedá sa povedať, ktorý prípad by mal byť na
výslní v porovnaní s ostatnými. Môžem však
poznamenať, že keď sa otvorila budova UVN,
veľmi som sa tešila, keď som mohla operovať
na otvorenom hrudníku nádor srdca. Na starej
klinike by táto operácia jednoducho možná
nebola. Budova so sebou priniesla veľké bonusy
a pomáha nám realizovať stavy, ktoré sme si
predtým mohli iba predstavovať. Bez UVN by
nebolo mnoho operácií možné uskutočniť.
Blížia sa vianočné sviatky. Časy pokoja,
vzájomného porozumenia a pagáčov. Stretávate
sa na klinike so zvýšeným výskytom ochorení,
ktoré sú akýmsi medzisviatkovým špecifikom?
Boom ochorení čo príde? Tak ako už býva
zvykom, sú ľudia, ktorí pred sviatkami na svojich
domácich miláčikov nemajú čas. To znamená,
že nejaké príznaky ochorenia vzhľadom na tú
predvianočnú vyťaženosť zanedbajú. Potom
vyhľadávajú pomoc v čase sviatkov. Druhá
veľká skupina pacientov je tá, kde pacienti
dostanú množstvo pochutín, dobrôt, čo vedie
ku gastrointestinálnym problémom. Iní zase cez
sviatky chodia viac von, s čím sa spájajú častejšie
9. ročník, číslo 4
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auto úrazy a úrazy ako následok súboja s inými
psami. Možnou radou by bolo dávať pozor na
svojich miláčikov, všímať si ako sa správajú, keď
je všetko v poriadku, kedy sa odchýlia od normy
a hlavne ich cez sviatky neprekrmovať. Pokiaľ sa
ide von, najbezpečnejšie je mať psa na vôdzke a
ak na voľno, tak zabezpečenom prostredí.
Pôsobíte ako školiteľ a prednášateľ v rámci
WSAVA so špecializáciou na chirurgiu mäkkých
tkanív a oftalmológiu. Zväčša ide o svetobežnú
prácu, v rámci ktorej ste prednášali aj mimo
kontinent. Zaujal ma napríklad Irán. S
krajinami, ktoré nespadajú do škatuľky častých
dovolenkových destinácií Slováka, sú spájané
určité predsudky a stigmy. Ako sú vnímaní
veterinárni lekári v Iráne, ktorý ste v rámci
profesie mali možnosť navštíviť?
Irán bola zaujímavá krajina. Žiaľ, situácia je v
súčasnosti nebezpečná pre Európanov a vôbec
pre človeka. Pre nestabilitu som pár ponúk
prednášať v Iráne opakovane odmietla. Ľudia
však vo mne zanechali veľmi pozitívny dojem.
Sú to veľmi vzdelaní, inteligentní kolegovia,
s ktorými spolupracujeme dlhodobo, aj v
súčasnosti. Môžem povedať, že veterinárny
lekár je vnímaný podobne ako aj v našich
podmienkach. Jediný problém, s ktorým som sa
stretla bol, že ak nemáte psa iránskeho pôvodu,
tak ho nemožno venčiť na ulici. Je pochopiteľné,
že boli prítomné určité kultúrne rozdiely. Pokiaľ
pracuje žena na klinike, musí byť zahalená. Ja
som nemala problém to rešpektovať. Prekvapivo,
aspoň v prostredí, ktoré som mala príležitosť
odpozorovať, som registrovala vyšší počet žien
než mužov a všetci k sebe vzájomne pristupovali
s veľkou úctou. Podotýkam, že som v Iráne
strávila veľmi krátky čas na to, aby som mohla
robiť nejaké závery. Po celú dobu som bola v
kontakte s ľuďmi, ktorí boli veľmi tolerantní k
európskej kultúre. Nedali mi ani len najmenšiu
príležitosť pocítiť negatívne emócie.
V škole ste sa zapísali aj ako školiteľka pri písaní
diplomových prác či školiteľka doktorandov.
Vedeli by ste z Vašich skúseností ponúknuť rady
tým, ktorých podobné ešte len čaká?
Určite odporúčam, aby sa študenti zaujímali
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už v nižších ročníkoch o tému, ktorej sa budú
neskôr venovať. Viem, že to nie je jednoduché.
Keď už však začnú chodiť na kliniky a vidia, čo
by ich mohlo zaujímať, tak je lepšie ísť priamo
za školiteľom ako si hľadať neskôr tému v AIS,
ktorá im možno až tak po vôli nebude. Väčšinou
školitelia pripisujú témy do AIS priamo šité na
človeka. Študenti sa s nimi však musia predtým
dohodnúť. Pokiaľ sa tak stane a študent sa so
školiteľom zhodne na téme, ďalším dôležitým
bodom je, aby študent udržiaval aktívnu
komunikáciu so školiteľom a dohovorili sa na
postupe pri spracovaní. To vedie v závere k
úspešnej obhajobe práce.
Akých chýb sa najčastejšie študenti dopúšťajú?
Najčastejšou chybou je asi fakt, že si nechávajú
všetko na poslednú chvíľu, a teda téme nevenujú
dostatok času. Verím, že štúdium na našej škole
je náročné na manažment času, ste v škole do
večera a toho priestoru tam veľa nie je. Pokiaľ sa
však nechá spísanie práce na posledný týždeň,
ten výsledok, žiaľ, nie je dobrý.
Forma relaxu, ako si usporadúvate myšlienky?
Venujete stále nejaké percento času hudobným
nástrojom?
Ach, žiaľ, momentálne nehrám na žiaden
hudobný nástroj. V súčasnosti však relaxujem
tým, že dvakrát do týždňa chodím tancovať
latinskoamerické tance. Mám veľmi rada zimné
športy, najmä lyžovanie. Nie som z mesta,
bývame na vidieku, čiže tam sa práca vždy nájde,
máme štyroch psov z toho dvaja sú adoptovaní.
K nim časom pribudli sliepky a holuby. Pokiaľ sa
toto všetko obriadi, prejde deň. Dokonca som
šťastnou babkou už troch vnúčat, takže aj tým sa
snažím venovať svoj voľný čas.
Na záver by som sa chcel v mene našich čitateľov
poďakovať pani prorektorke, a to v mnohých
ohľadoch. Najmä však za ochotne poskytnutý
čas. To je totiž to najvzácnejšie, čo Vám kto kedy
môže podarovať.
								
Richard Pavlík
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CHRONICKÉ OCHORENIA GIT
MEDZI NAMI ŠTUDENTAMI
I. ČASŤ

Možno sa už o tom v škole šepká, no ja to chcem
za všetkých s podobným problémom povedať
nahlas. Existujú ochorenia, o ktorých naozaj
neradi hovoríme doma, v spoločnosti priateľov
a spolužiakov, alebo to nebodaj vysvetľujeme
učiteľom, či nadriadeným. V nasledujúcich
riadkoch sa budem venovať dvom autoimunitným
ochoreniam, ktoré keď raz prídu do nášho
života, u väčšiny prípadov nikdy neodídu. Článok
som písala za účelom informovať tých, ktorí už
majú stanovenú diagnózu, no stále o nej veľa
nevedia. Tiež má slúžiť ako výstraha pre tých, u
ktorých sa možno už isté symptómy prejavili, ale
nevenovali im pozornosť a samozrejme by mal
napomôcť prevencii pre úplne každého z nás.
Verím, že článok prinesie do našej spoločnosti
trochu viac pochopenia, a že nikto už nebude
tak stratený, ako som bola ja v prvých dňoch po
určení diagnózy…
Nakoľko je článok veľmi rozsiahly, bude rozdelený
do dvoch častí, kde sa v prvej časti dozviete
niečo o samotných ochoreniach, príznakoch a
diagnostike a v druhej časti vám popíšem bežné
metódy liečby a zopár významných riadkov
venujem aj prevencii.
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IBD všeobecne a jeho výskyt
Časté a kruté bolesti brucha, hnačky, zápcha,
meteorizmus a krv v stolici. Aj toto môžu byť
príznaky chronického ochorenia čriev. V tomto
článku sa budem venovať diagnózam známym
pod pojmom IBD (z angl. inflammatory bowel
disease) alebo u nás nešpecifické zápalové
ochorenia čriev. Do tejto skupiny ochorení patrí
ulcerózna kolitída (angl. UC – ulcerative colitis,
lat. CU – Colitis ulcerosa) a známejšia Crohnova
choroba (angl. CD – Crohn disease, lat. MC –
Morbus Crohn). Obe choroby spôsobujú zápal
v tráviacom systéme, ktorý je sprevádzaný
hnačkami a kŕčovitými bolesťami. Ulcerózna
kolitída postihuje vnútornú výstelku hrubého
čreva, Crohnova choroba môže postihnúť
ktorúkoľvek časť tráviaceho traktu od úst až po
anus. Obe ochorenia sa dajú liečebne zvládnuť
a väčšina ľudí môže žiť naďalej normálny život.
Avšak tejto téme som sa rozhodla venovať
práve z dôvodu rastúceho percenta pacientov
s týmito ochoreniami, pričom prvé vzplanutie
väčšinou nastáva medzi 15. – 30. rokom života.
Ulcerózna kolitída aj Crohnova choroba sa
vyskytujú celosvetovo, v civilizovaných krajinách
9. ročník, číslo 4
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– predovšetkým v severnej Amerike, západnej
Európe alebo v Škandinávii. V Európe trpí na IBD
viac ako 2 milióny ľudí a toto číslo každým rokom
rastie. Na Slovensku je to zhruba 9 tisíc ľudí a
ročne pribudne okolo 1,3 tisíc nových pacientov
s vyšším výskytom ulceróznej kolitídy.
Príznaky
Ako som už na úvod uviedla, existuje niekoľko
symptómov špecifických pre tieto ochorenia.
Aj napriek tomu, že medzi UC a CD je značný
rozdiel, prejavujú sa podobne, no v rôznych
stupňoch môžu byť príznaky miernejšie či
závažnejšie. Medzi najčastejšie patria hnačky
aj niekoľkokrát za deň s prímesou hlienu a krvi,
vo vážnych prípadoch je to tzv. fulminantná
ulcerózna kolitída, ktorá je charakteristická
prudkými, vodnatými hnačkami s rozsiahlym
krvácaním do hrubého čreva, horúčkami, ťažkou
chudokrvnosťou až rozvratom vnútorného
prostredia. Takýto stav si vyžaduje okamžitú
hospitalizáciu a intenzívnu infúznu liečbu.
Niekedy sú potrebné aj transfúzie krvi. Medzi
ďalšie príznaky patrí anémia v dôsledku
hemorágie v tráviacom trakte, či úbytok na váhe.
Afty s výskytom v ústnej dutine, zápal pažeráka,
žalúdka a tenkého čreva a komplikácie s ním
spojené sa objavujú pri Crohnovej chorobe.
Zápal je väčšinou sprevádzaný bolesťami brucha
a nutkaním na stolicu. Po vyprázdnení bolesti
zväčša ustúpia, no v ťažších prípadoch bolesti
neustupujú ani po vyprázdnení.
Čo IBD spôsobuje
Ulcerózna kolitída aj Crohnova choroba patria
tiež medzi ochorenia známe ako idiopatické, čo
znamená, že presná príčina ich vzniku dodnes
nebola popísaná. Existujú však faktory, ktoré
môžu mať vplyv na ich rozvoj. Ako som zistila,
lekári a výskumníci nemajú na príčiny vzniku
jednotný názor. No mnoho z nich označuje
za „vinníka“ dnešnú uponáhľaná dobu. Inak
povedané, príčinou choroby je v tomto prípade
stres, nesprávne stravovanie, či nadmerný
príjem nezdravých a dráždivých jedál (vyprážané,
mastné, pikantné a pod.), alebo nepravidelná
strava v dôsledku obmedzeného času. Veľký
vplyv na ochorenie má tiež konzumácia alkoholu
9. ročník, číslo 4

či fajčenie. Aj pri rozvinutom ochorení, fajčenie
stav značne zhoršuje. Ďalšou možnou príčinou
môže byť aj genetika. Vedci už identifikovali jeden
gén s názvom NOD2 / CARD 15, ktorý je spojený
najmenej s 20 % prípadov Crohnovej choroby.
Momentálne stále pracujú na identifikácii ďalších
génov. Neprimeraná odpoveď imunitného
systému, oslabený imunitný systém, užívanie
ATB či reakcia na „spúšťací faktor“ v prostredí
majú taktiež veľký vplyv na rozvoj ochorenia.
Priebeh ochorenia
Ľudia s Crohnovou chorobou alebo ulceróznou
kolitídou prechádzajú obdobiami, kedy je
choroba stlmená a vyskytuje sa len málo
príznakov alebo vôbec žiadne (remisia). Tieto
obdobia sa striedajú s obdobiami, keď je choroba
aktívna a u pacientov sú pozorované príznaky
(vzplanutie choroby, atak alebo relaps). Dĺžka
relapsu sa v jednotlivých prípadoch líši a môže
byť ovplyvnená mnohými faktormi. Veľkú úlohu
hrá adekvátna liečba. U niektorých chorých sa
môže atak vyskytnúť iba raz (v takom prípade
nie je isté, či bola správne stanovená diagnóza).
U menšej časti pacientov sa ochorenie vlečie s
výraznými príznakmi a s ťažkosťami aj v pokojovej
fáze. Naopak u väčšiny pacientov je priebeh
ochorenia prerušovaný, striedavý. Ochorenie
môže začať nenápadne. Najprv sa objaví hnačka,
ktorá nadobudne prímes krvi. V priebehu dvoch
a viac týždňov sa príznaky zhoršujú. U viac ako
50 % pacientov býva prvé vzplanutie ľahké, preto
môže byť ochorenie niekedy nerozpoznané. U
pacientov mladších ako 20 rokov a starších ako 40
rokov bývajú príznaky závažnejšie. U niektorých
je priebeh natoľko vážny, že je nutné odstrániť
časť alebo väčšinu hrubého čreva už v priebehu
prvého ataku. V prípade relapsu je cieľom lekára
uľaviť pacientovi od bolesti a dostať ochorenie
do stavu remisie. Potom nasleduje udržiavacia
liečba, kedy je cieľom udržať pacienta vo fáze
pokoja čo najdlhšie.
Diagnostika IBD
Na diagnostikovanie a sledovanie Crohnovej
choroby a ulceróznej kolitídy sa používajú rôzne
testy. Postupy sa pohybujú od jednoduchých
krvných skúšok (biochémia, hematológia,
11
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CRP), vyšetrenia stolice (kalprotektín) až po
RTG vyšetrenie s pomocou bária a najčastejšie
pomocou
kolonoskopie
či
rektoskopie
prostredníctvom endoskopu. Toto vyšetrenie
si vyžaduje prípravu týždeň pred testovaním,
nasadením bezzvyškovej diéty (vylúčiť potraviny,
ktoré GIT nedokáže úplne rozložiť, napr. kukurica,
strukoviny, paradajka, paprika, dužinové či
zrniečkové ovocie, celozrnný chlieb a pod.) a
užívaním laxatív podľa odporúčania. V prípade

rektoskopie nie je potrebná precízna príprava,
odporúčaná je bezzvyšková diéta 2 – 3 dni pred
vyšetrením...
„Preboha radujte sa viac! To je jediný a
najspoľahlivejší liek na všetky choroby.“
Nikolaj Vasiljevič Gogol
Pokračovanie nabudúce...
Lenka Sárková

Paznechty

Paznechty sú deriváty kože, ktoré predstavujú
koncový orgán hlavných prstov u prežúvavcov.
Často krát je starostlivosť o paznechty
podceňovaná, čo môžeme vidieť hlavne na
veľkých farmách. Nesprávna starostlivosť o
paznechty sa odzrkadľuje na zdraví zvierat.
Zvieratá sú menej aktívne, ťažko chodia,
prípadne postihnutú končatinu odľahčujú.
Dokonca aj nesprávna výživa ovplyvňuje stav
paznechtov. Je dôležité, aby paznechty boli v
pravidelných intervaloch upravované. K tomu,
aby sme vedeli správne vytvarovať paznecht
je potrebné poznať jednotlivé anatomické
štruktúry. Paznecht je zložený z nasledovných
vrstiev:

Podkožné väzivo: Podkožie je výrazne
vyvinuté v pätkovej oblasti, kde vytvára
podkožné väzivo pätky, ktoré smeruje k
chodidlu a postupne sa stenčuje. Má oválny
tvar. Pružná pätka je zložená z elastického
a kolagénového väziva, zároveň je krytá
pätkovou škárou a mäkkou rohovinou.
Paznechtové škáry: Paznechtová škára
zrastá priamo s okosticou distálneho
článku prstu. Na prechode kože do
paznechtu a v úrovni paznechtovej pätky
je podložená podkožným väzivom. Škára
vytvára rohovinu, z ktorej sa formuje
rohové puzdro. Podľa utvárania povrchu sa
vyskytuje v bradavkovej a lístkovitej forme.
Skladá sa z povrchovej papilárnej vrstvy
(stratum papillare) a z hlbšie uloženej sieťovitej
vrstvy (stratum reticulare).
Rohové puzdro paznechtu: Stena rohového
puzdra má tri vrstvy:
– Vonkajšia vrstva (stratum externum)
– Stredná vrstva (stratum medium)

Kostný podklad: Kostným podkladom paznechtu
je kosť paznechtová, sezamská kosť distálneho
prstového článku a distálna časť stredného
prstového článku.
12
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– Vnútorná vrstva (stratum internum)
Rohové chodidlo predstavuje zrohovatenú časť
pokožky chodidla. Pokožka chodidla je veľmi
tvrdá a jej veľkosť zodpovedá rozsahu škáry
chodidla.
Rohová pätka je tvrdá rúrkovitá rohovina, ktorá
pokrýva v celom rozsahu škáru pätky.
Rohovina rohového puzdra sa tvorí na
paznechtovej škáre. Na povrchu nepretržite
narastajú nové vrstvy buniek, ktoré odtláčajú
staršie bunky. Staré bunky nie sú vyživované,
uschýnajú, tuhnú a menia sa na pružnú hmotu
– rohovinu.
Problémy s paznechtami sú u hovädzieho
dobytka stále veľmi aktuálne. Je dobré si
uvedomiť, v akých podmienkach dobytok
chováme. Chovateľské podmienky – tvrdé
podlahy a maštaľná mikroklíma, časté presuny
medzi skupinami zvierat, nevhodné ležiskové
boxy, výrazné zmeny v kŕmnej dávke či skorý
odstav teliat – to všetko vplýva na zdravotný stav
končatín.
Medzi najčastejšie ochorenia paznechtov dojníc
patria:
• Dermatitis digitalis (zápal na prechode
		 osrstenej kože do kože medzipaz		 nechtového priestoru)
• Pododermatitis solearis et parietalis
		(zápal škáry chodidla a steny rohového
		 puzdra)
• Pododermatitis solearis circumscripta
		 purulenta et necroticans (Rusterholzov
		 vred)
• Pododermatitis circumscripta septica
		(zápal v inej lokalizácii)
• Phlegmona interdigitalis (hniloba paz		 nechtov/nekrobacilóza)
• Hyperplasia interdigitalis (tyloma)
• Pododermatitis aseptica diffusa acuta/
		chronica (schvátenie/laminitída)
Súvislosť medzi telesným stresom a zdravotným
stavov paznechtov vyplýva najmä z následkov
bachorovej acidózy. Jej mechanizmus vzniku je
dobre známy . Vzniknuté kyslé prostredie vedie
v bachore k rozvoju ruminitídy a k uvoľňovaniu
histamínu.
Práve
histamín
predstavuje
významný etiologický agens pri vzniku zápalov
9. ročník, číslo 4

škáry paznechta (pododermatitíd). Z nich ide
predovšetkým o laminitídu a Rusterholzov vred.
Rusterholzov vred vzniká na typickom mieste
chodidla v dôsledku tlakového poškodenia škáry
výbežkom paznechtovej kosti. Tomuto procesu
napomáha zvýšený tlak na pätky (prerastené
paznechty), znížená kvalita škáry (laminitída),
ako aj zmenšený tukový vankúš medzi rohovým
chodidlom a škárou (lipomobilizácia). Vred
diagnostikujeme najčastejšie v jeho dvoch
štádiách: neotvorené (zachytíme pri úprave
paznechtov) a otvorené (hnilobný zápal škáry),
pri ktorom zviera výrazne kríva a sprevádza ho
odporný zápach.
Laminitída – multifaktoriálne ochorenie
Laminitída je zápalové ochorenie paznechtovej
škáry, ktorá môže byť akútneho alebo
chronického charakteru. Nepostihuje len
paznechty ale ide o multisystémové ochorenie
– zasahuje aj kardiovaskulárny, tráviaci, krvný,
močový, svalový systém a mnohé ďalšie. V zásade
sa delí na dva druhy – laminitídu metabolickú
a laminitídu z preťaženia. Pri metabolickej
sú najčastejšie príčiny vzniku, nadmerná
konzumácia jadrového krmiva, spásanie mladej
pastvy, celkové ochorenie, zadržanie lôžka po
pôrode, celková infekcia či stres. Druhý typ
laminitídy vzniká pri poškodení škáry paznechta,
napr. pri nadmernom zaťažení alebo úrazom.
Nákazlivá hniloba paznechtov oviec – infekčná
nekrobacilóza
Infekčná nekrobacilóza je bolestivé ochorenie,
ktoré znižuje pohyblivosť oviec. U postihnutých
jedincov dochádza k zníženiu telesnej hmotnosti
predovšetkým ako následok obmedzeného
príjmu potravy a zvýšeného toxického zaťaženia
pečene. To ovplyvňuje plodnosť bahníc,
zastavuje produkciu kolostra, obmedzuje tvorbu
mlieka a u gravidných bahníc môže spôsobiť
ketózy. U baranov znižuje plodnosť a ochotu
k páreniu. U jahniat vedie k spomaleniu rastu.
Je to nákazlivá, vysoko infekčná choroba ľahko
prenosná zo zvieraťa na zviera predovšetkým
v malom priestore. Počasie a zoohygienické
podmienky – teplo a vlhko výrazne vplývajú na
prenos choroby. Ochorenie spôsobujú dva typy
13
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baktérií. Priamym pôvodcom infekčnej krívačky
je Dichelobacter nodosus – striktne anaeróbna
baktéria, viazaná na hostiteľa, ktorá prežíva vo
vonkajšom prostredí maximálne 10 – 14 dní,
a ktorá sa uplatní len v prípade, že rohovina
paznechtu a interdigitálny priestor je narušený a
infikovaný inou baktériou.
Predispozičnými faktormi vzniku infekčnej
hniloby paznechtov sú:
Zoohygiena:
– rozbahnené a mokré miesta,
– vlhká podstielka,
– možnosti poranenia končatín na pasienku
– tŕnie
– neprimerané a nesprávne ošetrovanie
		 paznechtov – do krvi, poranenia.
Výživa:
– metabolické poruchy – acidóza,
– výkyvy pH v tráviacom systéme,
– vysoká mliečna produkcia – straty vápnika,
– jemnejšia rohovina
– vyššia citlivosť na poruchy metabolizmu.
Riešenie nákazlivej hniloby paznechtov oviec
pozostáva z viacerých opatrení v závislosti od
podmienok v postihnutom chove:
1. Karanténa prikúpených zvierat jeden
		mesiac – v tom čase robiť častejšie
		 prehliadky paznechtov, ošetrenie – keď je
		 potrebné,
2. Zoohygienické opatrenia
		 – oddeliť zdravé zvieratá od chorých,
		 – udržovať suché miesta, kadiaľ ovce
			 často prechádzajú, resp. sa zdržujú
			 (dojárne, košiare...), v týchto miestach
			 je možné použiť na posyp prípravok
			 Humac Natur, ktorý má adsorpčné
			 vlastnosti,
		 – minimalizovať možnosti poranenia
			 paznechtov,
		 – zvieratám s vyššou mliekovou úžit			 kovosťou prešľachťované „stajňovými
			 plemenami“ upraviť pastviny aby sa
			 minimalizovali možnosti poranenia,
			 zabahnenia, nezaťažovať tieto zvieratá
			 dlhou chôdzou,
		 – tvrdší podklad na miestach prechodu
			 oviec,
		 – pravidelné a správne ošetrovanie paz14

			
		 –
			
		 –
			
			
			
		 –
			
		 –

nechtov na vyhradenom mieste,
choré zvieratá ošetrovať zvlášť,
dodržiavať hygienu,
dezinfekčné kúpele robiť podľa
možností po očistení paznechtov aspoň po mechanickom očistení, resp. po
prebrodení vo vode,
po kúpeli umiestniť zvieratá na čisté
a suché miesto s tvrdým povrchom,
vyraďovanie chorých zvierat.

Úprava paznechtov je dôležitá súčasť ochrany
zvierat proti hnilobe avšak nie je postačujúca.
Pri úpravách paznechtov by nemalo dôjsť ku
krvácaniu. Poškodenie mäkkých častí paznechtov
vedie k tvorbe granulómov a chronickému
krívaniu zvierat. Vždy treba zachovať dostatok
rohoviny a neodstraňovať časti prstov. Paznecht
treba zbaviť prasklín a štrbín kde sa držia
nečistoty a môžu množiť baktérie, ale s cieľom
zachovať jeho pôvodný tvar.
Kúpele paznechtov sa odporúča robiť prípravkami
na báze formalínu alebo síranu zinočnatého.
Pred kúpeľom je potrebné končatiny umyť.
3. Výživa – predchádzať metabolickým po		 ruchám – vyrovnaná, vybilancovaná
		 kŕmna dávka podľa úžitkovosti a vý		 vojového štádia kŕmených oviec. Prípra		 vok HUMAC Natur sa odporúča podávať
		 mesiac.
4. Vakcinácia – autovakcína pripravená z
		 kmeňa izolovaného v postihnutom stáde.
Ivana Lancaričová
Zdroje:
http://www.agroporadenstvo.sk/zivocisna-vyrobahovadzi-dobytok?article=92
http://crzp.uniag.sk/Prace/2011/H/C6271A851D4
191A07DBFF2C810E3BB.pdf
https://www.vetservis.sk/media/object/451/nakazliva_
hniloba_paznechtovoviec__-__infekcnanekrobaciloza.
pdf
https://www.vetservis.sk/media/object/451/nakazlivahnilobapaznechtovoviec__-__infekcna_nekrobaciloza.pdf
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„Som síce zverolekár
ale žiadne zviera som nevyliečil,
ale miliónom som zachránil život
vyvinutými vakcínami.“
Hovorí vám niečo meno MVDr. Juraj Salaj PhD.? Nie? No názov BIOVETA SK, spol. s r.o. už áno.
Tento významný veterinárny lekár vyštudoval Veterinársku fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej
v Košiciach a stal sa úspešným vo veterinárskej činnosti vývojom nových vakcín. Opýtali sme sa na
priebeh jeho štúdia a ako vníma cestu životom.
Pamätáte si na Vaše
začiatky a štúdium
na vysokej škole?
Ako to vyzeralo
v
porovnaní
s
dnešnou dobou?
V rokoch 1958 až
1964 som študoval
na
Veterinárskej
fakulte Vysokej školy
poľnohospodárskej
v Košiciach. Štúdium
bolo v tej dobe
veľmi ovplyvnené politikou Komunistickej
strany. S prijatím na štúdium, aj počas štúdia mi
pomohol prof. MVDr. Jaroslav Otto Vrtiak, DrSc.
V minulosti mali študenti väčšiu dôveru, a ja
ako pomocná vedecká sila, som mal od ústavu
kľúč. Prakticky som tam žil. Trávil som tam
mimo pracovných dní aj soboty a nedele. Počas
šiestich rokov sme mali 11 semestrov štúdia a v
dvanástom semestri štátnice. Vtedy boli štátnice
v rámci obhajoby diplomovej práce. Prednášky
boli všetky povinné.
Boli ste vzorný študent, ktorý škole venoval
každú voľnú chvíľku? Vrátili by ste sa ešte do
školských „lavíc“ aspoň na krátky moment?
Do vtedajších pomerov určite nie. No škola ako
taká ma naozaj bavila. Zaujímala ma hlavne
Študentská vedecká tvorivosť, ktorú dnes
poznáme pod názvom ŠVOČ. S mojou témou
som dvakrát vyhral celoštátne kolo. Zaoberal
som sa vakcináciou hydiny proti pseudomoru
hydiny, perorálne v pitnej vode. Na konzultácie
som chodil do nitrianskej spoločnosti Bioveta,
9. ročník, číslo 4

a. s., kde sa vakcína vyrábala. Prospechové
štipendium som poberal počas celého štúdia.
Mali ste už vtedy nejaký obľúbený predmet,
alebo tematiku, ktorá Vás úplne pohltila?
Klinické predmety ma až tak nezaujímali, no
moju pozornosť upútali skôr infekčné choroby.
Kam sa uberali Vaše kroky po ukončení štúdia
v Košiciach?
Blížil sa koniec štúdia. Vyšiel nový zákon, podľa
ktorého sme tri roky po skončení štúdia nemohli
zostať pôsobiť v škole, resp. vo výskume.
Všetci sme vykonávali činnosť praktického
veterinárneho lekára. V škole som nemohol
zostať aj z politických dôvodov. Napriek tomu,
že štúdium ma naozaj bavilo a páčilo by sa mi
aj postaviť sa za katedru. Spomínaný pán prof.
Vrtiak mi vybavil okrem štúdia a prednášania aj
to, že pôjdem po škole do nitrianskej spoločnosti
Bioveta, a. s. Neskôr som nastúpil na vojenskú
základnú službu do Vojenského veterinárneho
výskumného ústavu v Prahe. Po tomto období sa
ozval prof. Vrtiak, nech sa vrátim späť na školu.
Rozhodol som sa zostať v Nitre, kde boli výborné
podmienky pre výskum a vývoj očkovacích
látok. Tam som pracoval 20 rokov a 225dní v
spomínanom odbore. Na školu som sa nevrátil,
lebo som nechcel čeliť politickým tlakom. Založil
som laboratórium nádorových ochorení zvierat
a v rámci výskumu sme vyvinuli rýchlu metódu
diagnostiky leukózy hydiny, ďalej sme vyvinuli
vakcínu proti Markovej chorobe. Podieľal som
sa na vývoji vakcíny proti Aujeszkyho chorobe,
infekciám dýchacieho a tráviaceho ústrojenstva
u hovädzieho dobytka a ošípaných, BVD vírusu.
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V 80-tych rokoch som začal vyvíjať vakcíny pre
psy (psinka, parvoviróza, infekčná hepatitída...).
Následne ma v roku 1984 Štátna veterinárna
správa SR poverila založiť laboratórium
virologickej
diagnostiky
na
Štátnom
veterinárnom ústave v Nitre. Naďalej som sa
zaoberal vývojom očkovacích látok. Výsledkom
bola vakcína proti hemoragickej chorobe
králikov. Tam ma zastihla aj Nežná revolúcia. V
tom období prišli za mnou zástupcovia Štátnej
veterinárnej správy SR, ako aj kolegovia z
niektorých okresov s tým, že mám dôveru a mám
sa prihlásiť do konkurzu na ústredného riaditeľa.
Ponuku som najprv odmietal. Úprimne, necítil
som sa na túto funkciu. Neskôr som to zobral ako
„výzvu“ a prijal ponuku. Vybral som si nasledovný
program – reorganizácia štátnej veterinárnej
správy a to tak, aby bol štátny dozor financovaný
štátom a veterinárna starostlivosť vykonávaná
súkromnými veterinárnymi lekármi. Bol
zvolaný aktív za účelom voľby nového riaditeľa
Štátnej veterinárnej správy SR. Moja koncepcia
nebola predbežne prijatá, ale aj tak som ju na
stretnutí veterinárnych lekárov v Banskej Bystrici
predniesol. Stal som sa námestníkom riaditeľa.
Po odvolaní zvoleného riaditeľa mi Minister
pôdohospodárstva SR oznámil, že ma menuje do
funkcie ústredného riaditeľa ŠVS. Pripravovali
sme potrebnú legislatívu a menoval som
vybraných kolegov do funkcie riaditeľa RVPS. Na
základe stanoviska niektorých členov Komory
veterinárnych lekárov SR a univerzity som bol
odvolaný z funkcie aj ja – z politických dôvodov.
Moje ďalšie kroky sa uberali do firmy Bioveta, a.s.
so sídlom Ivanovice na Hané. Stal som sa členom
predstavenstva spoločnosti a aj riaditeľom
výskumu a vývoja. Počas mojej činnosti v
uvedenej spoločnosti som založil firmu BIOVETA
SK, spol. s r.o., ktorá existuje už 20 rokov. Činnosť
tejto spoločnosti je zameraná na veľkodistribúciu
veterinárnych liekov a poradenstvo.
Neskôr sme založili spoločnosť VETSERVIS, s. r.
o. Jej činnosť spočíva na diagnostike infekčných
ochorení zvierat, poradenstve a distribúcii liekov.
V súčasnosti sa zaoberám parvovirózou u
mladých psov, dermatitídou, problematikou
mikrobiómu. Riadim sa heslom: „byť ešte
užitočný a nezavadzať.“
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Ste zakladateľom spoločností BIOVETA SK,
spol. s r.o. a VETSERVIS, s. r. o. Čo všetko stojí za
takýmto rozhodnutím? A čo Vás k tomu viedlo?
V živote sa mi darilo. Veľkú pomoc som mal v mojej
veľkej rodine a vo výborných spolupracovníkoch.
Veľmi mi záleží na tom, že moji „zamestnanci“,
resp. „podriadení“ sú pre mňa spolupracovníci.
Pri tom sa riadim myšlienkami Tomáša a Jána
Baťu. Budujem etickú firmu. Podnikať som začal
aj preto, že som sa chcel stať slobodným pri
rozhodovaní. Podnikanie je pre mňa poslaním
a beriem ho ako dar. Ja hovorím: „Keď môžeš
podnikať, musíš.“
Pomohli Vám znalosti z vysokoškolského štúdia
pri podnikaní?
Nie. Neučili nás byť ani súkromnými
veterinárnymi lekármi. Všetko potrebné pre
podnikanie sme získali len z poznatkov v
zahraničí. Preto odporúčam zaviesť do študijných
osnov „základy podnikania“.
Mali ste príležitosť vycestovať za prácou aj do
zahraničia? Absolvovali ste tam nejaké stáže
alebo prax?
Chcel som ísť do zahraničia, napríklad kedysi veľmi
do Libanonu. No tým, že som nebol komunista,
sa mi to nepodarilo. Do zemí socialistického
tábora som chodil, ale nepracoval som tam. V
Českej republike som pracoval v rokoch 1995 –
2001, v už spomínanej firme Bioveta, a. s.
Myslíte si, že slovenská veterinárna medicína
je na dobrej úrovni? Alebo máme stále čo
dobiehať oproti zahraničiu?
Nepoznám to až tak, ale myslím si, že možnosti,
ktoré sú u nás, sú oproti iným krajinám na dobrej
úrovni. Absolventi, ktorí majú záujem, majú aj
dobré vedomosti a možnosti. Mnohí z nich sa
uplatnili aj v zahraničí.
Na aký Váš úspech ste hrdý? A čo Vám robí
radosť zo života?
Rodina. Som ženatý, mám 3 deti a 9 vnúčat. Každý
štvrťrok sa pravidelne stretávame a budujeme si
vzťahy na základe vzájomnej lásky.
V súčasnosti chodíte ešte prednášať našim
študentom rôzne aktuálne témy z veterinárnej
9. ročník, číslo 4
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medicíny? Robíte to rád? Máte nejaké témy, na
ktoré sa študenti môžu tešiť?
Už nechodím tak často. Študenti ma napríklad
zavolali na prednášku – odkaz Nežnej revolúcie
na zmeny vo veterinárnej medicíne, ktoré sa
jej vplyvom udiali. Táto by sa mala uskutočniť
vo februári. Inak chystám aj prednášku o
vakcinológii, najmä u malých zvierat. Súčasťou
prednášky bude aj časť o výskume, vývoji,

výrobe, kontrole a použití spomínaných vakcín.
Ak ma pozvete a dáte mi tému, rád prídem.
Pánovi doktorovi Salajovi ďakujem za rozhovor a
v mene čitateľov časopisu ARDO želám ešte veľa
úspechov v pracovnom aj osobnom živote!
Petra Rendvanská

Ešte som tu ani nepracoval
a už som poznal celú školu
V tomto rozhovore sme sa porozprávali s rodeným Košičanom a dlhoročným zamestnancom
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, pánom údržbárom Jánom Vendrákom.
Areál terajšej univerzity a bezprostredné okolie poznal ešte v čase, keď mnohí z našich spolužiakov i
vyučujúcich ani neboli na svete.
Pán Vendrák, predpokladám že toto nie je vaša
prvá profesia, kde ste pracovali v minulosti? Čo
si máme predstaviť pod prácou údržbára?
Som vyučený automechanik s odbornou
strednou školou a 22 rokov som bol hlavným
majstrom pre ČSAD, bol som vedúcim a teda
som neopravoval. Hneď po revolúcii som začal
podnikať s náhradnými dielmi do nákladných
vozidiel. Boli to ťažké časy, nikto vtedy poriadne
neplatil dane. Mal som vlastný kamenný obchod,
najprv malú vrátnicu a neskôr už celú budovu.
S biznisom som skončil po mozgovej príhode.
Vtedy mi lekár odporučil nájsť si pokojnejšiu
prácu a tak som po zotavení nastúpil ako
zamestnanec UVLF. Ako údržbári patríme
pod Oddelenie prevádzky a investícií.
Kontrolujeme a dokončujeme projekty
zmluvných firiem. Dozoroval som stavbu
Univerzitnej veterinárnej nemocnice a
navrátenie sochy Arda späť do areálu
školy. Okrem opráv sa tiež staráme o
sťahovanie školských priestorov, čistíme
a kosíme areál.

zmluvy vypýtala naspäť. Pred prenájmom mestu
stál Ardo pri pavilóne 1, no nebolo ho tam vidno.
Dokonca ani dlažba a sedenie, okolo terajšieho
umiestnenia sochy, kedysi neexistovalo. Bola
tam iba cesta a autá zamestnancov parkovali
po jej okrajoch. A Ardo? Ten bol prasknutý! To
sa dalo čakať, predsa len socha koňa, kadejakí
mladí ľudia na ňom museli v meste sedieť.
Začalo sa s opravou, a vtedy som mal príležitosť
vidieť ako vyzerá Ardo zvnútra. V jeho vnútri
je železná konštrukcia, ktorá drží navzájom
pozvárané bronzové plášte. Myslel som si, že
je celý vyliaty z bronzu a iných zliatín ale Ardo

Ardo si ,,precválal“ kus cesty po
Košiciach. Môžete našim študentom
prezradiť niečo o jeho návrate?
Ardo bol na 10 rokov prenajatý mestu,
ale škola si ho po uplynutí nájomnej
9. ročník, číslo 4
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je dutá socha a všetci vidia iba plášte. Sú hrubé
miestami od 6 mm do niekoľkých centimetrov.
Študenti by si naň určite nemali sadať! Ako som
už povedal, Ardo bol po príchode prasknutý,
pomáhal som ho opraviť spolu s umelcami, ktorí
kvôli tomu prišli z Bratislavy. Obnovili sme jeho
vnútornú konštrukciu, navŕtali sme mu nohy a
vliali do nich olovo. To koňa spevnilo a zaťažilo.
Na podstavec sme ho zdvihli žeriavom.
Ako rodený Košičan viete, čo bolo v areáli kým
vznikla Vysoká škola veterinárska?
Bol som ešte malý chlapec a okolo areálu bol po
celom obvode červený tehlový plot, tak ako sa
stavia aj dnes. Často som hútal ako preleziem
dnu, do kasární. Ešte som tu ani nepracoval
a už som vedel, kde čo je. V areáli totiž pred
nápravným ústavom sídlili vojaci. Budova č.
13 bola kedysi kostol, všimnite si jej tvar. Pri
nej stála veľká zvonica, ktorú neskôr zhodili.
Vojaci bývali v pavilóne 33. Nízka dlhá budova
za Farmaceutickým pavilónom bola v tom čase
telocvičňa a tam, kde je dnes oddychová zóna a
trávnik, boli kedysi antuky. Ďalej za plotom a k
námestiu Mier neboli žiadne bytovky ako dnes,
ale močarina, jazierka a vysoká tráva. Neskôr
kasárne zrušili a z niektorých budov sa stala
polepšovňa, nápravný ústav. Po vojne tu založili
veterinársku školu. Za komunistov sa narýchlo
postavili niektoré budovy školy. Školské budovy
z obdobia pred komunizmom majú silné, aj
niekoľko metrov široké základy – kto ich staval,
vedel že stavia na bývalom močiari.
Je pravda že v tom čase bol aj Hornád čistejší a
na Aničku sa chodilo mesto kúpať?
Na Aničku, ktorá bola vtedy ešte mimo mesta,
chodila popred areál školy stará električka s
doštenými lavičkami. Ako decká sme sem chodili
s otcom, pre nás, deti, to bol hotový výlet na pol
dňa. Vojaci na Aničke postavili Gajdove kúpele,
podľa generála Gajdu, šéfa kasární (aj termálny
prameň sa preto volá Gajdovka, pozn. red.) a v
nedeľu tam boli tancovačky. Kedysi mal Hornád
viacero bočne vyvedených ramien smerom do
mesta. Jedno mŕtve rameno s vodnou turbínou
bolo aj pri dnešnej Mlynskej Bašte, ako je dnes
hotel Rokoko. Volali sme ho Pri turbíne, bolo
to pekné pokojné miesto. Chodili sme sa sem
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ako deti člnkovať a kŕmiť labute a v nedeľu sa
tu chodili starí mešťania prechádzať. Aj potok
na Hlavnej ulici bol kedysi živý. Voda doňho bola
privádzaná z mŕtveho ramena Hornádu a potok
tiekol cez stred mesta až na Jazero. Dnes funguje
len na čerpadlo.
Živý potok cez Hlavnú ulicu, to si dnes neviem ani
predstaviť. Areál školy bol kedysi zarastenejší
alebo naopak bolo stromov menej?
Platany pred Pavilónom morfologickým disciplín
majú viac ako 150 rokov. Vojaci okolo roku 1918
vysadili lipy pri rektoráte a bufete. Takže areál,
ako si ho ja pamätám, bol vždy rovnako zelený,
len výsadba kedysi nebola vedená tak odborne.
Pred tým prišiel ,,Jóži báči“ a vyhlásil, že tam
a tam dáme 4 slivky, ktoré mu zvýšili doma.
Nájdete ich pred budovou IKT... Dnes už je každý
jeden strom vedený v evidencii na stromy a
zamestnávame vlastného flóristu/dendrológa,
pána Ing. Tótha, ako vysokoškolsky vzdelaného
odborníka a ďalších zamestnancov. Starajú sa o
stromy a kry, kvitnúcu výsadbu, fontány.
Ako zamestnanci – údržbári ste rovnako
potrební dnes, ako kedysi? Zažili ste aj nejakú
vtipnú príhodu so zvieratami?
Čo sa týka údržbárov. Keď som nastúpil, tam kde
je dnes doprava (pavilón 20, pozn. red.), bola
vtedy remeselnícka dielňa. Pracovalo tam asi
20 ľudí a urobili všetko, čo bolo treba. Nevolali
sa odborné firmy tak ako dnes. Boli tu zvárači,
murári, maliari... A so zvieratami sa nám párkrát
stali kadejaké zážitky. Z prežúvavcov ušiel býk až
k pavilónu farmácie a museli sme rýchlo zatvárať
brány, tiež raz ušlo prasa... A inokedy ušli aj
kačice s mladými. Našli sme ich vo fontáne!
Kedysi musel areál, jeho okolie aj celé Košice
vyzerať úplne inak a aspoň takouto cestou ste
nám tú podobu pomohli priblížiť. Pán Vendrák,
ďakujeme za zaujímavé informácie a prajem
Vám v mene našich čitateľov ešte veľa zdravia a
spokojnosti v živote.
Filip Repta
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1. Adissonova choroba je ..... (doplň) koncentrácia hormónu kortizolu a aldosterónu.
2. Ako sa nazýva liek obsahujúci osateron, využívajúci sa na liečbu benígnej hyperplázie
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prostaty?
3. Do ktorého radu patrí rod Babesia?
4. Ibuprofen je látka s analgetickými, antipyretickými a protizápalovými
účinkami zaraďujúca sa do skupiny ..... (doplň)
5. Rozlišujeme 6 základných RTG opacít. V poradí od najopacitnejšieho sa tuk nachádza
koľký v poradí?
A sme
opäť späť
s našou
úžasnou
tajničkou.
sme si.....
pre vás pripravili tentokrát? Balíček od
6. Jedno
z našich
národných
plemien
kôz saČonazýva
spoločnosti
HELL ENERGY
SK s. r. priechodom
o. A to nežartujeme.
Ide skúškové,
treba energiu, tak šup... Správnu
7. Železničným
hraničným
je ..... (doplň)
nad Tisou.
odpoveď
čakáme na ardouvlf@gmail.com. Veľa šťastia!
8.

TAJNIČKA

11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.
Pri konzumácii dostatočného množstva ovocia a zeleniny telo prijme kyselinu benzoovú, z ktorej si
organizmus vie vyrobiť inú kyselinu. Táto kyselina je hlavnou zložkou prvého umelo vytvoreného lieku.
Scarlett Marešová
Viete jeho názov?
1.
2.
3.
4.

Adissonova choroba je ..... (doplň) koncentrácia hormónu kortizolu a aldosterónu.
Ako sa nazýva liek obsahujúci osateron, využívajúci sa na liečbu benígnej hyperplázie prostaty?
Do ktorého radu patrí rod Babesia?
Ibuprofen je látka s analgetickými, antipyretickými a protizápalovými účinkami zaraďujúca sa
do skupiny ... (doplň)
5. Rozlišujeme 6 základných RTG opacít. V poradí od najopacitnejšieho sa tuk nachádza koľký v poradí?
6. Jedno z našich národných plemien kôz sa nazýva ...
7. Železničným hraničným priechodom je ... (doplň) nad Tisou.
Scarlett Marešová

9. ročník, číslo 4

19

