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Deväťdesiatpäť rokov lekárskej fyziky na UK
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) si v tomto 
roku pripomína 95. výročie svojho vzniku. Je tretím najstarším akademickým ústavom špecializujúcim sa na lekársku fyziku v Európe.

Začiatky ústavu spojené 
s pôsobením prof. Viktora 

Teisslera
V dvadsiatych rokoch minulého storočia 

vyvstala potreba založiť na Slovensku praco-
visko, ktoré by sprostredkovávalo poznatky 
zo všeobecnej a aplikovanej fyziky pre po-
treby medicíny a zdravotníctva priamo na 
LF UK. S týmto zámerom vznikol začiatkom 
akad. r. 1923/24 Ústav pre lekársku fyziku 
LF UK. Jeho prvým prednostom sa stal prof. 
PhDr. Viktor Teissler, ktorý dovtedy pôsobil v 
Prahe. Postupne pribúdali ďalší pracovníci: 
MUDr. Mária Kotiersová, RNDr. Jozef Mohr, 
MUC. Jozef Skotnický, MUDr. Štefan Sedlá-
ček, MUDr. Žigmund Križan.

Pôsobenie prof. Teisslera na LF UK v r. 
1923 – 1938 znamenalo pre rozvoj lekárskej 
fyziky významný prínos. Ústav pre lekársku 
fyziku, ktorý bol v tom čase jedinou profe-
sionálnou inštitúciou zameranou na fyzikálny 
výskum na Slovensku, vybudoval po per-
sonálnej, vedeckej i pedagogickej stránke. 
Lekárska fyzika sa pod jeho vedením pritom 
vyučovala ako špecializovaný predmet nielen 
pre potreby lekárskej fakulty, ale aj pre štu-
dentov lekárnického štúdia, prírodovedeckej 
fakulty a neskôr aj Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave.

Jeho prednášky, ktoré litograficky vychá-
dzali v r. 1929 – 1933, sa stali základom his-
toricky prvej učebnice lekárskej fyziky v Čes-
koslovensku, ktorá sa neskôr dočkala troch 
vydaní (1937, 1945, 1948). Ako povinná 

študijná literatúra pre predmet lekárska fyzi-
ka sa používala na všetkých lekárskych fa-
kultách v Československu. Podobný úspech 
zaznamenala aj učebnica Vybrané kapitoly 
z fyziky: úvod do biofyziky (1955), ktorú 
prof. Teissler napísal s prof. Žigmundom Kri-
žanom. Publikácia reflektovala napredovanie 
vedeckého výskumu štruktúry a funkcie bio-
logických systémov a s tým súvisiacu modifi-
káciu lekárskej fyziky a jej príklon k biofyzike.

Prof. Teissler odbor obohatil aj o pozoru-
hodné pohľady na lekársku optiku a lekár-
sku fotografiu. Vyrábal tiež modely kĺbov pre 
Anatomický ústav Karlovej univerzity v Prahe 
a významne prispel k zavedeniu pokusnej 
výroby kontaktných šošoviek v ČSR. 
Svojimi osobnými vedeckými kontaktmi 
s pracoviskami fyzikálneho zamerania 
v celej Európe, rozsiahlou publikačnou 
činnosťou, získaním unikátnych prístrojov 
od popredných firiem i výrobou vlastných 
učebných pomôcok sa zaslúžil o jednu 
z najplodnejších etáp existencie ústavu.

Vojnové a povojnové 
obdobie

V r. 1939 – 1945 bol prednostom ústavu 
prof. MUDr. Jozef Skotnický. Počas jeho ve-
denia sa vyučovanie lekárskej fyziky doplnilo 
o fyzikálne princípy najnovších elektronic-
kých a optických prístrojov, ktoré sa začali
uplatňovať v medicínskej praxi a laboratór-
nom výskume. Do prednášok boli začlenené
základy molekulovej fyziky. Výskumná práca
sa sústredila na otázky biofyziky, aplikáciu

fyzikálnych poznatkov v medicínskej praxi a 
pod.

Po vojne bol spočiatku poverený vedením 
ústavu prof. RNDr. Dionýz Ilkovič, DrSc., vte-
dy profesor na Prírodovedeckej fakulte UK. 
V r. 1946 –1960 viedol ústav doc. MUDr. 
RNDr. Žigmund Križan, mim. prof., erudo-
vaný rádiológ. Prvá povojnová etapa vývoja 
pracovného a pedagogického zamerania 
ústavu bola charakterizovaná zvýšeným zá-
ujmom o jadrovú fyziku, ničivé dôsledky 
ionizujúceho žiarenia, ultrazvuk, akustiku, 
lekársku elektroniku, röntgendiagnostiku 
a svetelnú hygienu.

V r. 1960 – 1963 viedli pracovisko doc. 
RNDr. Štefan Veis, DrSc., mim. prof., a prof. 
RNDr. Ján Vanovič. V r. 1964 – 1977 bol 
externým prednostom katedry doc. MUDr. 
Štefan Hupka, DrSc., vedúci oddelenia rá-
dioizotopov vo Výskumnom ústave onkolo-
gickom v Bratislave. Katedra lekárskej fyziky 
bola v akad. r. 1968/69 premenovaná na 
Katedru fyziky a nukleárnej medicíny a v r. 
1977/78 na Katedru biofyziky LF UK. Jej ve-
dúcim sa stal prof. Ing. Vít Šajter, CSc., ktorý 
túto funkciu vykonával do r. 1990. Vedec-
kovýskumná činnosť sa v tomto období za-
meriavala na štúdium fyzikálno-chemických 
vlastností bunkových membrán, štúdium 
transportu základných fyziologických iónov 
pomocou rádioizotopov cez membránu izo-
lovanej svalovej bunky a modelové membrá-
ny. Skúmali sa i možnosti využitia termogra-
fických, termometrických a spirometrických 
metód v klinickej praxi.

Prof. PhDr. Viktor Teissler

Pracovňa prednostu Ústavu pre lekársku fyziku LF UK
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Úspechy posledných rokov
V súvislosti s rozšírením spektra vedecko-

výskumnej a pedagogickej činnosti bola Ka-
tedra biofyziky LF UK premenovaná na Ústav 
lekárskej fyziky a biofyziky (1991/92) a ne-
skôr na Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, in-
formatiky a telemedicíny LF UK (2007/08). 
V r. 1990 – 1997 a 2003 – 2013 bola pred-
nostkou ústavu prof. MUDr. Elena Kukurová, 
CSc., v r. 1997 – 2002 túto funkciu zastáva-
la doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc., v r. 
2002 – 2003 bola poverená vedením ústa-
vu RNDr. Eva Kráľová, PhD. Od septembra 
2013 je prednostom pracoviska doc. RNDr. 
Martin Kopáni, PhD.

Od akad. r. 1990/91 ústav zabezpečoval 
výučbu dvoch predmetov: biofyziky a infor-
matiky, skúmali sa vlastnosti biomateriálov, 
využitie membrán na báze kolagénu v sub-
stitučnej medicíne. Neskôr sa začal výskum 
mapovania elektrickej aktivity srdca, študo-
vali sa účinky energie viditeľného svetla na 
organizmus v zdraví a chorobe. Pracovníci 
ústavu sa taktiež podieľali a podieľajú na 
výskume, vývoji a využití biosenzorov a bio-
monitorovacích zariadení. Aplikovaný peda-
gogický výskum v oblasti teórie vyučovania 
bol v minulosti korunovaný výnimočnými 
úspechmi na výstavách didaktických tech-
nológií doma i v zahraničí (NOVTECH, Slov-
Didac, Worlddidac). Pedagogickí a vedeckí 
pracovníci ústavu vytvorili viacero učebníc, 
skrípt a učebných textov z lekárskej fyziky, 

biofyziky a informatiky. Azda najvýznam-
nejšou bola učebnica Biophysical Elixir 
for Students and Graduates of Medicine 
(1991), ktorá bola prvým učebným textom v 
anglickom jazyku určeným na výučbu zahra-
ničných študentov na lekárskych fakultách v 
Českej a Slovenskej republike. Vedecké mo-
nografie, odborné knižné publikácie a au-
diovizuálne diela z histórie, ktorých autormi 
sú pracovníci ústavu, mapujú rôzne etapy vo 
vývoji vedy a techniky. Do opisovanej histo-
rickej etapy patrí tiež výskumná a organizač-
ná práca na implementácii informačných 
technológií v zdravotníctve a na vzdelávaní 
zdravotníckych profesionálov na využívanie 
ponuky elektronického zdravotníctva v rámci 
projektu KEGA MŠVVaŠ SR. V r. 2012 bol 
kolektív pracoviska ocenený Cenou ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu 
a techniku za vedecké, odborné a organi-
začné aktivity v rámci Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku.

Súčasné výskumné výzvy
Súčasné perspektívne zameranie základ-

ného a aplikovaného medicínskeho výsku-
mu pracoviska je štúdium prítomnosti fyzio-
logicky významných prvkov a ich zlúčenín, 
cudzorodých a škodlivých látok v ľudskom 
organizme. Ide najmä o výskum lokalizá-
cie, distribúcie, štruktúry a magnetických 
vlastností železa vo vybraných mozgových 
štruktúrach (substantia nigra, globus pal-

lidus a bazálne gangliá) prostredníctvom 
histologických a imunohistochemických 
metód s použitím svetelných (polarizačný, 
fluorescenčný) a elektrónových (rastrovací 
a transmisný) mikroskopov s EDX analýzou, 
pri vyšetrovaní oxidov železa sa využíva  
SQUID magnetometria a Mössbauerova 
spektroskopia. Študujú sa mechanizmy 
a modifikujúce faktory liečby nádorov pomo-
cou fotodynamickej terapie. Vyvíjajú sa fy-
ziologicky relevantné modely zohľadňujúce 
komplexnosť a špecifitu nádorového tkaniva 
vo forme 3D bunkových kultúr pomocou 
metód optickej mikroskopie a UV/VIS spek-
troskopie. Skúma sa elektrická aktivita srd-
ca, problematika diagnostiky obezity u ado-
lescentov pomocou antropometrických 
meraní a biochemických ukazovateľov a pa-
togenéza kardiometabolických chorôb, na 
animálnych modeloch sa sledujú kognitívne 
funkcie. Paralelne so základným a aplikova-
ným medicínskym výskumom sa na praco-
visku úspešne rozvíja i výskum v oblasti teó-
rie vyučovania. Vedecké aktivity pracoviska 
sú finančne podporené grantmi UK, VEGA, 
KEGA a APVV. V grantovej úspešnosti sa 
ústav v r. 2017 umiestnil v rámci fakulty na 
7. mieste s finančnou dotáciou na 10 úspeš-
ných projektov.

RNDr. Eva Kráľová, PhD.,  
doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc.,

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, 
informatiky a telemedicíny LF UK
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