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Editoriál

Vážení priatelia a kolegovia, je pre mňa veľkou cťou uviesť tretí zborník zo série 
Historia Medicinae Slovaca. Dôvody pre moju radosť sú hneď dva. Prvým je sku-
točnosť, že príspevky, ktoré obsahuje, boli prednesené na 12. medzinárodnom sym-
póziu k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. História vzniku sympó-
zií siaha až do roku 1992, keď sa v Plzni na prvom medzinárodnom sympóziu 
Historie československej medicíny a farmacie ve světovém kontextu stretlo viac ako 
sto lekárov, farmaceutov, historikov a ďalších odborníkov. Na 11. sympóziu, ktoré sa 
konalo v Ústí nad Labem sme prebrali pomyselnú štafetu od našich českých priate-
ľov a dnes vás vítame na Slovensku, na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Druhým dôvodom je fakt, ktorý je spojený s udalosťou, ktorá 
vlastne sprevádzala organizáciu sympózia.

Pred sto rokmi, 28. októbra 1918 bola v Prahe vyhlásená Československá repub-
lika, ku ktorej sa 30. októbra jednomyseľne prihlásila aj slovenská politická repre-
zentácia. Témou tohtoročného sympózia bola preto Medicína, farmácia a veterinár-
na medicína v období vzniku Československej republiky.

V porovnaní s meritórnym vymedzením predchádzajúcich sympózií sme sa roz-
hodli koncentrovať tematické zameranie príspevkov chronologicky okolo tohto dô-
ležitého míľnika. Organizátori konferencie a zostavovatelia zborníka berú na vedo-
mie, že to predstavuje mierny odklon od doterajšej zvyklosti. Pokladáme však toto 
obdobie za významný odrazový mostík pre rozvoj kultúry, vzdelanosti a zdravotníc-
tva novovzniknutej republiky. Obzvlášť ma teší, že na sympóziu odzneli príspevky, 
v ktorých sa preberali okolnosti založenia dnešnej Univerzity Komenského a jej le-
kárskej fakulty, ktorých sté výročie založenia nás čaká v roku 2019.

Založením univerzity na Slovensku sa naplnili dávne sny slovenských intelektu-
álov. Vďaka nepopierateľnej pomoci profesorov z pražskej Karlovej univerzity im 
bolo umožnené po prvýkrát v moderných dejinách študovať na vlastnej univerzite, 
v ich novom hlavnom meste. Príspevky sa preto venujú rastu a rozvoju jej niekto-
rých pracovísk a medicínskych odborov vo všeobecnosti, histórii veľkých osobností 
stojacich v pozadí tejto evolúcie a vývoju zdravotníckych inštitúcií a systému zdra-
votníctva v danom čase.

Nemenej sme poctení účasťou a publikáciami kolegov veterinárov a farmaceu-
tov, ktorí už nejaký čas reprezentujú svojich kolegov na našich spoločných stretnu-
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tiach. Steny auly na Moskovskej ulici v Bratislave si koncom júna vďačne vypočuli 
zaujímavé príspevky kolegov medikov, veterinárov, farmaceutov a historikov z bliž-
šieho či vzdialenejšieho okolia.

Pozývam teraz preto vás, čitateľov – adresátov konferenčných príspevkov, k ich 
prečítaniu a zamysleniu sa tak nad počiatkami našej práce a verím, že aj našej vášne.

Zborník obsahuje zväčša prepracované príspevky z júnového sympózia. Keďže 
ide o konferenčný zborník, redakčná rada a editori sa pre tento prípad zriekli dodr-
žiavania pravidiel v súvislosti s využívaním odkazov na citovaný zdroj, resp. zozna-
mom použitých prameňov a literatúry. Dôvodom je fakt, že všetkým účastníkom, 
ktorí mali záujem, bolo umožnené svoj príspevok publikovať v treťom vydaní recen-
zovaného vedeckého zborníka Historia Medicinae Slovaca.

Vojtech Ozorovský
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Dynamika zdravotníckej legislatívy na 
Slovensku v prvej polovici 20. storočia*

SILVIA CAPÍKOVÁ – VOJTECH OZOROVSKÝ

Pre rozvoj zdravotníctva v prvej polovici 20. storočia bol významný vplyv vnútro-
vedných, ale tiež mimovedných spoločenských a najmä politických faktorov. Za po-
merne krátke obdobie sa vystriedalo niekoľko politických režimov a štátnych útvarov. 
Problémy slovenskej spoločnosti sa týkali v danom období najzákladnejšej biologickej 
(vysťahovalectvo, úmrtnosť, chorobnosť), materiálnej (chudoba, nezamestnanosť) aj 
kultúrnej reprodukcie (jazyk a pod.). Obyvateľstvo na Slovensku bolo decimované 
dvoma svetovými vojnami, ktoré privodili veľké demografické a materiálne straty. Vý-
znamný podiel na rozvoji a fungovaní zdravotníctva má právny rámec, v ktorom sa 
organizuje a realizuje poskytovanie liečebnej a preventívnej starostlivosti. Príspevok 
sa zameriava na dynamiku legislatívnych zmien v oblasti správneho práva vo vzťahu 
k ochrane zdravia obyvateľstva. Vychádzali sme predovšetkým z analýzy oficiálnych 
publikačných nástrojov – zbierok zákonov a rezortného publikačného nástroja pre re-
zort zdravotníctva. Na základe štátoprávneho vývoja môžeme v sledovanom období 
identifikovať niekoľko etáp,1 ktoré sa okrem štruktúry orgánov správy zdravotníctva 
odlišovali aj zameraním, obsahom a rozsahom legislatívnych aktivít v oblasti zdravot-
níctva.

Slovensko ako súčasť Uhorska

Od roku 1867 do roku 1918 Slovensko bolo súčasťou rakúsko–uhorskej monarchie, 
najvyšším riadiacim orgánom zdravotníctva bolo uhorské Ministerstvo vnútra, ktoré pro-
stredníctvom zdravotníckeho oddelenia kontrolovalo a riadilo celú činnosť zdravotníc-
tva.2 Zákony prijímal uhorský snem. Základným kódexom pre oblasť zdravotníctva bol 
zákonný článok 14, vypracovaný Krajinskou radou pre otázky zdravotníctva pre Minis-
terstvo vnútra a prijatý snemom v roku 1876, ktorý upravoval nielen otázky štátnej sprá-
vy, postavenie lekárov a organizáciu a riadenie zdravotníctva, ale zahŕňal oblasti detské-

* Príspevok je súčasťou čiastkových výsledkov riešenia grantovej úlohy VEGA č. 2/0100/16 Zdravotníctvo na 
Slovensku v rokoch 1948-1966 a tiež VEGA č. 1/0459/18 Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave 1938 - 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky Februárového prevratu.

1 K tomu podrobnejšie napr. VOJÁČEK, L. - KOLÁRIK, J. - GÁBRIŠ, T: Československé právne dejiny (1918-
1992) : text a pramene.

2 FALISOVÁ, A.: Ľudovít Markušovský – organizátor verejného zdravotníctva, s. 29-33.
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ho zdravotníctva, zdravotníctva škôl, lekárenstva, liečivé a minerálne vody, pohrebníctvo 
a podobne.3 Zdravotnícke otázky boli upravované parciálnymi predpismi, napr. zákonom 
č. 89/1885 o boji proti pohlavným chorobám, zákonom č. 5 z roku 1886 o trachóme, 
výnosom Ministerstva vnútra č. 29 949/1902 o boji proti tuberkulóze, výnosu Minister-
stva vnútra z roku 1891 o ochrannom očkovaní proti kiahňam a pod.4 Legislatívne akti-
vity boli zamerané prevažne na kontrolu a prevenciu prenosných ochorení. Zhoršenie 
materiálnej situácie v krajine a životnej úrovne obyvateľstva v priebehu a po prvej sveto-
vej vojne viedlo k veľmi nepriaznivému vývoju zdravotnej situácie. Vypuklo sa prejavili 
nedostatočné materiálne a personálne zdroje v zdravotníctve.

Obdobie medzi dvoma svetovými vojnami

Kým na začiatku 20. storočia, v podmienkach Uhorska, nachádzame organizáciu 
zdravotníctva a zdravotníckeho školstva nepostačujúcu potrebám obyvateľstva,5 
v priebehu dvoch dekád dochádza k rapídnemu inštitucionálnemu rozvoju zdravot-
níctva a tiež k profesionalizácii niektorých zdravotníckych povolaní. Rezort zdravot-
níctva bol vyčlenený ako samostatný špecifický rezort v rámci ústrednej štátnej sprá-
vy bezprostredne po vzniku Československej republiky (ďalej iba ČSR) v roku 1918, 
kedy bolo v Prahe zákonom č. 2/1918 Zb. zriadené Ministerstvo telesnej výchovy 
a športu (ďalej iba MVZTV). Od roku 1919 začalo vydávať svoj vlastný publikačný 
nástroj pod názvom Vestník. Bol to bohatý informačný zdroj, obsahoval odborné 
informácie z domova i zahraničia, správy z diania v rezorte, analýzy epidemiologic-
kej situácie, úradné oznamy, ale predovšetkým súčasťou jeho obsahu boli zákony aj 
podzákonné právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť ochrany zdravia a organizáciu 
zdravotnej starostlivosti a to aj predpisy, prijaté inými štátnymi orgánmi.

Medzi hlavné oblasti právnej regulácie v tomto období patrilo vytvorenie inštitu-
cionálnej základne riadenia zdravotníctva, vznik verejnozdravotníckych inštitúcií 
(napr. Štátny zdravotný ústav v Prahe, Masarykova liga proti tuberkulóze, ČSČK), 
kvalifikačné požiadavky a profesionalizácia pracovníkov pôsobiacich v zdravotno-
-sociálnej oblasti, ale stále ešte prenosné ochorenia, ktoré boli hlavnými príčinami 
mortality a invalidity. JUDr. Richard Bébr pôsobiaci na MVZTV sa ešte v roku 1937 
vyjadril, že legislatíva ktorá sa vzťahuje na nákazlivé (epidemické) ochorenia, tvorí 
„základ nášho zdravotníctva“.6 V oblasti kontroly prenosných ochorení došlo po 
prvej svetovej vojne k zintenzívneniu medzinárodnej spolupráce a ČSR sa zaviazala 
k plneniu záväzkov medzinárodného zdravotníckeho práva (pod gesciou Spoločnos-
ti národov). Zdravotnícka politika v tomto období sa vyznačovala orientáciou na 
sociálno-lekársky prístup. Na MVZTV pôsobili popredné osobnosti sociálneho le-

3 PEKAŘOVÁ, K.: Zdravotníctvo na území Slovenska v 19. storočí (1780 - 1918), s. 149-182; TAJTÁK, L.: 
Zdravotnícke zákonodarstvo Uhorska v 19. storočí, s. 20-58.

4 FALISOVÁ, A.: Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období, passim.
5 K tomu podrobnejšie Ibidem.
6 BÉBR, R.: Příručka právních předpisú z oboru veřejného zdravotnictví.
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kárstva, a v rámci rezortu bola zjavná snaha o odborné riadenie podložené vý-
skumom, anketami, úzkou spoluprácou s univerzitami a výskumnými bázami.

Ďalšou zaujímavou črtou tohto obdobia bola medzirezortná spolupráca, kedy 
zdravotné otázky boli v legislatívnej rovine riešené v spolupráci s inými orgánmi. 
Príkladom môže byť regulácia hypnózy, telepatie a špiritizmu. Týmto dobovo aktu-
álnym problémom sa zaoberala Štátna zdravotná rada, ktorá potrebu zákazu, resp. 
kontroly uvedených podujatí zdôvodnila ohrozením zdravia vnímavých účastníkov. 
Právnu úpravu predstavoval Výnos Ministerstva zdravotníctva z 6. augusta 1919 č. 
4590/I.7 a na neho nadväzujúci Výnos Ministerstva vnútra č. 30.456/1920/5 a i. 1920 
z 11. septembra 1920 Hypnotické, telepatické a spiritistické produkce.

Obdobie 1939 – 1945

Dňa 14. marca 1939, Snem Slovenskej krajiny najprv deklaratívne a potom prija-
tím zákona8 vyhlásil samostatnosť Slovenského štátu. Zákon č. 1/ 1939 Zb. sa stal 
základnou právnou oporou novovytvoreného štátneho útvaru a vo svojich piatich 
paragrafoch riešil problémy prechodu a formovania novej štátnosti na území Sloven-
ska. Bol ním prevzatý právny poriadok z obdobia predmníchovskej republiky, ale 
počas celého trvania slovenskej štátnosti nedošlo k podstatnejším zmenám. Snem 
zároveň vymenoval desaťčlennú vládu na čele s Jozefom Tisom ako predsedom9, 
v ktorej však absentoval post ministra zdravotníctva. Agenda bývalého MVZTV pre-
šla pod ministerstvo vnútra Slovenskej krajiny, patrilo do nej široké spektrum čin-
ností vrátane zdravotno-policajnej služby v obciach a verejno-zdravotnej služby.10 
Legislatívne aktivity môžeme sledovať v oficiálnej zbierke Úradné noviny, neskôr 
Úradný vestník, avšak v oblasti zdravotníctva v tejto etape boli výrazne utlmené.

Významným aktom bolo, že Slovenský snem zákonom č. 101/1939 Zb. založil Štát-
ny zdravotno-sociálny ústav so sídlom v Bratislave. Ústav slúžil pre štátnu zdravotnú 
správu ako vedecký, študijný a kontrolný orgán vo všetkých zdravotníckych otázkach.

Obnovenie československej štátnosti 1945 – 1948

Riadenie zdravotníctva prislúchalo Mnisterstvu zdravotnictví a Povereníctvu 
zdravotníctva. V štruktúre legislatívy dominovali právne akty najvyšších orgánov 
výkonnej moci, ktorými dočasne suplovali činnosť zákonodarného zboru11 - dekréty 
a ústavné dekréty prezidenta republiky a nariadenia vlády. Takto bol napr. dekrétom 
zriadený post ministra výživy12 ktorý smel vydávať aj predpisy všeobecnej povahy 

7 Věstník MVZTV, I. roč., č.7.
8 Zákon č. 1/ 1939 Sl. z. o samostatnom Slovenskom štáte zo dňa 14. marca 1939.
9 HUBENÁK, L.: Právne dejiny Slovenska do roku 1945, diel II.; MOSNÝ, P.: Dejiny štátu a práva na Slovensku 

po roku 1918.
10 Rozvrh prác pre ministerstvo vnútra Slovenskej krajiny na rok 1939.
11 Dekrét č. 20/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o prozatímním výkonu moci zákonodárné.
12 Dekrét č. 118/1945 Zb. o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství.
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a najmä bol poverený riadiť „věci výživy obyvatelstva, výkupu, oběhu, zpracování 
a spotřebu výrobků původu rostlinného, živočišného a nápojů včetně minerálních 
vod, koření a náhražek těchto výrobků, a to původu domácího či cizozemského, po-
kud slouží lidské výživě, dále hospodaření krmivy všeho druhu a původu, věci prů-
myslu potravin, poživatin a nápojů, péči o jakost a nezávadnost potravin a zásobo-
vání obyvatelstva solí, lihem a umělými sladidly.“

Po skončení vojny neľahkú situáciu v krajine reflektovala aj legislatíva: „Základ-
nými výzvami, ktorým čelil systém v období 1944 až 1948 bolo obnovenie ČSR a teda 
recepcia slovenského práva a inštitúcií obnoveným Československom v rámci slo-
venského právneho subporiadku, vyrovnanie sa s predchádzajúcim vývojom a jeho 
protagonistami (spolu s opätovným začlenením území, ktoré boli počas vojny okupo-
vané Nemeckom a hlavne Maďarskom) a postupný prechod od ešte aspoň čias točne 
demokratického Československa k ľudovodemokratickému s faktickou vedúcou úlo-
hou komunistickej strany v štáte.“13 

Pre toto obdobie je príznačná asymetria verejnej správy, riešenie zásobovania obyva-
teľstva potravinami a základným spotrebným tovarom, riešenie vojnových škôd, nútená 
správa strategických podnikov, poštátnenie tzv. „zradcovských“ podnikov vrátane lekár-
ní, a kreovanie orgánov správy zdravotníctva. Zákon č. 189/1946 Sb. o povinnom očko-
vaní proti záškrtu určil základné povinnosti, konkrétny priebeh očkovaní v nasledujúcich 
rokoch riadil povereník zdravotníctva vyhláškami. V oblasti zdravotníctva môžeme zhr-
núť, že legislatívne aktivity smerovali ku konsolidácii zdravotno-sociálnych podmienok.

Po februári 1948

Štátny prevrat vo februári 1948 znamenal zásadný zlom v oblasti riadenia štátu aj 
zdravotnej politiky. Štát v Ústave 9. mája14 prevzal zodpovednosť za ochranu zdra-
via obyvateľstva. Okrem česko-slovenských orgánov (ministerstiev) zakotvila exis-
tenciu slovenských orgánov s obmedzenou pôsobnosťou (povereníctva), pričom 
analogické české orgány neurčila. Právo na liečebnú starostlivosť a ochranu zdravia 
(§ 29 Ústavy) bolo formulované ako povinnosť štátu. Zabezpečovalo sa legislatívne 
zákonom č. 125/1948 Zb. o znárodnení prírodných liečebných zdrojov, kúpeľov 
a začlenení a správe konfiškovaného kúpeľného majetku, zákonom o poštátnení lie-
čebných a ošetrovacích ústavov a organizácií štátnej ústavnej a kúpeľnej starostli-
vosti č. 185/1948 Zb. zákonom č. 103/1951 o jednotnej preventívnej a liečebnej sta-
rostlivosti, zákonom č. 102/1951 o prebudovaní národného poistenia (zjednocovanie 
národného poistenia pre rôzne kategórie obyvateľov - vojnoví poškodenci, živnost-
níci, roľníci a pod.)., zákonom č. 4/1952 o hygienickej a protiepidemickej starostli-
vosti. Za porušenie administratívnych povinností zo strany občanov hrozili neprime-
rane prísne tresty, typická bola kriminalizácia páchateľov a ich ostrakizácia a socál-

13 POVAŽAN, M.: Vývoj verejnej správy na Slovensku (1944 – 1948), s. 155.
14 Ústavný zákon č.159/1948 Sb.
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na defamácia. Došlo k odstráneniu kompetencií územných samospráv, k zriadeniu 
zdravotných referátov krajských národných výborov. Direktívnosť v riadení zdra-
votníctva najmä v 50. rokoch 20. storočia ilustrujú rozkazy ministra zdravotníctva.

Záver

Snaha o vedecké riadenie zdravotníctva sa objavila už pri tvorbe zákonného člán-
ku č. 14 z roku 1876, ale lepšie podmienky vznikli až v medzivojnovom období. Na 
základe štúdia právnych predpisov môžeme konštatovať, že v rokoch 1918 - 1938, aj 
v období obnovenia československej štátnosti v roku 1945, bol typický právny dua-
lizmus aj v oblasti zdravotníckej legislatívy (existencia tzv. „slovenského právneho 
subporiadku“15). Významnou aktivitou boli súpisy platnej legislatívy z iniciatívy 
MVZTV, ktoré vyšli ako knižné práce v roku 1937 – Zdravotné predpisy na Sloven-
sku vydané pod redakciou Ivana Stodolu16 a Československé zdravotnické zákony 
s příslušnými prováděcími předpisy, ktoré zostavili R. Bébr a R. Chaloupka.17

Až do 60. rokov 20. storočia pretrvával právny dualizmus na území Čiech a Sloven-
ska. Pochybnosti odbornej verejnosti o tom, ktorý predpis je alebo nie je platný konšta-
toval minister zdravotníctva MUDr. Z. Plojhar na stránkach Vestníku Ministerstva zdra-
votnictví ešte v roku 1960.18 Prehľad platnej legislatívy na území Čiech a Slovenska bol 
vydaný pod názvom Zdravotnický právní řád ako prvý zväzok edície knižnice Zdravot-
nictví v právním řádu, ktorý vydalo Státní zdravotnické nakladatelství v roku 1960.

Kodifikačné snahy, potreba zohľadniť medicínske poznatky a meniacu sa spolo-
čenskú realitu vyústili v polovici 60. rokov do prijatia zákona č. 20/1966 Zb. O zdra-
ví ľudu a následného komplexu navzájom previazaných právnych predpisov, ktoré 
s miernymi modifikáciami platili niekoľko desaťročí.

Summary

Dynamics of Health Legislation in Slovakia in the 1st Half
of the 20th Century

Silvia Capíková – Vojtech Ozorovský

Legal framework for organization and performance of healthcare has a great impact on 
the development and operation of health system. Based on the study of official collections of 
laws, the paper focuses on the dynamics of legislation in the domain of administrative law 

15 HUBENÁK, L.: Právne dejiny Slovenska do roku 1945, diel II.; MOSNÝ, P.: Dejiny štátu a práva na Slovensku 
po roku 1918.

16 STODOLA I. (ed.): Zdravotné predpisy na Slovensku. Martin: Matica Slovenská, 1937.
17 BÉBR, R., - CHALOUPKA, R.: Československé zdravotnické zákony s příslušnými prováděcími předpisy“. 

Praha: Československý kompas, 1937.
18 PLOJHAR, Z.: Previerka právnych predpisov v odbore zdravotníctva, s.145.
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regarding protection of health of the population. The studied period can be divided into sev-
eral stages, which differ in the structure of the health governance and in the scope, content, 
structure of legislation and its changes. The efforts to perform health governance on the sci-
entific basis occurred already during legislative work on the act No. 14 of 1876, however, 
better conditions existed after disunion of the Austro-Hungarian Empire, during the period 
between the world wars (1918 – 1939). Period 1939-1944 is characterized by nonexistence 
of the Ministry of health in Slovakia and the public health agenda was joined under the Min-
istry of interior, and overall decrement in the legislation activity in the sphere of health gov-
ernance. After the Czechoslovak Republic was renewed in 1945, the legislation reflected the 
efforts for consolidation of social and health conditions and offered a concept of healthcare 
and the need to cope with the changing social reality. The legal dualism between Czech and 
Slovak part of the Republic persisted until the 60. years of the 20th century. Codification ef-
forts led successfully to the passing of the act No. 20 of 1966, which provided the spine of 
the health system and health law for next several decades, until 1994.
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Ústav pre lekársku chémiu LF UK 
v Bratislave (1922 - 1923) –
prvé vysokoškolské chemické pracovisko
na území Slovenska

JOZEF ČÁRSKY

Z historického pohľadu možno všeobecne konštatovať, že lekárske fakulty v Eu-
rópe patrili v minulosti k prvým a často jediným ustanovizniam, kde sa popri akade-
mickom a medicínskom pôsobení vytvárali podmienky aj pre rozvoj prírodovedných 
disciplín. Tento fakt prirodzene vyplynul z požiadavky prírodovedného základu mo-
dernej medicíny. Túto skutočnosť si plne uvedomovali aj zakladajúci predstavitelia 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na čele s prvým rektorom 
prof. MUDr. Krystiánom Hynkom. Pri konštituovaní teoretických ústavov sa veno-
vala mimoriadna starostlivosť výberu uchádzačov do funkcie prednostov, s cieľom 
zabezpečiť nielen pedagogický proces, ale aj vedecko-výskumnú činnosť. Vyššie 
uvedené konštatovanie možno dobre dokumentovať na príklade Ústavu pre lekársku 
chémiu LF UK, v medzivojnovom období, prvého a jediného vysokoškolského che-
mického pracoviska na Slovensku.1 

Prvým prednostom ústavu (v roku 1922) sa stal olomoucký rodák prof. MUDr. 
Jan Buchtala, absolvent lekárskej fakulty univerzity v Štajerskom Hradci (Graz). 
Už počas štúdia bol demonštrátorom na Ústave pre lekársku chémiu a po promócii 
asistentom u prof. Hofmanna. Chemickú erudíciu a odborné uznanie získal prácami 
o analýze bioorganických molekúl (proteínov, žlčových kyselín a iných), s uplat-
nením mikroanalytických metód. Niektoré sú publikované v spoluautorstve s lau-
reátom Nobelovej ceny za chémiu, prof. Fritzom Preglom.2 Postupne sa zameral 
aj na súdnu chémiu a toxikológiu a sa stal vedúcim príslušného oddelenia ústavu. 
Do funkcie prednostu ústavu na LF UK v Bratislave nastúpil ako súkromný docent, 
keď krátko predtým pôsobil ako inšpektor na bratislavskom Ústave pre skúmanie  

1 TICHÝ, M. – BERGENDI, Ľ. – ČÁRSKY, J.: K začiatkom Ústavu pre lekársku chémiu na Lekárskej fakulte 
UK v Bratislave, s. 29; HEŘMANOVÁ, D. – ČÁRSKY, J.: Význam lekárskej fakulty UK v Bratislave 
z hľadiska rozvoja prírodovedných disciplín na Slovensku – minulosť, prítomnosť, budúcnosť, s. 63; ČÁRSKY, 
J., HEŘMANOVÁ, D. – TICHÝ, M.: Konštituovanie Ústavu lekárskej chémie Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave v medzinárodnom kontexte (osobnosti), s. 153; BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. I. časť, s. 44; HEŘMANOVÁ, D.: Ústav pre lekársku 
chémiu Lekárskej fakulty UK v Bratislave v rokoch 1923 - 1938, s. 87.

2 PREGL, F. - BUCHTALA, J.: Erfahrungen über die Isolierung der speziefischen Gallensäure, s. 198.
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potravín. Zakrátko bol menovaný mimoriadnym profesorom a riadnym profesorom 
lekárskej chémie sa stal v roku 1928.3 

Prof. Buchtala v rozsiahlej pedagogickej činnosti pre medikov a lekárnikov, kto-
rá začala v akademickom roku 1923/1924, prezentoval poznatky všeobecnej, anor-
ganickej a fyziologickej chémie, pričom kládol dôraz aj na laboratórne cvičenia. 
Výučbu zabezpečil učebnými textami Repetitórium lekárskej chémie. Literárne sa 
zachovala jeho prvá prednáška pre medikov, v ktorej formuloval význam chémie 
v štúdiu medicíny a pre medicínsku prax s konštatovaním, že „Lékář má se naučiti 
i chemicky mysleti…, protože chemicky myslící lékař bude vážiti i látkové změny dle 
současného stavu vědy nám známé“.4 

Výskumnú činnosť ústavu zameral najmä na súdnu chémiu a toxikológiu – na 
výskum otráv anorganickými a organickými jedmi, ich príznakov, možnosti ochra-
ny a liečby, a na detekciu v mŕtvolných orgánoch.5 V tomto zameraní, ako súdny 
znalec, vykonával aj súdno-lekárske expertízy. Okrem toho sa zaslúžil o chemickú 
analýzu viacerých prameňov liečivej minerálnej vody na Slovensku (v Štiavniku, 
Červenom Kláštore, Svätom Jure a inde) a o objasnenie mechanizmu periodickej 
eruptívnej činnosti vzácneho studeného gejzíru v Herľanoch.6 Venoval sa tiež mo-
nitorovaniu nebezpečných a škodlivých látok v priemyselnom a banskom prostredí. 
Za týmto účelom zostrojil originálny patentovaný prístroj „mikrodynamograf“, po-

3 TICHÝ, M. – BERGENDI, Ľ. – ČÁRSKY, J.: K začiatkom Ústavu pre lekársku chémiu na Lekárskej fakulte UK 
v Bratislave, s. 29; HEŘMANOVÁ, D.: Ústav pre lekársku chémiu Lekárskej fakulty UK v Bratislave v rokoch 
1923-1938, s. 87; ČÁRSKY, J. – HEŘMANOVÁ, D.: K začiatkom biochémie na Slovensku, s. 71.

4 BUCHTALA, J.: Jaký význam má chemické studium a chemické myšlení pro lékaře, s. 337.
5 ČÁRSKY, J. – HEŘMANOVÁ, D. – TICHÝ, M.: Historické aspekty súdnej chémie na Lekárskej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave, s. 179; BUCHTALA, J.: Kriminelní otravy na Slovensku v posledních 5 létech, s. 247.
6 HEŘMANOVÁ, D. – ČÁRSKY, J. – TICHÝ, M.: Lekári-chemici a výskum liečivých prameňov, s. 157; 

BUCHTALA, J.: Herlanský gejzír, s. 345.

Prof. MUDr. Jan Buchtala pri prednáške z lekárskej chémie. Zdroj: archív autora.
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mocou ktorého bolo možné sledovať explozívny výkon výbušnej zmesi, s grafickou 
registráciou jeho priebehu.7 Výsledky svojich výskumov prezentoval na domácich 
a zahraničných odborných podujatiach, tiež v Extenzii Univerzity Komenského.

Organizačnú činnosť prof. Buchtalu v chemickom dianí na Slovensku doku-
mentuje založenie krajinskej Odbočky Československej spoločnosti chemickej 
v Bratislave, ako iniciátora a popredného funkcionára (podpredsedu a v rokoch 
1936 – 1938 predsedu) prvej stavovskej organizácie chemikov na Slovensku. Bol 
predsedom organizačného výboru celoštátneho zjazdu československých chemi-
kov, ktorý sa mal konať v roku 1938 v Bratislave, na čo bolo rezervované aj sa-
mostatné číslo periodika Československej spoločnosti, Chemické Listy. Zjazd sa 
však nekonal v dôsledku politicko-spoločenských zmien smerujúcich k rozpadu 
Československa. Prof. Buchtala bol aktívnym členom Učenej spoločnosti Šafa-
ríkovej a medzinárodné kontakty udržiaval členstvom v zahraničných odborných 
spoločnostiach ako boli American Chemical Society, Deutsche chemische Ges-
elschaft a Royal Society of Arts London. Aktívnou účasťou na medzinárodných 
kongresoch týchto spoločností zastupoval členov Československej spoločnosti 
chemickej.8 Táto činnosť prof. Buchtalu je zdokumentovaná v knižnom spracovaní 
histórie Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV.9

Napriek tomu, že ústav bol novým univerzitným pracoviskom na Slovensku, 
prof. Buchtala mal ambície dostať ho na porovnateľnú európsku úroveň, čo sa mu 
čiastočne aj podarilo. Na ústave však nevznikla vedecká škola, najmä pre nedosta-
tok kvalifikovaných pracovníkov, pretože teoretické pracoviská LF UK neboli pre 
absolventov medicíny dostatočne atraktívne ani perspektívne. Asistentmi ústavu boli 
študenti vyšších ročníkov a čerství absolventi štúdia medicíny, pôsobiaci 1 – 2 roky, 
ako MUDr. V. Fábry, MUDr. J. Trokan, MUDr. F. Habart á MUDr. Š. Králik. Dlho-
dobo, aj výskumne tu pôsobil RNDr. V. Dostál.10 

7 HEŘMANOVÁ, D.: Ústav pre lekársku chémiu Lekárskej fakulty UK v Bratislave v rokoch 1923-1938, s. 87.
8 HEŘMANOVÁ, D.: Ústav pre lekársku chémiu Lekárskej fakulty UK v Bratislave v rokoch 1923-1938, s. 157; 

ČÁRSKY, J. – HEŘMANOVÁ, D.: K začiatkom biochémie na Slovensku, s. 71.
9 UHER, M. – TOMKO, J. – ČÁRSKY, J. – HEŘMANOVÁ, D.: Pamätnica. 70 rokov SChS (1929-1999), s. 209.
10 TICHÝ, M. – BERGENDI, Ľ. – ČÁRSKY, J.: K začiatkom Ústavu pre lekársku chémiu na Lekárskej fakulte UK 

v Bratislave, s. 29; HEŘMANOVÁ, D.: Ústav pre lekársku chémiu Lekárskej fakulty UK v Bratislave v rokoch 
1923-1938, s. 87.
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Summary

The Institute of Medical Chemistry at the Faculy of Medicine 
CU in Bratislava (1922-1923) – the First Academical Chemical 
Institution in the Territory of Slovakia

Jozef Čársky

The institute was the first and the only university department of chemistry during 
the interwar period in Slovakia. Its history demonstrates significant contribution 
not only as an academic workplace for medical and pharmaceutical education but 
also as a scientific center for toxicology and toxicological analysis. This is perhaps 
demonstrated on a number of original methods and processes for evidence and as-
sesment of chemical poisons and other substances, which have gained the utiliza-
tion in forensic medicine.
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Slovenští autoři v Časopisu lékařů českých 
(1862 - 1938) a čeští autoři v Bratislavských 
lekárskych listoch (1922 – 1938)

KAREL ČERNÝ – LUDMILA HLAVÁČKOVÁ

Odborné a vědecké časopisy nepochybně hrají mimořádnou úlohu ve výměně 
informací, bez nichž se neobejde žádný obor a autorské kolektivy jsou nositeli 
a garanty jejich úrovně i významu.

Náš příspěvek ukazuje, jak se vyvíjela možno říci „nadstandardní“ česko-
slovenská spolupráce v oblasti medicíny na stránkách tehdy nejrozšířenějších 
uvedených periodik v meziválečném období, Časopisu lékařů českých 
a Bratislavských lekárských listov, která nepochybně přispívala významným 
způsobem k jejímu rozvoji.

První číslo Časopisu lékařů českých vyšlo v Praze 15. ledna 1862. Jedním 
ze dvou redaktorů uvedených na titulní stránce je Josef Václav Podlipský, jeden 
z nejvyhledávanějších pražských lékařů, který se od studentských let velmi 
angažoval v českém národním hnutí. Druhým byl pozdější profesor vnitřního 
lékařství Bohumil Eiselt. V roce 1838 podnikl cestu do Haliče a na Slovensko, 
aby navázal styky se zdejšími národními buditeli – Jánem Kollárem a Ľudovítem 
Štúrem. Časopis lékařů českých redigoval až do své smrti v roce 1867, ale od 
žádného slovenského autora příspěvek do něho nezískal.1 První, a dlouho jediný, 
nalezneme v pátém ročníku (1866) na s. 36 od dr. Aloise Paikrta, c. k. vrchního 
lékaře z Trnavy o resekci loketní kosti. O tomto autorovi se nám zatím nepodařilo 
nic bližšího zjistit.

Vznik Československé republiky byl uvítán v Časopise lékařů českých ve 44. 
čísle z 2. listopadu 1918 na s. 761 redakčním článkem Do nové epochy, v němž se 
říká, že „československému národu“ byla vláda jeho věcí vrácena do jeho rukou. 
Hovoří se zde mimo jiné o plnění „všeslovanských“ úkolů, ale o Slovensku jako 
součásti nově vzniklého státu – Republiky československé – zde není zmínka.

Překvapivá je také skutečnost, že v Časopise lékařů českých nenalezneme 
zprávu o založení univerzity a její lékařské fakulty v Bratislavě, při níž jak známo 
sehráli pracovníci pražské lékařské fakulty nezastupitelnou úlohu. První zmínku 
nacházíme až v oddílu Zprávy v čísle 34 z 23. srpna 1919 na s. 739; dozvíme 
se zde, že prezident republiky T. G. Masaryk jmenoval docenta Jiřího Brdlíka 

1 HLAVÁČKOVÁ, L.: Knihovna J. V. Podlipského, stoupence radikální demokracie, s. 81-108.
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mimořádným profesorem dětského lékařství na „československé univerzitě 
v Bratislavě“. Tato byla založena zákonem z 27. června 1919, název Komenského 
dostala 11. listopadu téhož roku.2

Jistou stopu v tomto roce zanechalo v českém časopise slovenské lázeňství, 
které představovalo tradičně významný lékařský obor a propagovalo Slovensko 
v zahraničí. Český balneolog Vojtěch Mrázek uveřejnil v roce 1919 rozsáhlý fejeton 
Z potulky po lázních Slovenska, v němž popsal jednotlivé slovenské lázně a účinnost 
jejich pramenů.3 Na sklonku roku 1919 nalezneme v oddílu „Zpráv“ naléhavou 
anonymní výzvu, aby občané republiky navštěvovali Tatry a nahradili úbytek 
maďarských návštěvníků; Štrbské Pleso se mělo stát „naším Davosem.“4

Podívejme se nyní, kolik autorů spojených se Slovenskem publikovalo v Časopise 
lékařů českých v období Československé republiky v letech 1919-1938. Časopis 
vycházel celoročně každý týden. Počítali jsme autory hlavních článků. Čísla, která 
uvádíme, nejsou přesná, protože ne u všech se podařilo zjistit k jaké národnosti 
příslušeli a všechny příspěvky byly uveřejněny v českém jazyce.5 Padesát dva autorů 
ze Slovenska uveřejnilo ve sledovaném období dvaceti let 89 článků. Devatenáct 
bylo rodáků z českých zemí, dvacet dva bylo rodilých Slováků, zbývajících jedenáct 
se zatím nepodařilo národnostně zařadit. Nicméně patrně možno říci, že poměr 
českých a slovenských autorů byl vyrovnaný.

Většina slovenských autorů působila na bratislavské lékařské fakultě. Jmenovitě 
zde uveďme alespoň některé nejvýznamnější. Internista Emanuel Filo zastával na 
bratislavské univerzitě i významné akademické funkce (rektor, prorektor, děkan). 
Chirurg Ján Červeňanský byl manželem naší kolegyně – historičky medicíny 
Ňuty Červeňanské, jejíž otec, MUDr. Jaroslav Stuchlík, český rodák, psychiatr 
a neurolog, působil v letech 1919-1937 jako primář ve státní nemocnici v Košicích 
a patřil k velmi pilným přispívatelům do časopisu (v roce 1948 působil jako 
profesor KU v Bratislavě, poté v letech 1948-1950 na odbočce Univerzity Karlovy 
v Plzni). A konečně svoji prvotinu publikoval v časopise v roce 1936 jako MUC. 
slavný akademik slovenské i české AV mikrobiolog Dionýz Blaškovič 1913-1998.6

Nyní se podívejme, jak působili Češi v Bratislavských lekárskych listoch jako hlavní 
redaktoři, členové redakční rady a autoři odborných statí. Tyto ukazatele jsme sledovali po 

2 PLACHT, O – HAVELKA, F.: Předpisy pro vysoké školy Republiky Československé, s. 63. BENIAK, M. – 
TICHÝ, M.: Dejiny lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, I. časť, s. 37.

3 NAVRÁTIL, M.: Almanach českých lékařů, s. 205-206; MRÁZEK, V.: Z potulky po lázních Slovenska, s. 870-875.
4 Časopis lékařů českých, 58, 1919, s. 1026. 
5 Osoby jsme hledali v těchto publikacích: DOLAN, O.: Univerzita Komenského, Prehlad profesorov 1919-1966, 

Prehľad pracovísk 1919-1948; Slovenský biografický slovník. MINÁČ, V. et al. (eds.); HLAVÁČKOVÁ, L. – 
SVOBODNÝ, P. (red.): Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348-1939, I.-II. 

6 AUTOR NEUVEDEN: Filo, Emanuel, in: MINÁČ, V. et al. (eds.):  Slovenský biografický slovník, sv. II, s. 
88-89; AUTOR NEUVEDEN: Červeňanský, Ján, in: MINÁČ, V. et al. (eds.):  Slovenský biografický slovník, 
zv. I, s. 423-424;  AUTOR NEUVEDEN: Stuchlík, Jaroslav, in: MINÁČ, V. et al. (eds.):  Slovenský biografický 
slovník, zv. V, s. 375; AUTOR NEUVEDEN: Blaškovič, Dionýz, in: HAJKO, V. et al. (eds.): Encyklopédia 
Slovenska, I., s. 207.
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pěti letech – v roce 1922, 1927, 1932, naposledy po šesti letech v roce 1938. Domníváme 
se, že tyto intervaly dovolí vystopovat hlavní tendence v historii sledovaného časopisu.

Úvodem si dovolíme citovat ze vzpomínek internisty profesora Kristiána Hynka, 
který sehrál jak známo, mimořádně důležitou úlohu při zakládání Univerzity 
Komenského (dále jen UK), uveřejněných v prvním ročníku Bratislavských 
lekárských listů (s. 28-30), z nichž je patrno, jaký význam pro pracovníky LF 
UK mělo založení BLL: „Je to již tak v životě zařízeno, že člověk při významných 
událostech zpytuje své svědomí a vzpomíná minulosti. Vyjde-li první číslo odborného 
časopisu, není to ovšem světodějnou událostí, ani hladina našeho veřejného, ba ani 
odborného života se jim patrněji nerozvlní, ale pro nás „Bratislavské“ je to přece 
jenom událostí“. V další části článku profesor Hynek líčí – řekli bychom se suchým 
humorem – svízelné počátky UK: „Ministerstvo školství a zdravotnictví nám slíbilo 
všechnu svoji podporu a také nám ji plně poskytlo. Než bohužel jsou ještě jiné úřady 
v republice a ty nám připravily trpké zklamání…“ Poté následuje popis největších 
překážek, které bylo nutno co možno rychle překonat, aby mohla být zahájena výuka 
(prosadit, že v čele pracovišť nebudou dva přednostové – Maďar a Čechoslovák, 
získat pro univerzitní ústavy budovy jim určené, ale zabrané referáty železnic 
a veřejných prací a j.): „Čekáme dodnes a říkáme si: sliby, chyby.“

Bratislavské lekárske listy s podtitulem Orgán lekárskej fakulty bratislavskej 
univerzity Komenského, vydávané Spolkom československých lekárov v Bratislave, 
začaly vycházet v roce 1922. Tento spolek byl založen 13. 6. 1920, prvá pracovní 
schůzka se konala v posluchárně interní kliniky 17. října v 18 hodin a byla zahájena 
přednáškou prof. Miloše Netouška.7 Ve stručném redakčním „Úvodu“ v prvním čísle 
listů se praví, že časopis má přispět k cíli vybudovat na Slovensku „lékařský vědecký 
život“ a tím přispět k jeho dobudování v celé ČSR. Časopis vycházel každého prvního 
měsíce mimo srpen a září. Třeba zdůraznit, že hlavní články listů měly od počátku 
francouzská a anglická resumé, zatímco Časopis lékařů českých začal uveřejňovat 
cizojazyčná resumé až od r. 1947.

Hlavními redaktory prvního ročníku byli již zmínění čeští profesoři Kristián 
Hynek a Miloš Netoušek, dále farmakolog, tehdy ještě pouhý asistent (habilitován 
na UK v r. 1920) Bohuslav Polák,8 a tehdy asistent dermatovenerologické kliniky 
bratislavské fakulty MUDr. Adolf Měska, kutnohorský rodák, zodpovědný redaktor 
časopisu, který má nepochybně mimořádné zásluhy o jeho založení a úspěšný 
„rozjezd“. Z šestnáctičlenné redakční rady bylo dvanáct Čechů a čtyři Slováci. Z 38 
hlavních článků prvního ročníku bylo publikováno 35 česky a tři slovensky.

V roce 1927 řídili sedmý ročník Bratislavské lekárske listy tři hlavní redaktoři – 
dva z nich profesoři Hynek a Netoušek ve své funkci pokračovali, třetí, MUDr. 
Antonín Šácha byl pracovníkem oční kliniky bratislavské lékařské fakulty. Redakční 
rada se výrazně rozšířila, byla dvacetiosmičlenná, stále dominovali Češi (25), dále 
v ní působil vídeňský rodák a absolvent vídeňské lékařské fakulty, proslulý chirurg 

7 Celý text přednášky uveřejněn v oddílu Zprávy v Bratislavské lekárske listy 1, 1922, s. VI-XVI. 
8 Biogramy viz HLAVÁČKOVÁ, L. – SVOBODNÝ, P. (red.): Biografický slovník. 
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působící v Bratislavě Stanislav Kostlivý a nakonec dva nezjištění. Na druhou stranu 
počet slovensky publikovaných článků neobyčejně vzrostl na 31 ku 43 českým.

V roce 1932 (roč. 12) byli stále tři hlavní redaktoři – kontinuitu udržoval profesor 
Netoušek, nově zde byl patolog profesor Jan Lukeš, který působil na bratislavské 
fakultě od roku 1925, o třetím dr. Polákovi se nepodařilo nic zjistit. V redakční radě 
bylo 23 členů, 17 Čechů, jeden Slovák, vídeňský rodák profesor Kostlivý a jeden 
z Jugoslávie, tři osoby se nepodařilo identifikovat. Z 66 článků bylo již pouze 24 
psaných česky a 42 slovensky.

V roce 1938 vyšel osmnáctý svazek, poslední předválečný. Funkci hlavních 
redaktorů zastávali tři osoby – stále vytrvalý profesor Netoušek, pokračoval i profesor 
Lukeš, přibyl slovenský patolog a básník František Šubík. V dvacetičtyřčlenné 
redakční radě bylo 18 Čechů, tři Slováci, jeden Rakušan, jeden Jugoslávec a jeden 
nezjištěný. Celkem tehdy vyšlo 61 článků, z toho bylo českých pouze 18 a 43 
slovenských.

Nevíme, zda by se někde v bratislavských archivech našel seznam odběratelů, 
náklad, v jakém Bratislavské lekárske listy vycházely a jak byly propagované 
a dostupné v českých zemích. Doufáme, že se toho někdy ujme někdo z našich 
slovenských kolegů a doplní náš velmi letmý náčrt historie listů z pohledu národnosti 
jejích autorů.

Summary

Slovak Authors in the Journal of Czech Physicians (1862 - 1938) 
and Czech Authors in Bratislava Medical Journal (1922 - 1938)

Karel Černý – Ludmila Hlaváčková

The paper provides an introductory overview of Czech and Slovak authors publishing 
in respective medical journals during the inter-war period. The Czech journal Časopis 
lékařů českých was established in 1862 when Bohemia was still under the Austrian rule. 
The Slovak medical journal Bratislavské lekárske listy came into light after the creation 
of the independent Czechoslovak Republic in 1919. Both journals published articles 
of Czech and Slovak authors as well. The ethnic background of authors publishing in 
Bratislavské lekárske listy is particularly interesting as it reveals strong Czech influence 
in Slovak medical-scientifical life. On the other hand it also illustrates rising share of 
Slovak authors which stemmed form gradual changes in Slovak academic millieu.
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Správa zdravotníckej organizácie SN 
a MVZTV o verejnom zdravotníctve 
v Bratislave

ANNA FALISOVÁ

Bratislava sa v medzivojnovom období vyznačovala vysokou úrovňou zdravot-
nej starostlivosti o čom svedčil aj počet lekárov praktizujúcich v meste, zdravot-
nícke zariadenia a existencia lekárskej fakulty. Kvalite verejného zdravotníctva 
v hlavnom meste sa začiatkom 30. rokov minulého storočia venuje aj správa Zdra-
votníckej organizácie Spoločnosti národov a Ministerstva verejného zdravotníctva 
a telesnej výchovy (MVZTV).1 MVZTV plánovalo po dohode so Zdravotníckou 
organizáciou Spoločnosti národov postupne prispôsobiť verejnú zdravotnú starost-
livosť poznatkom modernej vedy a riešiť jednotlivé problémy systematicky ako sa 
o to usilovali aj iné krajiny.2

MVZTV jednalo v tomto smere koncom novembra 1930 s riaditeľom Zdravot-
níckej organizácie Spoločnosti národov (SN) Dr. Rajchmanom a od januára do kon-
ca februára 1931 navštívili zástupcovia tejto organizácie Dr. Mackenzie a Dr. Evald 
Tománek viaceré regióny na Slovensku, v Podkarpatskej Rusi a nadviazali spoluprá-
cu s príslušnými orgánmi. 3 Na porade zvolanej 20. júna 1931 pod vedením prednos-
tu zdravotníckeho oddelenia Krajinského úradu Dr. Gejzu Mitického bolo rozhodnu-
té, aby bol vypracovaný zdravotný prehľad všetkých zložiek aktívnych pri ochrane 
verejného zdravia v spolupráci s Krajinským úradom, MVZTV, Štátnym zdravot-
ným ústavom a Zdravotníckou organizáciou SN.

1 Príspevok vznikol v rámci projektov: VEGA č. 2/0054/17 Kultúrna infraštruktúra školskej politiky 
československého štátu a jej realizácia na Slovensku v r. 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského 
systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti) a APVV 16-0047 „Od denára k euru“ 
Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť.

2 „Důležitost Bratislavy jako hlavního města, jeho význam co sídlo universitní a jmenovitě stolice hygieny 
vyžaduje, aby byla vybudovaná vzorná administrace veřejně-zdravotnická a zdravotně-sociální. Toto jest 
tím snazší, poněvadž v městě Bratislavě jsou pro vybudovaní vzorové služby zdravotnické veškeré podmínky. 
Jmenovitě jsou zde velmi četné a velmi činné organisace veřejné i soukromé pracující na udržení a zvelebení 
zdraví lidu. Jedná se pouze o to činnost těchto složek soustřediti a usměrniti takovým způsobem, aby při největší 
úspornosti bylo docíleno výsledků co nejlepších.“ Národní archív Praha (NAP), fond Ministerstvo veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy (MVZTV), k. 163. Společná práce Zdravotnické organisace Společnosti národu 
s Ministerstvem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na Slovensku. Zdravotní přehled města Bratislavy 
(ďalej len ZS SN). Ženeva 1. 5. 1932.

3 O návšteve členov Zdravotníckej organizácie Spoločnosti národov informovala aj zápisnica mestskej rady 
z roku 1931. Zprávy mesta Bratislavy, VIII, 1931, 5, s. 16.
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Konkrétny program budúceho projektu mať byť realizovaný „na mieste v tzv. 
vzorovom okrsku“ aby bol zistený stupeň vývoja, ktorý dosiahla súčasná organizá-
cia.4 Podľa predbežných rokovaní sa mal najprv vytvoriť zdravotný a sociálno-hy-
gienický prehľad v okrese Turčiansky Sv. Martin, potom v Bratislave, resp. v iných 
krajoch, podľa rozhodnutia Krajinského úradu. Pod vplyvom žiadosti bratislavského 
magistrátu aby sa pri zdravotnom prehľade na Slovensku kládol hlavný dôraz na 
Bratislavu, pristúpilo sa najprv k vypracovaniu pilotnej štúdie v hlavnom meste. 
Správa umožňuje nahliadnuť do zdravotných pomerov a systému starostlivosti 
o zdravie obyvateľstva začiatkom 30. rokov minulého storočia v hlavnom meste.

Návrhy vyplývajúce zo Správy Zdravotníckej organizácie SN

Správa Zdravotníckej organizácie SN špecifikovala viacero otázok ohľadom zlepše-
nia poskytovaných služieb v danej oblasti.5 Na základe získaných štatistických údajov6 
upozorňovala na riešenie problémov v súvislosti s dojčenskou úmrtnosťou, rozšírením 
infekčných chorôb (zvláštnu pozornosť mali lekári venovať výskytu záškrtu a šarlachu). 
V rámci starostlivosti o matky a dojčatá, sa prízvukovalo, aby každé novonarodené dieťa 
v meste bolo pod dohľadom poradne alebo domáceho lekára. Počet poradní pre matky 
a dojčatá bolo potrebné navýšiť, rovnako aj počet zdravotníckeho personálu.

Školskej hygiene a lekárskej službe na školách správa venovala značný priestor. 
V školskom roku 1929/1930 bolo na národných školách v Bratislave 7671 žiakov, na 
odborných 1423 a na stredných školách 2805 žiakov. Uvedené čísla signalizovali 
nutnosť riešenia školskej hygieny v hlavnom meste. Dôraz mal byť venovaný nielen 
prevencii infekčných ochorení u detí a mládeže ale aj „pátrání a korekce fysických 
a duševních defektů, jež jsou dětem v jich vývinu na závadu, jakož i výchova dětí 
v rámci osobní hygieny a ve zdravých návycích.“7 Správa odporúčala zriadenie 
„zvláštních tříd pro tělesně a duševně odchylné a zaostalé,“ pričom zdravotnícke 
oddelenie mesta malo zabezpečovať zdravotné prehliadky detí a školská správa pod 
dohľadom zdravotníckeho oddelenia zdravotnú výchovu.8 

V systéme zdravotnej starostlivosti bola veľmi dôležitá činnosť zdravotných 
sestier, správa Zdravotníckej organizácie SN navrhovala zriadenie školy pre zdra-
votné a zdravotno-sociálne sestry v Bratislave a zvýšenie počtu kvalifikovaných 
zdravotných sestier. Ako ukázali skúsenosti z iných miest najlepšie sa osvedčil typ 
sestier so všeobecnou praxou.

4 Na základe zistených skutočností sa malo prikročiť k vytvoreniu organizácie založenej na spolupráci verejných 
a dobrovoľných inštitúcií, orgánov sociálneho poistenia a zdravotníctva.

5 NAP, f. MVZTV, k. 163, ZS SN. Náměty a návrhy o nejdůležitejších veřejně zdravotníckych a zdravotně-
sociálních otázkach města Bratislavy.

6 Väčší dôraz mal byť venovaný aj zdravotníckej štatistike, NAP, f. MVZTV, k. 163, ZS SN. Náměty a návrhy 
o nejdůležitejších veřejně zdravotníckych a zdravotně-sociálních otázkach města Bratislavy.

7 Pozri tiež: FALISOVÁ, A.: Zdravotno-sociálna starostlivosť o deti v Bratislave v minulosti, s. 398-418.
8 ZS SN upozorňovala, že otázka školských lekárov bola veľmi účinne vyriešená v Prahe a priložená brožúra 

podávala cenné návrhy a s istými obmenami mohla byť realizovaná aj v Bratislave.
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V meste absentovala aj efektívna verejná zdravotná výchova. „V městě Bratisla-
vě existují velmi četné složky privátní i veřejné zdravotnické služby, jež pracují velmi 
účinně ve veřejní zdravotnické výchově. Co zde schází jest soustředění a usměrnění 
a jmenovitě systematický program. Veřejnost se ničeho nedovídá o roční zprávě 
zdravotního oddělení a nemůže tedy míti velkého zájmů na jeho vývinu. Noviny, pla-
káty, letáky, přednášky, kursy, rozhlas, výstava jsou prostředky pro veřejně- zdravot-
nickou propagandu již osvědčené a velmi účinné.“9 

Náležitá pozornosť sa mala venovať priemyselnej hygiene, nielen so zamera-
ním na prevenciu úrazov ale aj ochorení v dôsledku špecifických pracovných pod-
mienok v priemysle.

Problém verejného zdravotníctva v Bratislave bol veľmi úzko spojený s otázkou 
sociálnej starostlivosti, sociálneho poistenia, hygieny a i. „Již sama velikost Brati-
slavy – její neobyčejně rapidní vzrůst v posledních dvou desítiletích vyžaduje nutně 
jednotné, cíle vědomé zdravotnické organisace. K tomu přicházejí velmi četné a vel-
mi důležité složky organisací privátních, jež jak ve zdravotnictví (péče preventivní) 
tak v sociální péči – spolu se sociálním pojištěním – nabyli rázu dominujícího. […] 
Jen cílevědomým soustředěním a usměrněním všech složek privátních i veřejných 
organisací zdravotnických i sociálních, ať tyto působí přímo nebo nepřímo na veřej-
né zdraví – bude možno vybudovat veřejné zdraví města Bratislavy, dle zásad největ-
ší výkonnosti při největší úspornosti.“10 

Medzi ďalšie návrhy patrilo, aby na čele verejnej zdravotníckej služby v meste 
stal lekár-hygienik, ktorý by nevykonával súkromnú alebo nemocenskú prax a bol 
primerané finančne ohodnotený. Počet zdravotných obvodov v meste sa mal navýšiť 
zo šesť na deväť. Dôležitý význam bol pripisovaný ďalšiemu vzdelávaniu obvod-
ných lekárov, so zameraním na štúdium odborov verejného zdravotníctva a s dôra-
zom na skúsenosti získané v mestskej hygiene vo významných európskych metropo-
lách. Medzi návrhy s cieľom zlepšenia systému verejného zdravotníctva patrilo aj 
založenie poradného zboru pri zdravotníckom oddelení (dôraz sa kládol na členstvo 
profesorov Lekárskej fakulty UK) a vytvorenie zdravotného strediska v každom 
zdravotnom obvode. Verejná zdravotnícka služba mala byť k dispozícií každému 
občanovi bez ohľadu na jeho sociálne postavenie a poskytovaná kompetentnými 
úradmi prostredníctvom pracovníkov, ktorí by pracovali len v danom odbore.

Zdravotný prehľad Bratislavy na vzniku ktorého participovali miestne a centrál-
ne inštitúcie odzrkadľoval systém poskytovania zdravotníckych služieb v meste 
a prinášal nové podnety a návrhy, ktoré mali prispieť k ďalšiemu skvalitneniu verej-
ného zdravotníctva.

9 NAP, f. MVZTV, k. 163, ZS SN. Náměty a návrhy o nejdůležitejších veřejně zdravotníckych a zdravotně-
sociálních otázkach města Bratislavy.

10 Ibidem.
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Summary

Health Care in Bratislava in the Early 1930s.

Anna Falisová

Bratislava in the inter-war period had a high level of health care with regard to 
the number of medical facilities and practitioners. About the health and hygiene 
situation at the beginning of the 1930s in the capital thoroughly informs the compre-
hensive administration of the Health Organization of the Society of the Nations and 
the Ministry of Public Health and Physical Education. A health report on which lo-
cal and central institutions participated reflects a system of providing health ser-
vices to the population. The central importance of Bratislava medical facilities for 
Slovakia, many of which were pioneering, underlined the image of Bratislava as the 
capital of Slovakia.
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Priekopník pracovného lekárstva na 
Slovensku na prelome 19. a 20. storočia 
v Banskej Štiavnici – MUDr. Imrich Tóth

ELENA FERENCOVÁ

Vedeckému výskumu chorôb z povolania slovenských baníkov sa do druhej po-
lovice 18. storočia nevenovala takmer žiadna pozornosť. Len koncom 18. storočia, 
v dobe osvietenstva, začali v tomto smere pracovať niektorí lekári, z ktorých naj-
významnejší boli: Juraj Hoffinger, banský lekár v Banskej Štiavnici, bratislavský 
lekár Zachariáš Teofil Huszty a Ján Jakub Ferber. Juraj Hoffinger napísal niekoľko 
publikácií o banskej chorobe, veľmi rozšírenej na Slovensku a vôbec v bývalom 
Uhorsku. V 19. storočí upadol záujem o vedecký výskum chorôb z povolania. Až 
koncom druhej polovice 19. storočia vynikli v tomto smere štúdie MUDr. Imricha 
Tótha, hlavného banského lekára v Banskej Štiavnici, ktorý sa preslávil likvido-
vaním banskej choroby, pomenovanej novším názvom ankylostomiasis a značným 
obmedzením choroby hutníkov, tzv. olovienka (cachexia saturnina).1

MUDr. Imrich Tóth pochádzal z chudobnej rodiny. Narodil sa 27. februára 1844 
v Ságváre (v Somogyskej župe) v Zadunajsku. Stredné školy navštevoval vo Veszpréme 
a Székesfehérvári, lekárske štúdium absolvoval na univerzite v Budapešti. Pretože mal 
chudobných rodičov, musel si zarábať na štúdia ako korepetítor. Od 1. marca 1868 do 
januára 1869 bol čestným asistentom na I. a II. chirurgickom oddelení nemocnice sv. 
Rochusa v Budapešti a od 31. januára do konca júla 1869 na III. pobočke tejto nemocnice 
ako platený asistent, nakoľko v tomto roku dostal diplom doktora medicíny. V roku 1870 
získal doktorát z chirurgie, v roku 1871 diplom z pôrodníctva a očnej chirurgie. V rokoch 
1871 - 1873 pôsobil ako asistent na univerzitnej chirurgickej klinike. Od 1. mája 1873 
sa stal chirurgom banskoštiavnického banského obvodu a od 1. októbra 1882, hlavným 
banským lekárom. Jeho nástup za chirurga a hlavného banského lekára v Banskej Štiav-
nici sa konal na základe súbehu, ktorého sa zúčastnilo desať lekárov. MUDr. Imrich Tóth 
začínal s platom 1000 zlatých, ale radom rôznych výhod. Jeho plat sa po každých pia-
tich rokoch zvýšil o 100 zlatých. Ďalej 15 % platu ako nájomné, v naturáliách dostával 
68 m3 dreva, 61 hl ovsa pre kone, 5 600 kg sena a paušál 180 zlatých ročne na kočiša. 
Podmienkou na dosiahnutie tohto miesta bolo predložiť lekársky diplom o absolvovaní 
štúdia z chirurgie a gynekológie, lekárske svedectvo o telesnej zdatnosti a o znalosti reči 

1 DUKA, N.: Imrich Tóth, priekopník banského pracovného lekárstva na Slovensku, s. 227.
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maďarskej a inej, najmä slovenskej a doklad o vedení správy lekárskeho úradu.2 Imrich 
Tóth súčasne pracoval aj v banskej nemocnici v Banskej Štiavnici. Pri tomto dôležitom 
a zodpovednom zamestnaní prednášal v rokoch 1880 - 1885 hygienu na strednej ba-
níckej škole, na gymnáziu, na evanjelickom lýceu a v rokoch 1885 - 1915 na Banskej 
a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Od roku 1873 bol aj lekárom pre zamestnan-
cov štátnych železníc, od roku 1894 lekárom pre panstvo princa Ferdinanda Coburga 
v Antole. Okrem toho bol bezplatne v dozornom výbore Akciovej spoločnosti továrne na 
bielizeň v Banskej Štiavnici a v mestskej sporiteľni. Počas prvej svetovej vojny pracoval 
v banskej nemocnici, kde zadarmo ošetroval a liečil ranených vojakov.

Hneď po nástupe na miesto banského lekára sa Imrich Tóth usiloval čím skôr zo-
známiť s prácou baníkov, stupných a hutných robotníkov. Pochodil jednotlivé bane, 
stupy a huty a na mieste študoval prácu, ktorú musel robotník robiť. Zistil, že baníctvo 
je jedno z najťažších a pre zdravie najnebezpečnejších povolaní. V čase, keď začal 
svoju lekársku činnosť, boli v banskoštiavnickom banskom obvode dosť zlé zdravotné 
a sociálne pomery. Ťažká práca baníkov pod zemou, vo vlhkom a tmavom prostredí, 
bez dostatočného prístupu čerstvého vzduchu, mala na zdravie baníkov veľmi škodlivý 
vplyv. Situáciu ešte zhoršovalo bývanie vo vlhkých, tmavých a preplnených bytoch. 
Prácou a nezdravým pracovným a domácim prostredím zoslabený organizmus trpel 
ešte nedostatočnou stravou, neraz i nemiernym pitím alkoholu a mnohých vysiľovala 
aj cesta do práce, ktorá trvala dve až štyri hodiny denne. Po príchode domov si robotník 
málo oddýchol, nakoľko musel vykonávať ešte aj domáce práce, ráno vstával o druhej 
či tretej hodine ráno a o štvrtej hodine musel byť na pracovisku. Vo viacerých ba-
niach musel fárať po rebríkoch, takže na pracovisko prišiel už ustatý. Potom pracoval 
v zlom, skazenom vzduchu, nasýtenom parou, dymom kahancov a explozívnymi plyn-
mi. Okrem toho bola medzi baníkmi rozšírená banská choroba a tuberkulóza a medzi 
hutníkmi olovienka (saturizmus). Podľa štatistiky bola štvrtina banských robotníkov 
neustále chorá a tretina taká slabá, že ich zamestnávali skoro len z milosti a dostávali 
len takú mzdu, aby nezomreli od hladu a s rodinou len biedne živorili.3 V dôsledku bie-
dy a nevhodného zamestnania boli robotníci často telesne degenerovaní, čo podporila 
aj dedičnosť a alkoholizmus. Štatistika detskej úmrtnosti ešte v osemdesiatych rokoch 
19. storočia vykazovala 39 - 40 %.4 

V tom čase sa vyskytla cholera, na jej zamedzenie požiadal MUDr. Imrich Tóth 
všetkých banských lekárov obvodu, aby urobili potrebné opatrenia. Pre erárnych 
robotníkov, ktorí bývali ďalej od bytu lekára, žiadal uložiť lieky u schopných a spo-
ľahlivých banských úradníkov, farárov a učiteľov. Okrem liekov u nich dal uskladniť 
aj 1 - 2 funty (viedenský funt = 560 g) zelenej skalice a niekoľko lótov (viedenský 
lót = 17,5 g) chlórového vápna na dezinfikovanie výkalov a bielizne infikovaných na 
choleru. Poučenie o príznakoch cholery (hnačka, bolesti brucha, horúčka) a o zame-
dzení infekcie zaslal hlavnému lekárskemu úradu v 17 exemplároch, v slovenčine, 

2 Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici, fond Hlavný komornogrófsky úrad v Banskej Štiavnici, č. 204/1882.
3 TÓTH, I.: Hygiene a bányászat és kohászatnál, s. 13-14.
4 TÓTH, I. Az alkalmazott hygiene a bányászat és kohászatnál, s. 6.
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aby ich rozdal. O priebehu epidémie o úmrtiach podával I. Tóth správy Hlavnému 
komornogrófskemu úradu v Banskej Štiavnici.5

Významné úspechy dosiahol pri liečení tzv. baníckej - tunelovej nemoci, ozna-
čil jej príčiny za nedostatok hygieny a podarilo sa mu postupne tento problém riešiť. 
Pokiaľ ide o hutníctvo, bola v tom čase medzi robotníkmi huty v Banskej Štiavnici 
veľmi rozšírená olovienka (saturizmus), ako bezprostredný následok práce v hute, kde 
prichádzali robotníci do priameho styku s výparmi olova pri rôznych technologických 
operáciách. Robotníci sa dostávali až po chronickú otravu olovom, ktorá sa prejavova-
la ochrnutím svalstva na rukách, pričom ich táto choroba tak oslabovala, že zvyčajne 
umierali mladší ako päťdesiat rokov. MUDr. Imrich Tóth navrhol rad opatrení na zlep-
šenie situácie, ktoré smerovali do osobnej hygieny (umývanie rúk, zriadenie kúpeľne, 
čistenie pracovísk, osobné ochranné pomôcky na dýchanie), ďalej do oblasti stravo-
vania (navrhol prideliť pre robotníkov 35 - 50 g slaniny alebo 1 l mlieka na pracovnú 
zmenu) a v neposlednej miere to boli opatrenia technické, ktoré mali výpary z pecí 
odviesť tak, aby ich pracovníci nedýchali. Nad pracovným otvorom plamencových 
pecí boli vytvorené štvorhranné odsávacie zariadenia (odsávacie klobúky), ktorými 
sa plyny odsávali exhaustorom, pričom vyústenie tohto odsávania bolo komínmi 3 m 
nad strechou. Takýchto opatrení navrhol Imrich Tóth niekoľko. Jedným z technických 
opatrení bolo v roku 1890 vybudovanie mohutného dymovodu do 50 m vysokého 
komína na vrchu Lintich, ktorý sa nachádza nad hutou v Banskej Štiavnici. Toto ekolo-
gické dielo, ktorým boli postupne odvádzané všetky dymy z centrálnej huty, ale aj olo-
vené výpary z plamencových a neskôr všetkých ostatných pecí, bolo ešte okolo roku 
1990 v takom technickom stave, že sa dalo pomerne bez veľkých nákladov zachrániť 
aj pre budúce generácie. Na zabezpečenie vhodných pracovných podmienok dal pre 
robotníkov na dvoch miestach postaviť jedáleň a umyváreň a prísne sa zakazovalo jesť 
pri práci. Tieto novšie zariadenia mali veľmi dobrý výsledok a ochorenia značne klesli. 
V roku 1902 bolo už len málo a ľahkých prípadov otravy.6

Okrem spomenutej choroby, ďalšou najrozšírenejšou chorobou v tom čase bola tu-
berkulóza, ktorá sa vyskytovala najmä medzi chudobnejšími vrstvami obyvateľstva. Bý-
vali v preplnených, vlhkých bytoch, trpeli zväčša podvýživou a pracovali na zdravotne 
nevyhovujúcich pracoviskách – v baniach, hutách a továrňach. Lekári v tom čase boli 
presvedčení, že sama tuberkulóza spôsobuje smrť viacerých ľudí, než všetky infekčné 
choroby, vrátane cholery, a preto zaujímala medzi chorobami popredné miesto. MUDr. 
Imrich Tóth okrem sledovania a výskumu ochorení v prostredí Banskej Štiavnice veno-
val pozornosť aj prostrediu, v ktorom baníci žili. Aj keď v tom čase pojem “životné pro-
stredie”, nebol známy, jeho dielo určite prispelo k zlepšeniu prostredia, lebo značná časť 
exhalátov bola likvidovaná. Okrem bohatej publikačnej činnosti MUDr. Imricha Tótha 
(prevencia proti chorobám, alkoholizmus, vetranie bytov, osobná hygiena a podobne) 
je tu ešte jeden významný ekologický čin, ktorý je dôležitý pre zdravie baníkov. Imrich 

5 Štátny ústredný banský, fond HKG, oddelenie Hlavný lekársky úrad v Banskej Štiavnici, č. 238/1873.
6 Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici, Hygiene a bányászat és kohászatnál. A Selmeczbányai 

gyógyászati és természettudományi egylet évkönyve, roč. 1902, s. 14-15.
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Tóth zistil, že pre Banskú Štiavnicu a jej klimatické podmienky sa najlepšie hodí pesto-
vanie orechových stromov. Začal ich pestovať a rozmnožovať a v roku 1896 dal vysadiť 
10 tisíc orechov v chotári mesta Banská Štiavnica a na prístupných cestách. Výsadbu 
začal osobne vysadením orecha pri Piargskej bráne. Sám to zdôvodňoval: „chcem, aby 
každé banícke dieťa malo za klobúk orechov.“ 10 tisíc orechových stromov - musela to 
byť ohromná práca a ešte aj dnes, po viac ako sto rokoch, ich nájdeme pri cestách v okolí 
Banskej Štiavnice. Je to pamiatka, ktorú nám zanechal Imrich Tóth.

Jeho práca bola ťažká a často sa pri nej stretával s neporozumením, so závisťou 
a nepriateľstvom nielen u predstavených, ale aj u vlastných kolegov - lekárov. To 
všetko ho však neroztrpčilo a neodradilo od práce a dokázal, že jeho úsilie bolo 
úspešné. Od 1. septembra 1919 bol Imrich Tóth, po 45 ročnej záslužnej práci, 
penzionovaný.7 Po desaťročnej chorobe, spôsobenej sklerózou, zomrel 27. januára 
1928 ako 84 ročný. Pochovaný je v Banskej Štiavnici za Piarskou bránou. Na jeho 
pohrebe sa zúčastnilo asi 10 tisíc ľudí z celého okolia.

MUDr. Imrich Tóth bol jeden z tých lekárov, ktorí svoje povolanie pokladali 
nielen za zamestnanie, ale ako sám písal v jednej svojej publikácii: „Choroby liečiť 
nie je jedinou úlohou lekára, ale oveľa vďačnejšou a vznešenejšou je tá jeho činnosť, 
ktorou obmedzuje choroby, odstráni ich a ľudí urobí zdravými a práceschopnými. 
Táto jeho činnosť vyžaduje však veľa starostí, námahy, veľa štúdia, ktoré, bohužiaľ, 
u nás nezbadajú, neohodnotia, a to preto, že výsledky tejto činnosti sú viditeľné len 
po mnohých rokoch, dostavujú sa len pomaly a keďže nie sú ozrejmené štatistickými 
údajmi, posledný stav, t. j. výsledok, zdá sa celkom prirodzený. Tí, ktorí sú povolaní 
na to, aby dosiahnuté výsledky vo verejnom živote zhodnotili, sú laici, ktorí nie sú 
schopní posúdiť upotrebené cesty a spôsoby a zistiť medzi nimi súvislosť“.8 

V súčasnosti je pracovné lekárstvo základný špecializačný odbor, zameraný na 
hodnotenie vplyvu pracovných podmienok (faktorov pracovného prostredia) na zdra-
vie pracujúcej populácie. Hlavnou náplňou odboru je určovanie postupov pri ochrane 
a podpore zdravia, pri práci s cieľom udržania zdravia, zvýšenia výkonnosti a prá-
ceschopnosti, hodnotenie zdravotnej spôsobilosti pracovníkov na výkon práce a po-
sudzovanie zdravotných kontraindikácií na práce vyžadujúce osobitnú zdravotnícku 
starostlivosť. Zisťovanie prejavov poškodenia zdravia pri práci (zapríčinených, resp. 
zhoršovaných vplyvom pracovných podmienok), diagnostika a diferenciálna diagnos-
tika, posudzovanie profesionálnych a neprofesionálnych chorôb, zhoršujúcich sa vply-
vom práce, ich evidencia, rozhodovanie o ďalšom pracovnom zaradení. Je nesporné, 
že MUDr. Imrich Tóth už na prelome 19. a 20. storočia venoval mimoriadnu pozor-
nosť prostrediu, v ktorom pracovali a žili baníci, dnes by sme mohli nazvať aj ekológii 
životného prostredia (výsadba orechov). Lekárska a vedecká činnosť Imricha Tótha 
bola do istej miery vizionárskym prepojením profesionálnych aktivít na súčasnosť.9 

7 Banské riaditeľstvo v Banskej Štiavnici, č. 725, 1103/1919 a Hlavný komornogrófsky úrad, oddelenie Hlavný 
lekársky úrad v Banskej Štiavnici, č. 348/1919.

8 TÓTH, I.: Az alkalmazott hygiene a bányászatnál és kohászatnál, s. 3.
9 KUKUROVÁ, E. - KRÁĽOVÁ, E. - MACKOVÁ, S.: Formy a metódy motivácie študentov zdravotníckych 

štúdií k tvorbe pokynov pre dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov v zdravotníckych 
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Summary

The Pioneer of Occupational Medicine in Slovakia at the Turn 
of 19th and 20th Centuries in Banská Štiavnica – Imrich Tóth, MD

Elena Ferencová

Imrich Tóth, MD. in the second half of the 19th century worked as chief 
physician of mines in Banská Štiavnica. He graduated medicine at the Univer-
sity of Budapest (1868), obtained a doctorate in surgery (1870) and diploma in 
obstetrics and ophthalmology (1871). At the time when he started his medical 
activities, there were poor social and bad health conditions in Banská Štiavnica 
minig district. The hard work of miners in damp and dark underground with in-
sufficient access to fresh air had a harmfull influence on miners’ health. The situ-
ation worsened fact that the miners lived in damp, dark and overcrowded dwell-
ings. He reached significant achievements in treatment so-called mining - tunnel 
disease (lead poisoning - saturnism), which was the immediate consequence of 
work in the smelters, where workers came into direct contact with lead vapors 
in various technological operations. He revealed that its cause was a lack of 
hygiene and he proposed a number of measures to improve the situation related 
to personal hygiene (hand washing, bathroom installation), workplace cleaning, 
personal protective breathing aids. Imrich Tóth, MD. at the turn of the 19th and 
20th centuries, paid much attention to the environment in which miners worked 
and lived. Today we would call it ecology of the environment.
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Ideoví predchodcovia Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave?*

MATEJ GOGOLA – VOJTECH OZOROVSKÝ

V tomto príspevku by sme radi načrtli a zohľadnili historickú legitimitu Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej ako LF UK), teda akýchsi ideo-
vých predchodcov prvej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej ako UK). 
Hoci to nemusí byť zrejmé na prvý pohľad, história je veľmi silný nástroj, ľahko pou-
žiteľný a o to jednoduchšie zneužiteľný.1 Historická legitimita totiž v širokom spektre 
polôh zohrávala v dejinách i súčasnosti dôležitú úlohu. Takisto, nová univerzita ne-
vznikla vo vákuu, na niečo sa odvolávala, vyrástla v určitom intelektuálnom podhubí, 
vychádzala z určitých ideí, mala svoj archetyp. V našom nedlhom texte veľmi stručne 
zohľadníme historické odôvodnenie existencie novej univerzity v novom štáte.

V nasledujúcich riadkoch poukážeme na najvýznamnejšie univerzity, ktoré, teoreticky, 
mohli tvoriť ideový základ pre založenie Československej štátnej univerzity, neskôr UK. 
Vychádzame z toho, ako často a akým spôsobom sa tieto inštitúcie spomínajú v archívnych 
materiáloch nielen LF UK, ale celej almae matris. Začneme od najmladších (časovo naj-
menej vzdialených) inštitúcií, od ktorých budeme postupovať hlbšie do minulosti.

UK nebola prvou univerzitou na dnešnom území Slovenska, dokonca nebola ani 
prvou bratislavskou univerzitou. Priamo nadviazala na Uhorskú kráľovskú Alžbeti-
nu univerzitu v Bratislave2, ktorej majetok a priestory zrekvirovala pre svoju prvú fa-
kultu.3 Nazývať však Alžbetinu univerzitu ideovým predchodcom UK, resp. Lekár-
sku fakultu Alžbetinej univerzity ideovým predchodcom LF UK by nebolo správne. 
V zložitej politickej situácii v súvislosti so vznikom nových štátov po skončení prvej 
svetovej vojny, vznikla československá univerzita akoby na protiveň tej maďarskej. 
Síce na ňu nadviazala, no ostro sa voči nej vyhranila. Podstatnou bola v tomto smere 

 * Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0459/18 Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave 1938 - 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky Februárového prevratu.

1 Máme na mysli predovšetkým odvolávanie sa na svoju minulosť v zmysle hľadania dôstojných koreňov na legitimizáciu 
svojej existencie. Veľmi schematicky v súvislosti so slovenskými dejinami môžeme spomenúť napríklad výskyt 
solúnskych bratov v Preambule Ústavy Slovenskej republiky alebo Svätoplukovu sochu na Bratislavskom hrade.

2 V slovenskej historiografii známej skôr pod menom Alžbetínska univerzita. My sme sa rozhodli použiť jazykovo 
korektnejší termín Alžbetina univerzita. K tomu pozri: GRÓFOVÁ, M.: Vzdelávanie budúcich lekárov na 
Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1919 – 1950, s. 282.

3 Viac k Alžbetinej univerzite predovšetkým v maďarskej literatúre: SCHMELCZER-POHÁNKA, É.: A pozsonyi 
egyetemalapítás az oktatási helyszínek tükrében, s. 13-36; A Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem (Kialakítása, 
működése és felszámolása), s. 210-214 alebo príspevok Lászlóa Kissa, ktorý odznel na sympóziu a nachádza sa 
v tomto zborníku: Krátka história Lekárskej fakulty Alžbetínskej univerzity (1914 - 1919).
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predovšetkým jazyková a národnostná otázka.4 Akýsi predpoklad v Alžbetinej uni-
verzite vidieť môžeme, ale ideového predchodcu len veľmi ťažko.

Posuňme sa preto o niekoľko desaťročí do minulosti a spomeňme Trnavskú univer-
zitu a jej, v roku 1770 zriadenú, Lekársku fakultu. Lekárska fakulta Trnavskej univer-
zity bola veľmi významnou vzdelávacou inštitúciou na dnešnom území Slovenska od 
svojho vzniku až po presťahovanie do Budína v roku 1777. Od 7. novembra 1770 až 
do 24. augusta 1777 (kedy odznela posledná prednáška) vychovala 39 lekárov, ktorí sa 
zameriavali na problematiku lekárskych vied, zdravotníctva, ale i botaniku.5

Napriek tomu, že Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity nemôžeme uprieť význam 
vo vzdelávaní lekárov na území dnešného Slovenska, v archívnych dokumentoch UK sa 
na ňu kompetentní neodvolávajú a ak áno, tak len marginálne.6 Trnavská univerzita je 
ideovým predchodcom Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá bola založená v roku 1992. 
Pri hľadaní ideového predchodcu LF UK sa teda budeme musieť ponoriť ešte hlbšie.

Bratislavská Istropolitana bola po Univerzite v Pécsi (Päťkostolí) a Univerzite 
v Budíne v poradí tretím neúspešným pokusom o zriadenie vysokej školy na území 
stredovekého Uhorska. Bola však Univerzita Istropolitana7 ideovým predchodcom 
UK? Bola jej Lekárska fakulta ideovou predchodkyňou LF UK? Odpoveď na túto 
otázku nie je jednoznačná.

Istropolitana sa v archívnych dokumentoch z obdobia vzniku a prvých rokov 
existencie UK spomína viac-menej len pri výročiach jej založenia, resp. začiatku 
výučby.8 V čase založenia UK nie je o Istropolitane zmienka v žiadnych oficiál-
nych dokumentoch, tematické prvky súvisiace s jej existenciou sa nenachádza-
jú na insígniách UK. Na druhej strane, ak berieme do úvahy udalosti po októbri 
1938, na celej univerzite dochádza k viacerým zmenám.

4 Tzv. Hynkova skupina (skupina mladých českých lekárov, ktorí v septembri 1919 prišli do Bratislavy založiť 
novú univerzitu) argumentovala najmä neúplnosťou univerzity a príliš malým počtom maďarského obyvateľstva 
v štáte v budúcnosti. Univerzita by tak neslúžila domácemu obyvateľstvu. To bol podľa Kristiána Hynka hlavný 
argument, ktorý presvedčil Vavra Šrobára o zmysle novej vzdelávacej inštitúcie na Slovensku. Pozri: Univ. Prof. 
Dr. Kristian Hynek: První počátky naší univerzity. Ročenka University Komenského za první pětiletí 1919-
1924, s. 13. K termínu Hynkova skupina pozri najmä: BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. I. časť, s. 22-29, ale i staršie Tichého práce. Najnovšie: OZOROVSKÝ, 
V.: Malý komentár ku chronológii Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 68-74.

5 Komplexne k dejinám Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity pozri predovšetkým staršiu monografiu: BOKESOVÁ-
UHEROVÁ, M.: Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770 - 1777) a tiež: FALISOVÁ, A.: Lekári na Slovensku 
do roku 2000, s. 20-24; FALISOVÁ, A. – BRTÁŇOVÁ, E.: Vznik lekárskej fakulty na Trnavskej univerzite a jej 
prínos pre zdravotníctvo na Slovensku, s. 106-126. K intimátu Márie Terézie zo 7. novembra 1769 vyhláseného 14. 
decembra toho istého roku o reforme Trnavskej univerzity a zriadení jej Lekárskej fakulty pozri: Codex sanitario-
medicinalis Hungariae, tom. II, č. 621, s. 508-509. K presťahovaniu univerzity do Budína pozri: Ibidem, č. 738, 728.

6 Pozri: Přednáška rektora prof. Dr. Ant. Koláře do bratislavského rozhlasu dne 16. března 1935. O osudech 
a významu Trnavské university pro Slovensko. Ročenka University Komenského za studijní rok 1934-35, s. 66-78.

7 K v historiografii staršiemu a zaužívanejšiemu termínu Academia Istropolitana v súvislosti s relevantnejším 
a menej používaným termínom Univerzita Istropolitana pozri: HLAVÁČKOVÁ, M.: Kapitula pri Dóme 
sv. Martina. Intelektuálne centrum Bratislavy v 15. storočí, s. 105; GOGOLA, M.: Univerzita Istropolitana 
a jej Lekárska fakulta, s. 38-39. K Univerzite Istropolitane pozri tiež: ŠEDIVÝ, J.: Stredoveká Univerzita 
Istropolitana – prvá vysoká škola na Slovensku, s. 322-334.

8 Proslov rektora magnifica prof. Dra Alberta Pražáka při imatrikulkaci dne 12. prosince 1929. Ročenka University 
Komenského za studijní rok 1928-29, s. 154.
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Vzhľadom na novú politickú situáciu je prepustených niekoľko českých profe-
sorov zo služieb Slovenského štátu.9 Vládnym nariadením 41/1939 Zb. z. sa názov 
UK zmenil na nový, a to Slovenskú univerzitu v Bratislave (ďalej ako SU).10 V roku 
1940 bol prijatý zákon č. 168/1940 Sl. z. zo dňa 3. júla 1940 o SU (lat. Universitas 
Slovaca Istropolitana), ktorý ju definuje tak, že: „… duchovne zapojuje sa do tradí-
cie, kultúry a do dejín slovenského národa.“11

„Nová“ univerzita „so zreteľom na celkovú minulosť Slovenska nadväzuje na 
existenčnú reťaz tradície univerzitnej, ktorá sa na území terajšieho slovenského štátu 
započala založením „Academiae Istropolitanae“ dňa 20. VII. 1467 kráľom Matejom 
Korvínom so svolením pápeža Pavla II., a to v sídle teraz zakladanej univerzity“12 

Väzba SU na ideového predchodcu je v tomto prípade neodškriepiteľná. Je zaujímavé, 
že tvorcovia zákona doň vtesnali i (dodnes) základnú literatúru, neodmysliteľne spojenú 
so skúmaním dejín Istropolitany a zaoberali sa aj terminologickým rozporom medzi poj-
mami academia a universitas.13 V roku 1940 vzniká i pamätná medaila SU s vyobrazením 
solúnskych bratov a v hlaholike naznačeným textom: „Na počiatku bolo slovo a to slovo 

9 Viac k tomu: BARTL, J.: K pomenovaniu Univerzity Komenského, s. 68 a n. a tiež rukopis: OZOROVSKÝ, V. 
et al.: 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1919 – 2019. Rukopis.

10 Nariadenie vlády Slovenskej krajiny č. 41/1939 Úrad. n. zo dňa 14. 2. 1939.
11 Zákon č. 168/1940 Sl. z. zo dňa 3. júla 1940. Dôvodová zpráva K § 1
12 Ibidem.
13 Ibidem. Ide o: CSÁSZÁR, M.: Az Academia Istropolitana, Matyás király pozsonyi egyeteme.

Obr. 1 Pamätná medaila Univerzity Komenského v Bratislave z roku 1924. Na averze sa nachádza 
latinský kruhopis UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS, pod profilovým stvárnením J. 
A. Komenského CONDITA MCMXIX, na reverze nápis BRATISLAVA, REPUBLIKA ČESKOSLO-
VENSKÁ so stvárnením československého štátneho znaku v hornom poli, po ktorého ľavej i pravej 
strane sa nachádzajú lipové ratolesti, v strednom poli pohľad na Bratislavu z protiľahlého brehu Du-
naja, v dolnom poli znak mesta Bratislavy. Autor: Otakar Španiel. Zdroj: CINTULOVÁ, A.: Insígnie 

a taláre hodnostárov Univerzity Komenského, s. 81-82.
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bolo u Boha (obr. č. 2).“14 Je však možné vytvoriť ideového predchodcu inštitúcie po dvad-
siatich rokoch jej samotnej existencie? Jednoznačne sa natíska záporná odpoveď. Musíme 
zohľadniť i skutočnosť a položiť si otázku, kto UK v roku 1919 kreoval.

Je všeobecne známe, že Lekársku fakultu ako prvú z fakúlt neskoršej UK založili českí 
lekári, prevažne z pražskej Karlovej univerzity, ktorí sa 21. septembra 1919 od Bratislav-
skej hlavnej stanice, prechádzajúc cez Esterházyho námestie, dnešné Námestie slobody, 
s úžasom (nie v tom pozitívnom zmysle slova) vybrali smerom k Alžbetinej univerzite.15

Založenie novej univerzity však nebolo len gestom či dobrým skutkom a nemali 
by sme ho vnímať príliš romanticky. Sám prvý rektor priznáva, že jej vznik stál na 
pragmatických základoch. Od konca roku 1917 sa tvorila skupina vedeckých pra-
covníkov z pražskej Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej, ktorí sa pre všetky prípa-
dy snažili zaistiť si aspoň minimálnu možnosť svojej ďalšej kariéry: „Počítali jsme 
tenkráte i s možností, že Němci, kdyby vyhráli jakýmkoli způsobem válku – anebo ji 
alespoň neprohráli – pokusí se zrušiti českou univerzitu.“16

14 K tomu pozri: CINTULOVÁ, A.: Insígnie a taláre hodnostárov Univerzity Komenského, s. 86. Epizóda existencie SU 
trvala do roku 1954 a pamätná medaila z roku 1940 bola len jednou z mnohých snáh odlíšiť SU od pôvodného ideového 
predchodcu UK, a to Karlovej univerzity. Pretože pražská univerzita nepochybne zakladateľom novej školy slúžila ako 
vzor. Porovnaj s vyhotovením medaily k päťročnému jubileu UK v roku 1924. K jej genéze pozri: Prof. Dr. Richard Horna: 
Pamětní medaile University Komenského. Ročenka University Komenského za první pětiletí 1919-1924, s. 222-223.

15 PŘEROVSKÝ, K.: Gaudeamus igitur!, s. 6.
16 Pozri: Univ. Prof. Dr. Kristian Hynek: První počátky naší univerzity. Ročenka University Komenského za první 

pětiletí 1919-1924, s. 11.

Obr. 2 Pamätná medaila Slovenskej univerzity v Bratislave z roku 1940. Na averze sa nachádza latinský 
kruhopis UNIVERSITAS SLOVACA ISTROPOLITANA, v hlavnom poli sú solúnski bratia s apoštol-
ským dvojkrížom, pod nimi sa nachádza nápis v hlaholike NA POČIATKU BOLO SLOVO A SLOVO 
BOLO U BOHA. Na reverze sa nachádza nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA so slovenským znakom, 
v dolnom poli je znak mesta Bratislavy a roky 1467 – 1939. V hlavnom poli je znázornený pohľad na 
Bratislavu podľa grafiky z 18. storočia. Autor: Andrej Peter. Zdroj: CINTULOVÁ, A.: Insígnie a taláre 

hodnostárov Univerzity Komenského, s. 86.
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Prvý dekan Filozofickej fakulty UK a neskorší rektor Josef Hanuš sa v rámci 
imatrikulácií 5. decembra 1922 vracia ku Karolovi IV. a založeniu Karlovej uni-
verzity v Prahe.17 V súvislosti s promóciou Jozefa Ľudovíta Holubyho na čestného 
doktora Karlovej univerzity v aule Univerzity Komenského Hanuš povedal, že: „Od 
počátku universita Komenského ráda a hrdě se hlásila ke staroslavné universitě Kar-
lově jako ke své alma mater.“18 V opozite s týmto tvrdením však ešte v roku 1919 
prvý rektor UK Kristián Hynek konštatoval, že UK je začiatkom nového duchovné-
ho prúdu a nie dobudovaním Univerzity Karlovej.19

Autori tohto príspevku by sa pri hľadaní (a nachádzaní) ideových predchodcov 
zastavili pri „staroslávnej“ Karlovej univerzite v Prahe. Je neodškriepiteľné, že Kar-
lova univerzita a ľudia z jej prostredia mali zásadný vplyv na vznik univerzity na 
Slovensku. Na druhej strane, nemôžeme opomenúť slovenské intelektuálne podhu-
bie a univerzitnú tradíciu Istropolitany na Slovensku, ktorá však bola vznikom čes-
koslovenskej univerzity v Bratislave zatlačená do úzadia a prvýkrát sa prejavila až 
v období Slovenskej republiky.

Už koncom apríla 1919 sa v priestoroch dekanátu Lekárskej fakulty Karlovej 
univerzity stretli osoby zapojené do projektu vzniku novej univerzity v Brati-
slave. Dohodli sa na tom, že v priebehu nasledujúceho mesiaca príde Bratislavu 
navštíviť delegácia, ktorá po návrate podá konkrétny návrh na ďalší postup pri 
zriadení novej univerzity.20 V tejto delegácii sa nachádzali osoby, ktoré po vzniku 
UK prebrali najvýznamnejšie funkcie. Karlova univerzita im bola vzorom a pod-
ľa nej a na jej obraz, ktorý poznali, začali písať dejiny UK a jej prvej fakulty.

Summary

Ideological Predecessors of the Faculty of Medicine
of Comenius University in Bratislava?

Matej Gogola – Vojtech Ozorovský

In our paper we would like to outline the historical legitimacy and some ideo-
logical predecessors of the first faculty of the Comenius University in Bratislava. 
Although it may not be obvious at first glance, historical legitimacy has always played 
an important role in a wide range of positions. Also, the new university did not arise 
in a vacuum, but grow up in a certain intellectual space, Faculty of Medicine CU 

17 Proslov rektora prof. Dra Josefa Hanuše při immatrikulaci dne 5. prosince 1922. Ročenka University Komenského 
za první pětiletí 1919-1924, s. 139.

18 Promoce Jos. Ľudevíta Holubyho na čestného doktora university Karlovy v aule university Komenského dne 
14. prosince 1922. Proslov rektora prof. Dra Josefa Hanuše. Ročenka University Komenského za první pětiletí 
1919-1924, s. 141.

19 Dobudovaním Univerzity Karlovej myslel vznik Masarykovej univerzity v Brne v januári 1919. Prof. Dr. Kristian 
Hynek: První počátky naší univerzity. Ročenka University Komenského za první pětiletí 1919-1924, s. 10.

20 BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. I. časť, s. 26.
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in Bratislava based on certain ideas and had its archetype. We focused on four in-
stitutions: Hungarian Royal Elisabeth University, University of Trnava, Universitas 
Istropolitana (better known as Academia Istropolitana) and Charles University. In our 
short text we will take a very brief account of the historical justification for the exis-
tence of a new university in the new state.
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České humánní lékařství, veterinární lékařství 
a farmacie 1918 - 1922

JIŘÍ JINDRA

Letošní rok je osmičkový. Pro naše země je spojen se vznikem Československa 
jako samostatného nezávislého státu střední Evropy v roce 1918. Tento příspěvek je 
věnován prvním létům mladé Republiky Československé.

Jedním z prvních činů Revolučního Národního shromáždění po vzniku repub-
liky bylo řešení problému vysokého školství ve státě. Zákonem z prosince 1918 
byla zřízena Vysoká škola zvěrolékařská v Brně, jež zahájila činnost, tedy výuku, 
na podzim 1919.

V Brně byla zřízena zákonem z 28. ledna 1919 druhá česká univerzita a zákonem 
z 29. června 1919 první slovenská univerzita se sídlem v Bratislavě. Národní shro-
máždění pověřilo Univerzitu Karlovu napomoci s personálním obsazením nových 
vysokých škol. Došlo k velkému pohybu učitelského sboru UK. Pro Brno byla v Pra-
ze k disposici řada docentů i profesorů (většinou mimořádných), kteří zaujali místa 
vedoucích kateder, brzy poté ústavů. Prezident republiky nelenil a včas ještě před 
zahájením výuky jmenoval nové řádné i mimořádné profesory. V červnu 1920 došlo 
ke zřízení nové páté fakulty UK, a to fakulty přírodovědecké (PřF). Přitom došlo 
mj. k přesunu studia farmacie z Lékařské fakulty (LF) na PřF, na kterou se v aka-
demickém roce 1920/21 zapsalo 130 posluchačů. Do Bratislavy v září 1919 odjelo 
osm profesorů – lékařů (někteří vzali s sebou i asistenty), aby vybudovali Lékařskou 
fakultu Komenského univerzity. Vůdčí postavou byl profesor Kristian Hynek, který 
se stal i prvním rektorem.

Vysoké školství Československa v letech 1918 - 1922 bylo soustředěno do tří 
měst: Prahy, Brna a Bratislavy. Podívejme se na situaci spojenou s medicínou, vete-
rinou a farmacii v jednotlivých městech.

Praha

Pražská humánní medicína měla v roce 1918 dvě fakulty: českou a německou. 
Každá jela po své koleji. Omezíme se jen na českou fakultu, která měla 16 ústavů, 6 
klinik a 1 polikliniku. Přehled o pražské české medicině podává Tabulka I. Přednosty 
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lékařských zařízení byli nejlepší specialisté té doby. Přednostové vychovávali své 
následovníky a ti zase své, takže byla dobrá kontinuita v oborech. U klinik neuvádí-
me primáře, i tak jde o dlouhý seznam jmen.

Veterinární lékařství se pěstovalo na zemědělském odboru České vysoké školy 
technické (od roku 1920 ČVUT). Vedoucím tamního Veterinárního ústavu byl od-
borník na slovo vzatý profesor Theodor Kašpárek (1864 - 1930), který ústav vedl od 
roku 1908 až do své smrti.

Farmacie se studovala sice na LF UK, ale přitom fungoval na Filosofické fakultě 
Ústav pro chemii farmaceutickou, který vedl profesor František Plzák (1877 - 1944) 
i na PřF UK. Nezávislé bylo oddělení pro anorganické farmaceutické materiály, kte-
rému šéfoval Jan S. Štěrba - Bohm (1878 - 1939).

Brno

Brněnská univerzita Masarykova (MU) začala pracovat roku 1918 od píky. V prv-
ních letech existence měla Lékařská fakulta MU 6 ústavů a 6 klinik - viz Tabulka II. 
Po roce 1922 se počet zařízení postupně zvyšoval. Všichni profesoři a docenti přišli 
z Prahy, někteří lékaři byli tamní ze Zemské nemocnice. Vysoká škola zvěrolékařská 
byla v prvopočátku monofakultní se 2 ústavy a několika klinikami. Přednášeli na ní 
profesoři z MU Eduard Babák (1873 - 1926) a Otomar Volker (1871 - 1955).

Bratislava

Lékařská fakulta slovenské Univerzity Komenského zahájila svoji činnost na 
podzim 1919. Čeští profesoři přišlí z Prahy rychle založili 4 ústavy a 8 klinik. Pře-
hled bratislavských univerzitních lékařských zařízení poskytuje Tabulka III.

Závěr

Zákony zaměřenými na lékařské školství, které vydal československý parlament 
v prosinci 1918, lednu a červnu 1919, byly zřízeny 3 nové vysoké školy: dvě v Brně 
a jedna v Bratislavě. Nejvíce lékařských univerzitních pracovišť měla pražská Lé-
kařská fakulta (16 ústavů, 6 klinik a 1 polikliniku). Studovat farmacii bylo možné 
na LF UK, od roku 1920 na Přírodovědecké fakultě UK. Lékařská fakulta v Brně 
měla 6 ústavů a 6 klinik. Nově založená brněnská Vysoká škola zvěrolékařská začala 
fungovat od podzimu 1919, měla dva ústavy a několik klinik. Bratislavská Lékařská 
fakulta Komenského univerzity začala učit mediky od října 1919. Provozovala 4 
ústavy a 8 klinik.
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Summary

Czech Human Medicine, Veterinary Medicine
and Pharmacy 1918 - 1922

Jiří Jindra

The titled branches worked in the period of 1918 to 1922 and later from the view 
of education and therapy in Prague, Brno and Bratislava. In Prague 16 institutes, 6 
clinics and 1 policlinic existed on the Faculty of Medicine of the Charles University. 
The study of pharmacy was possible on the Faculty of Medicine and later on Faculty 
of Science. The Veterinary Institute worked at the Czech Technical University. In 
Brno the Faculty of Medicine of the Masaryk University had 6 institutes and 6 clinics. 
The University of Veterinary Medicine began with 2 institutes. In Bratislava quite new 
Commenius University started in 1919. Its Faculty of Medicine contained 4 institutes 
and 8 clinics. New universities were established by the acts of the Czechoslovak Par-
liament in December 1918, January and June 1919 for the education and therapy of 
human and veterinary medicine.
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Nemocničná starostlivosť v Košiciach 
v rokoch 1918 – 1938

MARTA JIROUŠKOVÁ – JARMILA PLATOVÁ

Po vzniku prvej Československej republiky v roku 1918, existovali v Košiciach 
tieto nemocnice: Mestská nemocnica, Pôrodnica s babskou školou, Mestská epide-
mická nemocnica a rozostavaná Štátna nemocnica. Mestská nemocnica v Košiciach 
so 120 posteľami bola najväčšia z mestských nemocníc na východnom Slovensku. 
Pozostávala z neudržiavanej budovy, s tým najprimitívnejším vybavením a zariade-
ním, kde o moderných zásadách hygieny, odbornom liečení a triedení chorých podľa 
pohlavia, veku a druhu chorôb nemohlo byť ani reči. Jej vtedajší riaditeľ dr. Péter 
Huszka sa priamo bránil jej modernizácii. Už bývalá uhorská vláda poukázala na 
neudržateľnosť pomerov v nemocničnej starostlivosti na území východného Sloven-
ska a vyjednávala s mestom Košice o postavení novej nemocnice. Mesto darovalo 
štátu na tento účel nemocničný pozemok na južnej periférii mesta. Nemocnica bola 
projektovaná na 600 postelí. So stavbou sa začalo v roku 1914, avšak následkom 
vojnových pomerov sa postupovalo pomaly. Vláda menovala pre nemocnicu aj ria-
diteľa Dr. Júliusa Kaczwinského, známeho chriruga z Gyuly. Československý štát 
prevzal stavbu v marci 1919.

S vedomím, že s dokončením novostavby štátnej nemocnice nebolo možné po-
čítať v krátkej dobe, zriadilo Ministerstvo verejného zdravotníctva na čele s jeho 
vtedajším štátnym tajomníkom Dr. Semerádom provizórium v Komenského ústave 
(dnes areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie), kde adaptovali 7 uvoľ-
nených pavilónov a zriadili chirurgické, interné, detské, kožné a infekčné oddelenie.

Budova starej mestskej nadačnej nemocnice bola prevzatá ministerskou komi-
siou do štátnej správy 20. marca 1919. Upravili ju pre potreby nervového, psychiat-
rického a venerického oddelenia. Takto improvizovaná nemocnica mala 500 postelí 
a svojich odborníkov – primárov.

Výstavba Štátnej nemocnice v Košiciach mala ďalekosiahly význam pre východ-
né Slovensko a Podkarpatskú Rus. Bolo nutné zmeniť pôvodný projekt výstavby 
a značne ho rozšíriť. So stavebnými prácami sa začalo v dobe, keď úrady na Slo-
vensku len vznikali a celá štátna organizácia bola v počiatkoch, keď finančné a hos-
podárske ťažkosti ohrozovali každú aktivitu. Dostavanie Štátnej nemocnice v Koši-
ciach trvalo 5 rokov. Hodnota prác za uhorskej vlády bola odhadnutá podľa cien za 1. 
ČSR na 9 miliónov korún. Celkový náklad od vzniku 1. ČSR bol 45 miliónov korún. 
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Rozmermi a zariadením patrila Štátna nemocnica v Košiciach medzi najmodernejšie 
ústavy Československej republiky. Košice sa stali najvýznamnejším zdravotníckym 
centrom východného Slovenska v rozvíjaní najdôležitejších medicínskych odborov, 
vo výchove odborníkov aj ošetrovateľského personálu. Štátnu nemocnicu slávnostne 
otvorili 24. júna 1924. Otvorenie usporiadalo Ministerstvo zdravotníctva v slávnost-
ne vyzdobenej prednáškovej sieni nemocničnej administratívnej budovy. Nemocnica 
však ešte nebola úplne dobudovaná. Projektovala sa výstavba ďalších budov, ktoré 
postavili neskôr. Oddelenie pre choroby nervové a psychiatrické v areáli Štátnej ne-
mocnice nepostavili, naďalej ostalo v budove bývalej nadačnej mestskej nemocnice.

Štátna nemocnica v Košiciach mala v roku 1925 800 postelí a bola budovaná 
v pavilónovom systéme. Chirurgické oddelenie malo 160 postelí, neskôr 192, inter-
né 140, kožné 140, očné 50, detské 50, pľúcne 40, infekčné 20 a psychiatrické 200 
postelí. Okrem týchto pavilónov boli tu ešte administratívna a hospodárska budo-
va, provizórna prosektúra, obytný dom, kotolňa, strojovňa a vrátnica. Budovy boli 
rozmiestnené v tvare elipsy s voľným priestorom v strede, ktoré bolo upravené na 
vkusný park. Nemocnica mala moderné sterilizačné a dezinfekčné zariadenie, prá-
čovňu, kuchyňu, chladiarne, vlastnú pekáreň, výpomocnú elektráreň, atď. Ústav mal 
v roku 1925 6 primárov, 1 prosektora a 18 sekundárnych lekárov. Ošetrovateľskú 
službu zverili rádovým sestrám a čiastočne civilným ošetrovateľkám. V roku 1928 
mala Štátna nemocnica v Košiciach pod vedením chirurga Dr. Jozefa Urama týchto 
primárov: MUDr. Mikuláš Otčenášek pre vnútorné choroby, MUDr. Jozef Dérer pre 
očné choroby, MUDr. Adolf Měska pre kožné a pohlavné choroby, MUDr. Jaro-
slav Stuchlík pre choroby nervové a psychiatrické, MUDr. Václav Strimpl, ktorý bol 
prosektorom a bakteriológom a MUDr. Anton Korman pre choroby detské. Okrem 
nich pôsobil tu ako ordinár pre ušné a nosohltanové choroby MUDr. Ľudovít Šimko, 
košický odborný lekár.

Obr. 1 Štátna nemocnica v Košiciach v období 1. ČSR. Zdroj: Archív autoriek.
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Významným prínosom pre zdravotníctvo na Slovensku bolo zriadenie Pasteu-
rovho ústavu v Košiciach v roku 1928. Na území ČSR pôsobili 2 Pasteurove ústavy, 
v Prahe a v Košiciach. Pasteurova ošetrovňa pre antirabické ošetrovanie pri Štátnej 
nemocnici v Košiciach mala spádové územie z celého Slovenska a Podkarpatskej 
Rusi. Jeho prednostom bol MUDr. Václav Strimpl. V roku 1929 sa stal primárom 
chirurgického oddelenia v Košiciach MUDr. Ján Kňazovický. Viedol chirurgické 
oddelenie na vysokej odbornej a organizátorskej úrovni. V tom istom roku prišiel do 
Štátnej nemocnice pracovať ako ordinár, neskôr primár röntgenologického oddele-
nia MUDr. Pavel Blum.

V období rokov 1924 až 1939 sa v nemocnici dostavali hospodárske a adminis-
tratívne budovy, na konci tohto obdobia mala nemocnica 15 pavilónov. Oddelenie 
pre choroby nervové a psychiatrické naďalej ostalo v budove bývalej nadačnej mest-
skej nemocnice.

Obr. 2 Kolektív lekárov Štátnej nemocnice v Košiciach okolo roku 1930. V prvom rade sú primári, 
sprava: MUDr. J. Kňazovický, MUDr. J. Stuchlík, MUDr. P. Blum, MUDr. A. Měska, MUDr. J. Dérer, 
MUDr. J. Uram, MUDr. M. Otčenášek, MUDr. A. Korman, MUDr. V. Strimpl a MUDr. Ľ. Šimko. 

Zdroj: Archív autoriek.
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Tab. 1 - Liečebné ústavy v Košiciach v roku 1937

Názov 
ústavu Majiteľ

Požíva 
právo 

verejnosti

Pre 
choroby

Počet

lôžok stálych 
lekárov

pomoc. 
lekárov

ošetrovateľ. 
personálu

Štátna nemocni-
ca v Košiciach

Štátna 
správa áno pre všetky 947 9 16 100

Štátna pôrodnica 
a nemocnica pre 
choroby ženské 
v Košiciach

Štátna 
správa áno

pre pôrod-
níctvo a cho-
roby ženské

90 1 4 13

Ústav „Sociálny 
dom“ v Koši-
ciach

Mesto 
Košice nie

pre nevy-
liečiteľne 
chorých

150 1 - 19

Sanatórium Dr. 
Nemessanyiho 
v Košiciach

Dr. L. 
Nemessanyi nie

pre choroby 
chirurgické, 
gynekolo-

gické, nosné, 
ušné, krčné, 

očné

40 2 1 4

Sanatórium Dr. 
Szabó v Koši-
ciach

Dr. G. 
Szabó nie

pre choroby 
chirurgické, 
ženské a pô-

rodníctvo

7 1 2 1

Mestská epi-
demiologická 
nemocnica v Ko-
šiciach

Mesto 
Košice nie pre infekčné 

choroby 38 - 1 1

V roku 1937 mala Štátna nemocnica v Košiciach 947 lôžok, 9 stálych lekárov, 16 
pomocných lekárov a 100 osôb ošetrovateľského personálu. Po vybudovaní Štátnej 
nemocnice v Košiciach ostala štátna pôrodnica a nemocnica pre choroby ženské 
s babskou školou aj naďalej samostatná, mimo zväzku nemocnice. Ústav pozostával 
z hlavnej budovy pre ležiace pacientky a tzv. internátu pre kandidátky pôrodníctva. 
V roku 1937 bolo 90 postelí pre ležiace pacientky, 1 stály lekár, 4 pomocní lekári 
a ošetrovateľský personál v počte 13 osôb. Podľa zákona č. 200/1928 vznikol z bab-
skej školy Štátny ústav pre vzdelanie a výcvik pôrodných asistentiek, ktorý pričle-
nili k Štátnej pôrodnici a nemocnici pre choroby ženské v Košiciach. Za Rakúsko-
-Uhorska sa v pôrodnici konal len nízky počet gynekologických operácií, väčšina 
pacientiek, hlavne majetnejších, vyhľadávala pomoc v Budapešti. Hneď po prevzatí 
ústavu, po obsadení Košíc, sa ústav rozdelil na časť pôrodnícku a časť pre choroby 
ženské. Riaditeľom sa stal primár Dr. Otakar Frankenstein. Pracovali tu 2 asistenti, 
externí lekári, ošetrovateľský personál a 8 pôrodných asistentiek. V ústave zriadili 
útulok pre tehotné chudobné matky, ktoré prijímali 1 – 2 mesiace pred pôrodom. 
Frekvencia ústavu ako v ambulanciách, tak aj u ležiacich chorých po prevzatí ústavu 
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veľmi stúpla. Ústav bol vybavený pre moderné lekárske vyšetrovacie metódy. Lekári 
pracovali aj vedecky a výsledky publikovali v odborných časopisoch. V babskej ško-
le sa poriadali 2 – 3 krát do roka kurzy pre lekárov. V roku 1937 mal ústav 90 lôžok, 
1 stáleho lekára, 4 pomocných lekárov a 13 ošetrovateľského personálu.

Od roku 1929 bola určená pre vyšetrovanie exkrétov Štátna bakteriologická 
stanica pri patologickom ústave (okrem Bratislavy) v Košiciach. Stanice vyšet-
rovali pre úradné ciele zadarmo. Okupáciou Košíc v novembri 1938 stratilo vý-
chodoslovenské zdravotníctvo najmodernejšie centrum, Štátnu nemocnicu v Koši-
ciach. Prešov preberá túto úlohu so svojou novou nemocnicou, ale s nedostatočnou 
kapacitou. Vznikla tu aj pobočka mikrobiologického oddelenia Štátneho zdravot-
no-sociálneho ústavu.

Obr. 3 Letecký pohľad na Fakultnú nemocnicu v roku 2000.
Zdroj: archív autoriek.
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Summary

Hospital Care in Košice in Years 1918 – 1938

Marta Jiroušková – Jarmila Platová

Among the health-care institutions in Košice around the year 1918 were: the Mu-
nicipal Hospital, the Maternity Hospital with Midwifery School, the Municipal Ep-
idemic Hospital and the partially-built State Hospital, which was opened in 1924. 
Košice became a significant health-care centre in the region of Eastern Slovakia. The 
Pasteur Institute was established there in 1928, serving for the whole territory of Slo-
vakia and Subcarpathian Ruthenia. By 1937 the number of hospitals, beds, doctors 
and health-care staff in Košice was considerably above average. With the Hungarian 
occupation of the city in 1938, the East Slovakian health-care system was deprived of 
the State Hospital in Košice.
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Krátka história Lekárskej fakulty 
Alžbetínskej univerzity (1914 - 1919)

LÁSZLÓ KISS

Pred sto rokmi, 5. októbra 1918 bol otvorený prvý študijný rok na Lekárskej fa-
kulte Alžbetínskej univerzity. Vyučovanie sa začalo pre medikov tretieho až piateho 
ročníka, katedry pre základné odbory (anatómiu, chémiu, fyziku a podobne) neboli 
dovtedy ešte obsadené.1 O rok neskôr, rozhodnutím dr. Vavra Šrobára (1867 - 1950), 
ministra s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 22. augusta 1919 prevzal 
Alžbetínsku univerzitu Československý štát. Lekárska fakulta bola začlenená do no-
vej, Komenského univerzity. 52 ročný Šrobár, praktický lekár z Ružomberku od 4. 
novembra 1918 bol aj prvým ministrom zdravotníctva a telesnej výchovy ČSR.2 

Teda skutočne krátka história, i keď prvopočiatky myšlienky - založiť lekársku 
fakultu v Bratislave - siahajú až do sedemdesiatych rokov 19. storočia. 14. augusta 
1878 minister pre veci náboženstva a verejného vzdelávania v Uhorsku, Augustín 
Trefort (1817 - 1888), syn ránhojiča (chirurga) v Humennom, v prípise hlavnému 
županovi Bratislavskej župy, označil Pozsony/Prešporok/Pressburg za potenciálne 
sídlo tretej univerzity v Uhorsku.3 Podľa Trefortovho úmyslu, vzhľadom na veľké 
zaťaženie univerzity v Budapešti, najprv mala byť otvorená lekárska fakulta.4 No 
úmrtie Treforta v roku 1888, roztrieštenosť názorov verejnosti a odpor časti uhorskej 
tlače proti Bratislave, prekazili realizáciu plánu. Nádej bola živená najmä neúnav-
nou činnosťou primára Krajinskej nemocnice Gabriela Pávai-Vajna (1850 - 1913), 
priekopníka boja proti tuberkulóze.5 Dr. Pávai Vajna v rokoch 1884, 1887 a 1907 
vydal brožúry, v ktorých odborne, aj štatisticky, odôvodnil prednosť Bratislavy pred 
ostatnými uchádzačmi o tretiu univerzitu v Uhorsku.

Vďaka aj jeho činnosti, ľady sa pohli až začiatkom 20. storočia. Prijatím zákona 
číslo XXXVI/1912 o založení univerzity súčasne v Bratislave a v Debrecíne, sa aj 
formálne ukončil takmer štyridsať rokov trvajúci boj o vznik univerzity v Bratislave.6 
Vychádzajúc zo zákona, 19. a 20. decembra 1912, v prítomnosti Ödön (Edmunda) 
Téryho (1856-1917), radcu ministerstva vnútra, Krajinská nemocnica v Bratislave 

1 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva na Slovensku, s. 173.
2 GOGOLA, M.: Vavro Šrobár, prvý profesor sociálneho lekárstva na Slovensku, s. 55-56.
3 KOVÁCS, L. – LABAŠ, P.: Dejiny (nedo)budovania Lekárskej fakulty v Bratislave, s. 1.
4 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva na Slovensku, s. 172.
5 KISS, L.: Dr. Gabriel Pávai Vajna (1850 - 1913), zabudnutý priekopník boja proti tuberkulóze na Slovensku, s. 32-34.
6 DUKA ZÓLYOMI, N.: A pozsonyi Erzsébet tudományegyetem és orvosi kara, s. 1853-1857.
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bola odovzdaná do právomoci ministerstva náboženstva a verejného vzdelávania. 2. 
apríla 1914 došlo k vymenovaniu prvých troch profesorov lekárskej fakulty. Vynika-
júci pôrodník-gynekológ Dezső (Dezider) Velits (1860 - 1921), riaditeľ bratislavskej 
školy pre pôrodné asistentky (Bábaképző) stal sa profesorom pôrodníctva.7 Výborný 
internista, ftizeológ, bojovník o univerzitu, už spomínaný Pávai Vajna roku 1913 náhle 
zomrel a preto na katedru vnútorného lekárstva bol vymenovaný z Pešti Ferenc (Fran-
tišek) Herzog (1879 - 1952). Podobná situácia bola aj na chirurgii: kandidát na profe-
súru, kráľovský radca a docent dr. Hugo Schmidt (1852 - 1912), primár chirurgického 
oddelenia Krajinskej nemocnice, zomrel ešte v roku 1912 a preto profesorom chirurgie 
sa stal Lajos (Ľudovít) Bakay (1880 - 1959) z Budapešti.8 Súčasne, interné a chirurgic-
ké oddelenie Krajinskej nemocnice, ako i škola pre babice, boli premenované na kli-
niky. Arthur Linksz (1900 - 1988), rodák z Hlohovca, významný očný lekár a profesor 
oftalmológie v New Yorku, roku 1919 študoval jeden semester na právnickej fakulte 
Alžbetínskej univerzity. Vo svojich memoároch takto píše: „Čudná univerzita bola 
tá bratislavská…”9 Nuž, ako sme počuli, „čudná“ bola aj jej lekárska fakulta. Mala 
profesorov, nemala však poslucháčov, mala len provizórne kliniky, nemala ústavy. Vy-
menovaní profesory dostali prísľub, že čoskoro sa začne s výstavbou kliník.

Po sarajevskom atentáte však vypukla vojna a plány na výstavbu boli odložené. Nová 
univerzita Uhorska začala svoju činnost s tromi fakultami – právnickou, filozofickou a le-
kárskou – v existujúcich budovách mesta. Profesorský zbor Lekárskej fakulty sa doplnil až 
v apríli 1918. Boli to: Béla (Vojtech) Entz (1877 - 1959) pre patologickú anatómiu a súdne 
lekárstvo; Pál (Pavol) Heim (1875 - 1929) pre detské lekárstvo, stal sa aj riaditeľom od roku 
1857 fungujúcej detskej nemocnice; Camillo Reuter (1874 - 1954) pre psychiatriu; József 
(Jozef) Imre (1884 - 1945) pre očné lekárstvo; Béla (Vojtech) Fenyvessy (1873 - 1954) 
pre verejné zdravotníctvo (hygienu); Ferenc (František) Veress (1877 - 1957) pre choro-
by kožné; Mihály (Michal) Pekár (1871 - 1942) pre fyziológiu a Géza (Gejza) Mansfeld 
(1882 - 1950) pre farmakológiu. Neurológiu mal na starosti profesor vnútorného lekárstva. 
Dekanom sa stal profesor Pekár, prodekanom prof. Fenyvessy.

Ako úvodom som spomínal, lekárska fakulta fungovala prakticky len jeden rok. 
Napriek tomu, nemôžem súhlasiť s názorom Norberta Duka Zólyomiho (1908 - 1989), 
vynikajúceho bratislavského historika medicíny z druhej polovice 20. storočia, ktorý 
vyhlásil, že za takú krátku dobu lekárska fakulta nemohla produkovať žiadny vedecký 
a pedagogický výsledok.10 Ale produkovala, a nie hociaký výsledok. Pre krátkosť času, 
sústreďme sa len na katedru a ústav farmakológie. Vedúcim katedry i ústavu sa stal 36 
ročný Gejza Mansfeld, ktorý prichádzal do Bratislavy z Marburgu (dnešný Maribor 
v Slovinsku). Už v Marburgu sa zoznámil s Albertom Szent-Györgyim (1893 - 1986), 
ktorý z matkinej strany pochádzal zo slávneho rodu Lenhossékovcov: zakladateľ dy-

7 KISS, L.: Dezider Velits (1860-1921), prvý univerzitný profesor ženského lekárstva a priekopník operatívnej 
gynekológie na Slovensku, s. 44-47.

8 KISS, L.: Egy „fura” egyetem nem „fura ura”: Bakay Lajos a pozsonyi Erzsébet Egyetem Orvosi Karának 
sebészprofesszora, s. 206-215.

9 LINKSZ, A.: Harc a harmadik halállal. Ifjúkorom Magyarországon, s. 368.
10 DUKA ZÓLYOMI, N.: A pozsonyi Erzsébet tudományegyetem és orvosi kara, s. 1857.
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nastie sa narodil v Prešporku (Bratislave).11 Szent-Györgyi sa teda vrátil do mesta svo-
jich predkov, stal sa prvým asistentom prof. Mansfelda. Svoju vedeckú kariéru, ktorej 
vrcholom bolo získanie Nobelovej ceny za objav vitamínu C v roku 1937, začal v Bra-
tislave. Je menej známe, že aj ďalší nositeľ Nobelovej ceny z roku 1947 za objav prie-
behu katalýzy glykogénu, Carl Ferdinand Cori (1896 - 1984), rodák z Prahy, pracoval 
v akademickom roku 1918/1919 v Mansfeldovom ústave. A do tretice, sám Mansfeld 
bol dvakrát navhrnutý na Nobelovu cenu. V roku 1928 za výskum hormónov pankrea-
su a v roku 1940 za výskum hormónov štítnej žľazy.12 Mansfeld a jeho assistenti počas 
ich krátkeho účinkovania na Alžbetínskej univerzite, študovali činnosť srdcového sva-
lu. Svoje výsledky publikovali v troch prácach na stránkach časopisu Pflügers Archiv 
für die gesamte Physiologie v roku 1920.13 Szent-Györgyi opakovane – či už na strán-
kach biochemickej ročenky z roku 1963 alebo na konferencii o kvantumchémii v roku 
1976 – vždy s úctou spomínal na svoje bratislavské účinkovanie.14 

V krátkosti toľko som vám stačil povedať o krátkej histórii Lekárskej fakulty 
Alžbetínskej univerzity. V roku 1919 maďarskí profesori odišli na Alžbetínsku uni-
verzitu, ktorá sa dobudovala v Pécsi. V Bratislave začala nová éra rozvoja lekárske-
ho štúdia na Slovensku.

Summary

Brief History of the Faculty of Medicine of the University
of Elizabeth (1914 - 1919)

László Kiss

Despite the fact that idea of expanding the medical faculties of Budapest and Kolozsvár 
was formed in the 1870s, it only came true in the 1910s. The XXXVI. Law of 1912 ensured 
establishing new faculties in Pozsony (Bratislava) and Debrecen. The medical faculty od 
Erzsébet University in Pozsony opened in 1914. The first three professors, i.e. Lajos Bakay, 
Ferenc Herzog and Dezső Velits, who formerly worked as head physicians for the State Hos-
pital in Pozsony and the Institute for Midwives, were appointed then. The appointment of 
further professors and launching the 3rd, 4th and 5th forms were delayed by the outbreak of 
the war until 1918. After the collapse of the Austro-Hungarian Monarchy the newly formed 
Czechoslovakia dissolved the Hungarian university in 1919. The clinics and intitutes of the 
medical faculty were passed to Czechoslovak ownership, the Hungarian lecturers were dis-
missed. It is worth mentioning though that Albert Szent-Györgyi and Carl Ferdinand Cori 
(both of them Nobel Prize winners) started their scientific career in Pozsony.

11 KISS, L.: Lekárska dynastia Lenhossékovcov, s. 41.
12 SZÁLLÁSI, Á.: A Nobel-díj „titkaiból”, s. 303-304.
13 SZOLCSÁNYI, J.: Szent-Györgyi Albert visszatekintése 1943-ban kutatói pályakezdésére és mesterére, 

Mansfeld Gézára, s. 2007-2011.
14 TASINÉ CSÚCS, I. – TASI DOMONKOS, A.: A legendás tudós, Szent-Györgyi Albert önéletrajzi értekezései.
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Izidor Klafter a Pavla Klafterová:
Lékaři, pacienti, oběti

TEREZA KOPECKÁ

Předmětem tohoto příspěvku je život dvou osobností z mého projektu – proso-
pografické studie zaměřené na kohortu mediků, potažmo lékařů, zapsaných ke stu-
diu 1. ročníku lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v zimním semestru 
1920/1921.

Údaje, na základě kterých jsem tento článek vypracovala, pochází z pramenů do-
chovaných ve veřejných archivech a z digitalizovaných dobových tiskovin (ÚZIS 
a NK – systém Kramerius). Jedinou výjimkou jsou údaje o širší rodině Salusových, 
které mi laskavě poskytla Mgr. Alžběta Langová z rukopisu své knihy o Židech ži-
jících na Chrudimsku.

Období studií a profesního startu (1920 - 1931)

Izidor Klafter a Pavla Salusová se narodili na přelomu století a na začátku dvacá-
tých let se setkali při studiu na lékařské fakultě UK v Praze.

Izidor zpočátku nebyl příliš úspěšný student. První rigorózum, které jeho spolu-
žáci v souladu se studijními předpisy skládali již od ledna 19221, on složil až v únoru 
roku 19252 a nedlouho po něm i Pavla, která však studovala až od roku 1922.3 I další 
dvě rigoróza složili ve velmi podobných termínech a je pravděpodobné, že se navzá-
jem podporovali. Promovali oba v roce 1929 a následujícího roku se vzali4, poté co 
Pavla dokončila státní zubolékařský kurz5.

Izidor Klafter se stal praktickým lékařem6 a Pavla Klafterová pracovala v Zubním 
ambulatoriu Strojnické nemocenské pojišťovny7, v roce 1931 si i ona otevřela soukro-

1 Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 6, Matrika doktorů Univerzity 
Karlovy VI., s. 2746.

2 Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 7, Matrika doktorů Univerzity 
Karlovy VII., s. 3114.

3 Ibidem, s. 3161.
4 Národní archiv; Matriky židovských a náboženských obcí v českých krajích 1784-1949 (1960), č. fondu 167; 

Úřední knihy; Heřmanův městec; č. 406, O 1839-1850, 1872-1923, 1925, 1926, 1930, 1932-1936, 1941-1944
5 Národní archiv; Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1931-1940; Karton 7457; Sg. K 1393/4; 

Složka MUDr. Pavly Salusové-Klafterové.
6 Zdravotnická ročenka ČSR 1938.
7 Archiv KPR; Protokol R KPR (žádosti jednotlivců o podporu aj.), 1919-1941; 2090 R 33801/32 Mudr. Pavla 

Salusová-Klafterová, Ida Pochobratská, vražda z útrpnosti lékařkou na synovci 1932; č. kartonu 45.
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mou ordinaci8. Oba byli volbou oboru typickými zástupci své generace. Na konci dva-
cátých let celá jedna polovina lékařů volila všeobecné lékařství (jako Izidor) a ti, kteří 
volili profesi specialisty, se nejčastěji stávali stomatology (jako Pavla).9

Jejich profesní kariéra však byla krátká. Oba vykonávali lékařskou praxi pouhých 
devět let, a nejen proto, že byli Židé.

Kauza MUDr. Pavla Klafterová a spol. (1932-1933)

Kariéra a život Pavly Klafterové však mohly skončit ještě daleko dříve. V roce 
1932 se během okamžiku stala z uznávané lékařky pachatelkou.

4. listopadu toho roku se její čtrnáctiletý synovec Petr Pochobradský velmi 
těžce zranil při domácím chemickém pokusu. Následkem exploze utrpěl těžké po-
páleniny, ztrátové poranění levé ruky, došlo k okamžité ztrátě jednoho oka, těžce 
poraněné bylo i oko druhé. V pardubické nemocnici mu byla jedna ruka ihned am-
putována, ostatní rány byly podle možností ošetřeny, ale naději na záchranu zraku 
lékaři nedávali10.

Petrův stav byl velmi vážný a prognóza jasná: Pokud přežije, bude téměř jistě 
slepý, s jednou rukou a znetvořeným obličejem.

Uvědomme si, že k tomuto úrazu došlo ještě před zavedením antibiotik do klinic-
ké praxe a navíc v době, kdy ani analgetická léčba nebyla zdaleka na takové úrovni 
jako dnes. Chlapec velmi pravděpodobně trpěl silnými bolestmi, a při rozsáhlých 
popáleninách, ošetřených tehdy platnými postupy, a zásahu do centrální nervové 
soustavy nebylo zdaleka jisté ani jeho přežití. Následkem léčby mu navíc hrozila 
závislost na opiátech, a to v době prakticky nulových adiktologických možností.

Pavla Klafterová přijela záhy po této události do Pardubic11 a podle všeho u ní tato 
událost způsobila hluboký duševní otřes. Výsledkem jejího emotivního setkání se sestrou 
Idou Marií (chlapcovou matkou) bylo zřejmě společné rozhodnutí Petrovo trápení ukrátit.

K činu se Pavla Klafterová odhodlala 5. listopadu 1932, a to zarážejícím způso-
bem: Pěti ranami z revolveru.

Obě ženy byly ihned zadrženy a byla na ně uvalena obligatorní vazba pro po-
dezření z vraždy. Pavla Klafterová byla vedena jako pachatelka a její sestra jako 
důvodně podezřelá, že ji k činu navedla.12

Způsob provedení vraždy budil od samého začátku údiv. Racionálně uvažující 
lékařka by totiž mohla použít řadu jiných způsobů, méně drastických a méně nápad-
ných, při troše štěstí by její čin nemusel být vůbec odhalen.

8 Národní archiv; Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1931-1940; Karton 7457; Sg. K 1393/4; 
Složka MUDr. Pavly Salusové-Klafterové.

9 Zjištěno statistickou analýzou dat členů kohorty, získaných z Matriky doktorů Univerzity Karlovy, AUK.
10 Státní oblastní archiv Zámrsk; Státní zastupitelství Chrudim; 207; Soudní spis případu Dr. Klafterová a spol. 

11/1932-5/1933.
11 Národní politika 7.11.1932, odpolední vydání, titulní strana.
12 Státní oblastní archiv Zámrsk; Státní zastupitelství Chrudim; 207; Soudní spis případu Dr. Klafterová a spol. 

11/1932-5/1933.
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Případ vzbudil také velký zájem veřejnosti, která se postavila na stranu obvině-
ných žen. V soudním spise jsou založeny žádosti běžných občanů o zproštění viny 
i doklady toho, že se o případ zajímala nejvyšší místa.

Došlo také k velmi neobvyklé události – lékaři Zubního ambulatoria poslali 
z vlastního popudu žádost o milost do Kanceláře prezidenta republiky. Podepsáno je 
pod ní devět kolegů a představený Dr. Klafterové.13

Pavla s Idou Marií skutečně odsouzeny nebyly. Na základě soudně lékařského 
posudku byly zbaveny obvinění z důvodu nepříčetnosti v době činu a koncem listo-
padu 1932 byly převezeny z pardubické věznice do psychiatrické léčebny.14

Izidor Klafter: bez obav (1936 - 1938)

V druhé polovině třicátých let evropské Židy opouštěl klid. Norimberské zákony 
a stupňující se persekuce vyháněly z vlasti statisíce Němců, kteří o svém židovství 
často ani nevěděli. Mnozí z nich už také mizeli v koncentračních táborech. V Česko-
slovensku však zatím převládal optimismus.

Optimistou byl zjevně i Izidor Klafter, který se v roce 1936 vydal na návštěvu 
bratra do USA. V jeho policejní složce je potvrzení o vyzvednutí nevystěhovalec-
kého cestovního pasu dne 11. dubna 1936.15 O emigraci se nejspíš vůbec nepokusil.

Ale nacistické mašinerii se stejně do rukou nedostal. Jeho životní cesta skon-
čila v listopadu roku 1938 v sanatoriu poštovních zaměstnanců v Praze (SANO-
PZ).16 Příčinou úmrtí je podle matriky „Stenosis ostii sin. sinistri et insuficientia 
corae“. Podle tohoto i ostatních záznamů je patrné, že jejich autor v latině příliš 
nevynikal, ale i tak lze usoudit, že Izidor Klafter podlehl (tehdy běžné) kompli-
kaci streptokokové infekce – mitrální stenóze, která v jeho případě progredovala 
až do fatálního srdečního selhání.

Pavla Klafterová: cizinka (1939 - 1942)

Izidorova smrt pro Pavlu Klafterovou znamenala nejen osobní, ale i administra-
tivní problémy. Nedlouho poté došlo k okupaci Mnichovem okrájeného Českoslo-
venska a k jeho rozdělení. Pavla se stala ve své rodné zemi cizinkou - byla totiž 
příslušná do rodiště svého manžela na Slovensku, kde nikdy nežila.

Pobyt v protektorátu jí byl po dlouhých úředních obstrukcích povolen. Žádala 
i o vystěhovalecký cestovní pas, údaje o vyřízení však chybí. Stejně tak chybí údaje 
o tom, že by patřila k oněm šťastným dvěma procentům Židů, kterým byla alespoň 

13 Archiv KPR; Protokol R KPR (žádosti jednotlivců o podporu aj.), 1919-1941; 2090 R 33801/32 Mudr. Pavla 
Salusová-Klafterová, Ida Pochobratská, vražda z útrpnosti lékařkou na synovci 1932; č. kartonu 45.

14 Ibidem.
15 Národní archiv. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1931-1940. Karton 7457. Sg. K 1393/37. 

Složka MUDr. Izidora Klaftera.
16 Národní archiv; Matriky židovských a náboženských obcí v českých krajích 1784-1949 (1960), č. fondu 167; 

Úřední knihy; Praha-Smíchov; č. 2851, Z 1874-1939.
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povolena lékařská praxe. Od roku 1940 je v dokumentech uváděna už jen jako ži-
dovka a vdova, nikoli jako lékařka17.

Posledními položkami v životě Pavly Klafterové jsou Transport At, č. 938 
(7. května 1942, Praha -> Terezín) a Transport Ax, č. 49 (9. května 1942, Terezín -> 
Sobibór, Ossowa).

Plynové komory v Sobiboru měly kapacitu 600 osob a většina vězňů byla zply-
nována v den příjezdu do tábora.

V evidenční složce pobytu Dr. Klaftera je (snad administrativním omylem) v posled-
ní kolonce odhlášení uvedeno „2/6/42 transport“ 18. Ani on by tedy deportaci neušel.

Souhrn

MUDr. Izidor Klafter podlehl v pouhých sedmatřiceti letech onemocnění, které 
bylo už za pár let nato léčitelné. V dobovém kontextu to však pro něj bylo paradoxně 
štěstí – zemřel v klidu, v pohodlí a s veškerou péčí.

MUDr. Pavla Salusová-Klafterová byla zbavena obvinění z vraždy, které se do-
pustila v hluboké emoční krizi, a vyhnula se tak trestu smrti. Dostala možnost žít dál. 
Zažít smrt svého manžela, nacistickou persekuci, násilnou deportaci a otravu oxidem 
uhelnatým ve vyhlazovacím táboře.

V nacistických vyhlazovacích táborech zahynula i Pavlina sestra Anna s manže-
lem a synem Rudolfem, sestra Marie s manželem a dcerou Alexandrou, sestra Ida 
Marie, sestra Emilie s manželem a synem Richardem, bratr Karel s manželkou a sy-
nem Vítem a bratr Viktor s manželkou a synem Emilem.19

Poděkování
Mgr. Šimonovi Krýslovi za dobrou radu na startovní čáře.

Summary

Izidor Klafter and Pavla Klafter: Doctors, Patients, Victims

Tereza Kopecká

During the first middle of the 20th century there were both Czech and Slovak med-
ical students at the Faculty of Medicine of Charles University. Their later careers were 
widely influenced by Europe’s turbulent political situation and also by the poor medical 
treatment options of their era. We can observe a phenomenon of couples who proceeded 
from being schoolmates to entering into marriage and sharing one medical office

17 Národní archiv; Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1931-1940; Karton 7457; Sg. K 1393/4; 
Složka MUDr. Pavly Salusové-Klafterové.

18 Národní archiv; Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva.
19 LANGOVÁ, ALŽBĚTA: Chrudimští Židé. Kapitola Salusova rodina, rkp. 2018
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Vedecko-pedagogický odkaz zakladateľa 
Ústavu pre lekársku fyziku na LF UK 
v Bratislave prof. PhDr. Viktora Teisslera

EVA KRÁĽOVÁ

Prof. PhDr. Viktor Teissler (31. januára 
1883, Chrudim - 3. decembra 1962, Praha) 
absolvoval stredoškolské štúdium na čes-
kom gymnáziu v Prahe (1894 - 1902), neskôr 
študoval 8 semestrov na Filozofickej fakulte 
Českej Karlo-Ferdinandovej univerzity ma-
tematiku a fyziku (štátne skúšky – 1907).

Zamestnal sa ako asistent Fyzikálneho 
ústavu UK u prof. Čeňka Strouhala (od 1. 
januára 1908), pričom predtým tam už pôso-
bil od roku 1906 ako asistent-volontér a pod 
jeho vedením vypracoval svoju prvú vedec-
kú prácu o vnútornom trení soľných roztokov 
(1907, Královská česká společnost nauk). 
Túto prácu obhájil ako svoju doktorskú di-
zertáciu a 28. mája 1910 sa stal doktorom 
filozofie. Ako asistent Fyzikálneho ústavu 
sa zaoberal aj rádioaktivitou vltavskej vody 
a zariadeniami na jej meranie. O výsledkoch 
v tejto oblasti prednášal na IV. Zjazde príro-
dovedcov a lekárov českých (1908).1

S podporou Fyzikálneho ústavu českej techniky v Prahe pracoval v roku 1910 na 
konštrukcii novej oblúkovej ortuťovej lampy s kremenným okienkom.2

Od roku 1909 vyučoval na Československej obchodnej akadémii v Prahe mate-
matiku a fyziku, kupecké počty a aritmetiku pre obchodné akadémie, v roku 1918 
dostal definitívne profesorské miesto na českej reálke v Prahe – Starom meste. Po 

1 KUKUROVÁ, E. - ŠAJTER, V.: Osobnosť prof. PhDr. Viktora Teisslera a prvých 15 rokov existencie Ústavu 
lekárskej fyziky Univerzity Komenského v Bratislave, s. 725-730.

2 K tomu: TOMO, I. - FERENCOVÁ, E.: Osobnosti biomedicínskych vied na Slovensku.

Prof. PhDr. Viktor Teissler.
Zdroj: archív autorky.
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vzniku ČSR sa v roku 1919 stal úradníkom na Ministerstve školstva a národnej osve-
ty v Prahe. V tomto období sa zúčastnil na kurze pre vedeckú mikroskopiu vo firme 
Zeiss v Lipsku.

Vo vedeckej oblasti sa Viktor Teissler venoval optike a vedeckej fotografii. Vo 
Fotografickom obzore vyšli viaceré jeho články o fotografickom objektíve samostat-
ne pod spoločným názvom Fotografický objektív (1912) a článok Historický vývoj 
portrétneho objektívu (1915). V rokoch 1917 - 1919 publikoval niekoľko článkov 
v Časopise pro pěstování matematiky a fyziky (Roentgenologická stanice). Vo vyda-
vateľstve Unia vydal Fyziku pre obchodné akadémie a neskôr ju prepracoval s dr. L. 
Pilzom na dvojdielnu učebnicu (1913).

V súvislosti s potrebou zabezpečiť na Lekárskej fakulte novozaloženej Univerzi-
ty Komenského v Bratislave výučbu fyziky pre medikov, sa objavila možnosť pôso-
benia Viktora Teisslera na Ústave pre lekársku fyziku v Bratislave. V rámci prípravy 
na tento post začal dokonca študovať na pražskej lekárskej fakulte (1922). V roku 
1922 dostal dovolenku na vedeckú prácu, ktorú zavŕšil napísaním habilitačnej práce 
o metódach merania citlivosti agradačnej krivky fotografických dosiek (Měření na 
československých fotografických deskách, 1923). 3. novembra 1923 bol na Príro-
dovedeckej fakulte UK v Prahe habilitovaný pre odbor experimentálna fyzika so 
zvláštnym zreteľom na lekársku fyziku (optika, vedecká fotografia).

Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe ho listom zo 14. októbra 1923 
poverilo konaním prednášok z lekárskej fyziky, vybudovaním a dočasným vedením 
Ústavu pre lekársku fyziku na LF UK v Bratislave. S účinnosťou od 1. februára 1925 
sa stal prvým mimoriadnym profesorom lekárskej fyziky a 9. apríla 1930 prvým 
riadnym profesorom lekárskej fyziky v Československu.3

V prvom roku jeho pôsobenia bol jediným zamestnancom ústavu, v ďalšom roku 
pribudol mechanik Gejza Gábor a neskôr ďalší pracovníci: MUDr. Mária Kotiersová 
(1926, vedecká pomocná sila), RNDr. Jozef Mohr (1928 - 1933, asistent), MUC. Jo-
zef Skotnický (1934 - 1945, MUDr. 1935, asistent, a súkromný docent od roku 1940, 
neskorší profesor lekárskej fyziky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 
MUDr. Štefan Sedláček (1936, asistent), MUDr. Žigmund Križan (1937, RNDr. – 
1938, súkromný docent 1951, mimoriadny profesor od roku 1956).4

Lekárska fyzika sa pod vedením prof. Viktora Teisslera vyučovala ako špecializo-
vaný predmet nielen pre potreby lekárskej fakulty, ale aj pre študentov lekárnického 
štúdia, prírodovedeckej fakulty a neskôr aj SVŠT.5 Ústav pre lekársku fyziku bol v tom 
čase jedinou profesionálnou inštitúciou zameranou na fyzikálny výskum na Slovensku.

Od začiatku zimného semestra 1923/1924 uskutočňoval predpísané prednášky 
a zúčastňoval sa na budovaní nových priestorov Ústavu pre lekársku fyziku, ktorých 
výstavba sa vtedy začala. Viktor Teissler čoskoro zistil, že od medikov v prvom roč-

3 PÖSS, O.: Ústav lekárskej fyziky Univerzity Komenského a činnosť Viktora Teisslera, s. 165-181.
4 K tomu: DOLAN, O.: Univerzita Komenského. Prehľad profesorov 1919-1966. Prehľad pracovísk 1919-1948.
5 KUKUROVÁ, E. - HEŘMANOVÁ, D. - FERENCOVÁ, E.: Historický vývoj funkčného začlenenia lekárskej 

fyziky do štruktúry pre – a postgraduálneho štúdia medicíny v európskom kontexte, s. 33-35.



69

Historia Medicinae Slovaca III. Štúdie

níku štúdia nemôže očakávať, aby študovali fyziku z viacerých, aj cudzojazyčných 
kníh, preto svoje prednášky vydal litograficky postupne v rokoch 1929 - 1933 (boli to 
učebné texty v celkovom rozsahu 505 strán a 350 obrázkov). Tieto litografie sa stali 
základom historicky prvej učebnice lekárskej fyziky v Československu, ktorá vyšla 
v troch vydaniach.6 

K formovaniu obsahu predmetu Fyzika pre medikov na Lekárskej fakulte UK 
v Bratislave sa Viktor Teissler vyjadril v predslove učebnice Lékařská fyzika (1937). 
Inšpiráciou a vzorom pri jej tvorbe bola učebnica fyziky pre medikov a biológov 
viedenského profesora Ernsta Lechera (1912).

Teisslerova učebnica tvorila kompromis medzi učebnicami nemeckými, ktoré 
boli prevažne učebnicami fyziky a učebnicami francúzskymi, ktoré sa prikláňali 
k fyziológii. Jej používanie predpokladalo určitý stupeň prírodovednej a matematic-
kej gramotnosti, ktorý mal zodpovedať úrovni stredoškolskej fyziky.7

Ako povinná študijná literatúra pre predmet lekárska fyzika sa táto učebnica po-
užívala na všetkých lekárskych fakultách v Československu, používali ju aj študenti 
prírodných vied, s výnimkou študentov fyziky.

S postupom vedeckého výskumu štruktúry a funkcie biologických systémov 
sa lekárska fyzika začala modifikovať a viac prikláňať k biofyzike, resp. lekárskej 
biofyzike. Tento trend sa neskôr odzrkadlil v učebnici Vybrané kapitoly z fyziky 
(Úvod do biofyziky) autorov Viktora Teisslera a Žigmunda Križana (1955). Táto 
učebnica bola určená nielen pre slovenských, ale aj českých študentov medicíny 
a prírodných vied.8

V roku 1924 absolvoval prof. Viktor Teissler pracovnú cestu do Anglicka. Na 
výstave vo Wembley, ktorú v septembri 1924 usporiadala British Royal Photographic 
Society vystavoval jeden z najstarších fotoaparátov zo zbierky reálneho gymnázia 
na Grösslingovej ulici s originálnym Petzvalovým objektívom. Do štvortýždňovej 
cesty zahrnul aj Holandsko, Belgicko a Francúzsko. Venoval pozornosť významným 
fyzikálnym pracoviskám a podnikol prvé kroky na získanie prístrojového vybavenia 
pre ústav. Navštívil laboratórium profesora Pietra Zeemana v Amsterdame, v Haagu 
bol v Taylorovom fyzikálnom múzeu, v Bruseli vo fyzikálnom ústave univerzity, 
ktorý viedol profesor Auguste Piccard.9

Korene uvedomelého fyzikálneho života na Slovensku sa taktiež viažu na pôso-
benie prof. Viktora Teisslera na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Viktor Teissler 
v Bratislave podnietil a podporoval činnosť Matematicko-fyzikálneho krúžku JČMF 
(1929), organizoval prednášky a často i sám prednášal. Schôdzky krúžku sa konali 
v Ústave pre lekársku fyziku v budove starých teoretických ústavov lekárskej fa-

6 Prvé vydanie v roku 1937: TEISSLER, V.: Lékařská fyzika. Praha : Lékařské knihkupectví Mladé generace 
lékařů při Ústřední jednotě čs. lékařů, 1937, druhé v roku 1945, tretie v roku 1948.

7 TĚŠÍNSKÁ, E. - HLAVÁČKOVÁ, L.: Z historie fyziky pro mediky na pražských univerzitách, s. 11-57.
8 TEISSLER, V. - KRIŽAN, Ž.: Vybrané kapitoly z fyziky (Úvod do biofyziky). Bratislava : SAV, 1955.
9 KUKUROVÁ, E. - ŠAJTER, V.: Osobnosť prof. PhDr. Viktora Teisslera a prvých 15 rokov existencie Ústavu 

lekárskej fyziky Univerzity Komenského v Bratislave, s. 725-730; PÖSS, O.: Ústav lekárskej fyziky Univerzity 
Komenského a činnosť Viktora Teisslera, s. 165-181.
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kulty. Vedecky sa tu angažovali mladí fyzici pôsobiaci na Slovensku, prednášali tu 
hostia z Masarykovej univerzity v Brne a zahraniční hostia. Pôsobil tiež v Učenej 
Šafárikovej spoločnosti.10

Pre československú fotografiu bol významný jeho článok uverejnený v Penro-
se’s Annual (1928), kde sa vyjadroval o fyzikovi a matematikovi J. M. Petzvalovi 
ako o uhorskom Slovákovi, čo Slováci od Čecha radi počuli.

V roku 1934 korešpondoval opäť s firmou Zeiss a pre pracovisko získal mikro-
skopy, Pulfrichov fotometer a denzitometer. Vyrábal tiež modely kĺbov pre Anato-
mický ústav UK v Prahe a významne prispel k zavedeniu pokusnej výroby kontakt-
ných šošoviek v ČSR. Technickú stránku výroby šošoviek zabezpečoval od roku 
1935 prof. Viktor Teissler v Bratislave a klinické experimenty s nimi robil jeho syn 
MUDr. Jaroslav Quido Teissler, pôsobiaci ako sekundárny lekár na očnej klinike 
prof. Romana Kadlického v Prahe. O ich skúsenostiach s výrobou sklerálnych kon-
taktných sférických šošoviek vyrábaných lisovaním z celuloidovej fólie referoval 
jeho syn na oftalmologickom dni v Brne a na 20. medzinárodnom oftalmologickom 
zjazde v Káhire (1937).11

Pôsobenie prof. Viktora Teisslera na LF UK v Bratislave v rokoch 1923 - 1938 
znamenalo pre rozvoj lekárskej fyziky významný prínos. Obohatil tento odbor o po-
zoruhodné pohľady na lekársku optiku a lekársku fotografiu. Svojimi vedeckými 
kontaktmi 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. Ústav vybudoval po personálnej, 
vedeckej i pedagogickej stránke.12

Viktor Teissler po nútenom návrate zo Slovenska v roku 1938 nastúpil k 1. januá-
ru 1939 na Lekársku fakultu MU v Brne, prednášal lekársku fyziku a prevzal aj pred-
nášky z fyziky na Vysokej škole zverolekárskej v Brne.13 Tieto aktivity vykonával 
až do zatvorenia českých vysokých škôl 17. novembri 1939. Počas druhej svetovej 
vojny sa zdržiaval v Prahe. Po vojne a obnovení činnosti českých vysokých škôl bol 
v novembri 1945 opäť povolaný na Lekársku fakultu MU v Brne ako riadny profesor 
lekárskej fyziky a nastúpil do čela Ústavu pre lekársku fyziku MU v Brne znovu. 
Ústav viedol až do roku 1950. Od marca 1950 žil v Prahe, kde aj zomrel.

10 CHRAPAN, J.: K 75. výročiu významných postáv fyziky na Slovensku, s. 111-116.
11 MOROVICS, M. T.: Viktor Teissler a začiatky experimentálnej výroby kontaktných šošoviek v Československu, 

s. 94-99.
12 KUKUROVÁ, E. - KRÁĽOVÁ, E. - HEŘMANOVÁ, D.: Miesto prof. PhDr. V. Teisslera a prof. MUDr. Ž. 

Križana v histórii lekárskej fyziky v európskom kontexte, s. 161-162.
13 TĚŠÍNSKÁ, E. - HLAVÁČKOVÁ, L.: Z historie fyziky pro mediky na pražských univerzitách, s. 11-57.
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Summary

Scientific-pedagogical Heritage of the Founder
of the Institute of Medical Physics at the Faculty
of Medicine CU in Bratislava prof. Viktor Teissler

Eva Kráľová

The existence of the Department for Medical Physics at the Faculty of Medicine CU in 
Bratislava started in the acad. year 1923/24 when the first year of medical study was opened 
and other theoretical departments created. It was the first pedagogic-scientific workplace at 
medical faculties in the middle Europe which was specialised in medical physics. The insti-
tute was established and 15 years led by prof. Viktor Teissler. He was habilitated in optic and 
science photography at Faculty of Science Charles University in Prague in 1923.

Prof. V. Teissler was interested about similar departments in another countries and 
therefore visited Britain, Belgium, Nederlands, France. Very profitable was also his 
inspection of both scientific department of London exhibition performed by British 
Royal Photographic Society and French industrial factory for optical devices.

Work of professor V. Teissler brought a big benefit for development of medical 
physics. He become the first regular professor of this branch in Czechoslovak republic 
(1930) and published a first textbook of medical physics (1937). Professor V. Teissler 
raised his qualified successors, who later became personalities of medical physics: 
professors Žigmund Križan, MD. and Jozef Skotnický, MD.
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Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského
v prvej Československej republike*

Eva Morovicsová

Zriadenie Psychiatrickej kliniky
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Lekárska fakulta, ako prvá zo štyroch fakúlt Československej štátnej univerzity 
v Bratislave,1 začala svoju činnosť 21. septembra 1919. Do správy Lekárskej fakulty 
prešli kliniky a ústavy Alžbetínskej univerzity a súčasne vznikali aj nové pracovis-
ká. Názov nemocnice sa zmenil na Československú štátnu univerzitnú nemocnicu, 
ktorá v danom období pozostávala zo 7 kliník: internej, chirurgickej, psychiatrickej, 
oftalmologickej, dermatologicko-venerologickej, gynekologickej, detskej kliniky 
a prosektúry. Stav univerzitnej nemocnice v čase jej prevzatia nezodpovedal po-
trebám nemocnice fakultného typu. Pôvodné plány úprav v súvislosti so zriadením 
Alžbetínskej univerzity v roku 1912 sa nezrealizovali. Rovnako nevyhovujúci bol 
aj stav jednotlivých kliník a oddelení.2 Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty bola 
zriadená v areáli dnešnej Univerzitnej nemocnice na Mickiewiczovej ulici číslo 13. 
V tomto období bola jedinou psychiatrickou klinikou na Slovensku, s počtom 119 
postelí.3 Názov kliniky v jednotlivých historických dokumentoch nie je jednotný. 
Už v prvom dokumente, ktorý vymedzoval priebeh výučby na LF UK v Bratislave 
v školskom roku 1919/20 sa na s. 2 uvádza názov Klinika psychiatrická a neurolo-
gická, na s. 3 Klinika nemocí nervových a duševných a na s. 5 Psychiatrická a neu-
rologická klinika.4 

* Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 2/0100/16 Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 
1948 - 1966.

1 Československá štátna univerzita v Bratislave bola zriadená v zmysle zákona č. 375, ktoré schválilo Národné 
zhromaždenie v Prahe 27. júna 1919. Zákon nadobudol platnosť 11. júla a v novembri 1919 bola univerzita 
premenovaná na Univerzitu Komenského.

2 Vyplýval z odmietavého postoja profesorov Alžbetínskej univerzity s jej prechodom do rúk novej československej 
univerzity. Niektorí profesori považovali najcennejšie klinické zariadenie, knižnicu a iné hodnoty za svoj 
osobný majetok, ktorý si pri odchode zobrali, BENIAK, M. – KAPUSTA, L. – REMIŠOVÁ, M. – TICHÝ, M.: 
Fakultná nemocnica Bratislava 1864 - 1989, s. 40

3 BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. I. časť, s. 105.
4 Archív Univerzity Komenského Bratislava (ďalej len AUK), fond Rektorát Univerzity Komenského (ďalej 

len RUK), Zoznam prednášok Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, zimný a letný semester 
1919/1920, s. 2, 3, 5.
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Psychiatrická a neurologická 
klinika5 v rokoch 1919-1939

Vedenie Psychiatrickej
a neurologickej kliniky LF UK

V medzivojnovom období klini-
ku viedli českí profesori, čo súvi-
selo s nevyhovujúcim personálnym 
zázemím nielen v psychiatrii, ale aj 
v ďalších odboroch medicíny na Slo-
vensku. Prvým prednostom kliniky 
bol profesor psychiatrie a neurológie 
Zdeněk Mysliveček. Patril k tým čes-
kým profesorom, ktorých prezident 
republiky vymenoval pre potreby no-
vozriadenej Československej štátnej 
univerzity v Bratislave. Vedenie kli-
niky prevzal 29. septembra 1919 a vo 
funkcii prednostu pôsobil do roku 
1930.6 Po jeho odchode do Prahy pre-
vzal vedenie kliniky docent Miroslav 
Křivý a vo funkcii prednostu zotrval 
do roku 1937.7 Posledným českým 
lekárom vo funkcii prednostu Psy-
chiatrickej a neurologickej kliniky 
bol v rokoch 1937 – 1939 profesor 
Stanislav Krákora. Jeho pôsobenie na 

5 V texte budeme používať označenie pracoviska 
Psychiatrická a neurologická klinika.
6 Dekrétom z 31. júla 1919 sa Zdeněk Mysliveček 
stal riadnym profesorom psychiatrie a neurológie 
pre Československú štátnu univerzitu v Bratislave, 
AUK, fond RUK, Personálne oddelenie (ďalej len 
PO), Osobné spisy pedagogických pracovníkov 
(ďalej len OSPP), Prof. MUDr. Zdeněk Mysliveček. 
Oznam Ministerstva školstva a národnej osvety 
o vymenovaní za riadneho profesora psychiatrie 
a neurológie, Praha, 6. 8. 1919, č. j. 34862, šk. 134.
7 Doc. Křivý bol menovaný za mimoriadneho 
profesora psychiatrie a neurológie prezidentom ČSR 
na základe rozhodnutia z 28. 2. 1933 a 13. 8. 1936 za 
riadneho profesora chorôb nervových a duševných, 
AUK, fond RUK, PO, OSPP, Prof. MUDr. Křivý 
Miroslav, šk. 65.

Obr. 1 Profesor MUDr. Z. Mysliveček
Zdroj:  http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/file/5840/Mys-

live%C4%8Dek.jpg.

Obr. 2 Profesor MUDr. Z. Mysliveček
Zdroj: http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/file/5840/Mys-

live%C4%8Dek.jpg.
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klinike bolo ukončené 31. mája 1939, 
keď rozhodnutím Ministerstva škol-
stva a národnej osvety Slovenskej 
krajiny v Bratislave č. 142.684/39-IV. 
zo 14. mája 1939 bol ako zamestna-
nec českej národnosti uvoľnený zo 
služby Slovenskej republiky.8 

Činnosť Psychiatrickej 
a neurologickej kliniky 
LF UK

Psychiatrická a neurologická kli-
nika poskytovala zdravotnú starostli-
vosť pacientom s psychickými poru-
chami a neurologickými chorobami 
a zabezpečovala pedagogickú a vý-
skumnú činnosť. V prvých rokoch jej 
pôsobenia sa celkový počet pacien-
tov pohyboval priemerne okolo 190, 
niekedy až 200. Klinika sa delila na 
nervové a psychiatrické oddelenie. Z celkového počtu pacientov pripadalo 40 cho-
rých na nervové oddelenie, ktoré viedol jeden asistent. Psychiatrické oddelenie sa 
členilo na mužskú a ženskú časť. Oddelenie viedli dvaja asistenti a dvaja sekundári 
a na jedného lekára tak denne pripadalo až 40 pacientov. Práca na klinike bola 
predovšetkým v prvých rokoch jej pôsobenia náročná a špecifická.9 Lekári okrem 
vykonávania povinností na klinike zabezpečovali ambulantnú starostlivosť, podie-
ľali sa na pedagogickom procese a očakávala sa od nich aj vedecká práca. Mnohí 
zároveň pôsobili v odborných lekárskych spoločnostiach. Významným prínosom 
pre klinickú prax bolo zriadenie afilovaného polosúkromného ústavu pre chronic-
kých psychiatrických pacientov v Pezinku v roku 1925.10 Zriadenie ústavu zlepšilo 
situáciu na bratislavskej klinike a vytvorilo lepšie podmienky pre poskytovanie 
starostlivosti pacientom v akútnych štádiách psychických porúch. Prvé výstupy 

8 AUK, fond RUK, PO, OSPP, Doc. MUDr. Krákora Stanislav, šk. 63.
9 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v porovnaní s inými pracoviskami podmieňovali viaceré faktory: 

charakteristika psychických porúch, obmedzené možnosti zamestnávania žien na psychiatrických pracoviskách, 
nedostatok zdravotníckeho a odborného personálu pre vykonávanie biologických, chemických a histologických 
vyšetrení. Preto lekári často vykonávali aj ošetrovateľské činnosti, BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej 
fakulty, s. 105.

10 Ústav bol zriadený v bývalých kúpeľoch s celkovým počtom 100 lôžok. Neskôr sa ústav rozširoval a v roku 
1936 mal kapacitu 175 postelí. Z iniciatívy profesora Myslivečka vznikli na Slovensku aj ďalšie psychiatrické 
pracoviská, napr. psychiatrické oddelenie v Trenčíne a v Levoči, MOLČAN, J. – ČAPLOVÁ, T. – FLEISCHER, 
J. – ŽUCHA I.: Profesor Mysliveček a formovanie slovenskej psychiatrie, s. 335.

Obr. 3 Profesor MUDr. S. Krákora.
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o činnosti psychiatrického oddelenia, neskôr kliniky, o jeho obložnosti, vekovej 
štruktúre pacientov a výskyte psychických porúch v rokoch 1898 – 1928 pribli-
žuje štúdia MUDr. H. Wagnerovej.11 V skúmanom období bolo hospitalizovaných 
viac ako 9 000 pacientov z celého Slovenska. Z hľadiska pohlavia najviac zastú-
penú skupinu z celkového počtu prijatých pacientov tvorili muži vo veku 30 – 40 
rokov, čo predstavovalo 25% a rovnaké zastúpenie mali ženy vo veku 20 – 30 
rokov.12 Úmrtnosť v sledovanom období bola pomerne vysoká, predstavovala až 
23%.13 K najčastejším psychickým poruchám v danom období patrili schizofrénia 
(34,6%), progresívna paralýza (19,4%) a alkoholické psychózy (16,2%). Menej 
nápadná melanchólia nevykazovala skoro žiadnu dynamiku. Progresívna paralýza 
patrila aj v nasledujúcom období k najčastejším ochoreniam.14 V liečbe progresív-
nej paralýzy sa do roku 1945 používala pyretoterapia.15 

Pedagogická činnosť Psychiatrickej
a neurologickej kliniky LF UK

Klinika od svojho vzniku zabezpečovala aj pedagogickú činnosť. Výučbe psy-
chiatrie sa venoval predovšetkým profesor Mysliveček. V prvých dvoch rokoch sa 
realizovala iba prednášková činnosť s päťhodinovou týždennou dotáciou v zimnom 
aj v letnom semestri. Prednášky boli v českom jazyku za „minimálne učebné“, ktoré 
bolo stanovené zákonom.

V Zozname prednášok nebol presnejšie vymedzený ich obsah, iba časový údaj 
a miesto realizácie.16 Od akademického roku 1921/1922 nastali zmeny v koncepcii 
výučby psychiatrie. Na podnet profesora Myslivečka sa výučba psychiatrie posilnila 
o praktické cvičenia „praktické cvičenia diagnostické“ v dvojhodinovej týždennej 
dotácii,17 ktorú zabezpečovali asistenti. Zmenou v obsahu výučby v letnom semes-

11 WAGNEROVÁ, H.: Tridsaťročná štatistika bratislavského ústavu pre choromyseľných, s. 549-554.
12 Ibidem, s. 550-551.
13 V rokoch 1914 až 1919 vzrástla až na 47 % prijatých pacientov.
14 Ibidem, s. 550.
15 Podstatou pyretoterapie bola intramuskulárna alebo intravenózna aplikácia citrátovej krvi ľudí chorých na 

maláriu, čo viedlo k spomaleniu progresie ochorenia, MATULAY, K.: Liečenie horúčkou (Pyrifer), s. 14-15. 
Pozri tiež TICHÝ, M. – SEDLÁČKOVÁ, E.: Prof. MUDr. Karol Matulay. Nestor slovenskej psychiatrie na 
neurológie, s. 33-34.

16 Prednášky boli rozvrhnuté do troch dní: pondelok, streda a piatok od: „1 ½ do ¾ 3 hodiny popoludní bez 
akademickej čtvrti. Platí za 5 hodín“. Študenti mali stanovené poplatky za prednášky. Ak pri predmete bolo 
označenie „¬“, poplatok predstavoval 8,00-Kčs za týždennú hodinu za semester, u cudzincov 12,00 Kč. 
Chudobným a nemajetným študentom sa mohli poplatky odpustiť, prípadne znížiť na polovicu. Žiadatelia museli 
podať oficiálnu žiadosť a dokladovať ju potvrdením o nemajetnosti na predpísanom formulári a prehľadom 
výsledkov o študijnom prospechu. U prednášok označených „¬¬“ predstavoval poplatok minimálne učebné, 
od ktorého nebol nikto oslobodený. Seminárne cvičenia boli bezplatné, AUK, fond RUK, Zoznam osôb 
a ústavov UK v Bratislave, taktiež štátnych skúšobných komisií podľa stavu na začiatku štud. roku 1919/1920 
až 1929/1930.

17 Bola určená „pre poslucháčov, ktorí už poslúchali klinické prednášky/kolégium o nervových a duševných 
chorobách, resp. ktorí absolvovali klinickú psychiatriu“, AUK, fond RUK, Zoznam prednášok a zoznam osôb 
a ústavov univerzity Komenského v Bratislave v zimnom a letnom semestri 1921/1922.
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tri 1921/1922 bolo zaradenie predmetu Vybrané kapitoly z pathologickej psycholo-
gie s demonstraciami18 s jednohodinovou týždennou dotáciou „dľa úmluvy“. Vý-
učba bola založená na demonštrácii prípadov a kazuistík. V akademických rokoch 
1922/1923 až 1929/1930 pozostávala výučba psychiatrie z prednáškovej činnosti 
a z praktických cvičení, ktorých hodinová dotácia sa nezmenila. Zmeny sa týkali 
iba názvu prednášok a praktických cvičení. Prednášky naďalej zabezpečoval profe-
sor Mysliveček, praktické cvičenia asistenti. V poslednom roku pôsobenia profesora 
Myslivečka na klinike (1929/1930) došlo k posilneniu praktickej výučby zameranej 
na diagnostiku chorôb duševných a nervových v dvojhodinovej týždennej dotácii. 
Výučbu zabezpečoval súkromný docent Miroslav Křivý.19 Obsahové zameranie 
a hodinová dotácia výučby psychiatrie sa v ďalšom období výraznejšie nezmenili. 
Od akademického roku 1924/25 klinika zabezpečovala aj výučbu predmetu „Psy-
chiatria pre právnikov“ v dvojhodinovej týždennej dotácii.

MUDr. Stanislav Krákora, ako asistent kliniky, zabezpečoval praktickú výučbu psy-
chiatrie od roku 1922 až do roku 1937.20 Podieľal sa aj na výučbe predmetov Klinika 
a terapia neuróz a Vybrané kapitoly z neurológie a psychiatrie.21 Po odchode profesora 
Křivého bol v akademickom roku 1937/1938 dekrétom z 15. septembra 1937 poverený 
konaním prednášok a cvičení z psychiatrie a neurológie a vedením Psychiatrickej a ne-
urologickej kliniky. Rozhodnutím Ministerstva školstva a národnej osvety bol poverený 
aj funkciou mimoriadneho examinátora.22 V akademickom roku 1938/1939 sa výučba 
zúžila iba na zabezpečenie prednášok z predmetu Choroby nervové a duševné v päťho-
dinovej dotácii týždenne a praktická výučba nebola do študijného programu zaradená.

Vedecko-výskumná činnosť Psychiatrickej
a neurologickej kliniky LF UK

Profesor Mysliveček sa v svojej vedeckej práci venoval prevažne morfológii 
centrálneho a periférneho nervstva, problémom neuropatológie, neurohistológie 
a aj psychiatrie. Zastával názor, že lekár má disponovať vedomosťami z psychiatrie, 
ktoré budú východiskom jeho psychologického prístupu k chorým. Zároveň odpo-
rúčal využitie psychoterapie v práci lekára. Bol autorom a spoluautorom viac ako 
130 štúdií a odborných článkov publikovaných v domácich a zahraničných vedec-
kých periodikách. Podieľal sa na založení Bratislavských lekárskych listov a v ro-
koch 1922 až 1930 bol členom ich redakčnej rady. Pôsobil tiež ako súdny znalec pre 

18 Zaradenie uvedeného predmetu v študijnom programe v ďalších školských rokoch absentovalo.
19 Doc. Křivý bol dekrétom z 11. júla 1930, č. j. 80261/30-IV-4, dočasne poverený suplovaním prednášok 

z psychiatrie a neurológie a naďalej zabezpečoval praktické cvičenia, ktorých hodinová dotácia sa nezmenila. 
Zároveň bol poverený aj výučbou súdnej psychiatrie pre právnikov pre nasledujúce študijné roky, AUK, fond 
RUK, PO, OSPP, prof. MUDr. Křivý Miroslav, šk. 65.

20 AUK, fond RUK, PO, OSPP, Doc. MUDr. Krákora Stanislav, šk. 63.
21 AUK, fond RUK, Zoznam osôb a ústavov univerzity Komenského v Bratislave, taktiež štátnych skúšobných 

komisií podľa stavu na začiatku štud. roku 1934/1935 až 1938/1939.
22 AUK, fond RUK, PO, OSPP, Doc. MUDr. Krákora Stanislav, šk. 63.
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psychiatriu.23 Profesor Křivý sa vo vedecko-výskumnej práci venoval neurológii. 
Skúmal autonómnu činnosť miechy a problémy Parkinsonovho syndrómu. Na kli-
nike vytvoril likvorologické laboratórium a publikoval práce o nových metódach 
vyšetrenia likvoru. Ako prvý prednášal o progresívnych vyšetrovacích metódach, 
akými boli pneumoencefalografia, ventrikulografia a arteriografia. Venoval sa aj 
systematickému prieskumu slabomyseľnosti vo viacerých okresoch Slovenska. Bol 
autorom viac ako štyridsiatichštúdií uverejnených v odborných časopisoch. Pôsobil 
ako člen súdnej lekárskej rady vrchného súdu v Bratislave a stály súdny znalec psy-
chiatrie.24 Docent Krákora sa v rámci vedecko-výskumnej práci venoval obom od-
borom, psychiatrii aj neurológii. Predmetom jeho klinického výskumu v psychiatrii 
bola adiktológia, predovšetkým problematika delírií tremens a periodické psychózy. 
V neurológii sa venoval histológii centrálneho nervstva. Bol autorom odborných 
štúdií a článkov publikovaných najmä v Bratislavských lekárskych listoch a ďalších 
československých časopisoch. Podobne ako jeho predchodcovia, pôsobil aj ako súd-
ny znalec psychiatrie.25

Záver

V prvej Československej republike vedenie Psychiatrickej a neurologickej klini-
ky LF UK zabezpečovali českí profesori. Počas svojho pôsobenia nesporne prispeli 
k rozvoju slovenskej psychiatrie, zaslúžili sa o vybudovanie systému výučby tohto 
odboru a vychovali svojich slovenských nasledovníkov, ktorí neskôr viedli už samo-
statnú Psychiatrickú kliniku LF UK a aktívne sa podieľali aj na budovaní ďalších 
psychiatrických pracovísk na Slovensku a rozvoji psychiatrie.

Summary

Psychiatric Clinic of the Faculty of Medicine
of the Comenius University during the First
Czechoslovak Republic

Eva Morovicsová

The author describes the formation and constitution of the Psychiatric Clinic of the 
Faculty of Medicine of the Comenius University in Bratislava. The Psychiatric Clinic 
was led in the interwar period by Czech psychiatrists. The author analyses the health 
care, education and scientific research and points out the contribution of Czech profes-
sors to the development of psychiatry in Slovakia.

23 AUK, fond RUK, PO, OSPP, Prof. MUDr. Zdeněk Mysliveček, šk. 134.
24 AUK, fond RUK, PO, OSPP, Prof. MUDr. Křivý Miroslav, šk. 65.
25 AUK, fond RUK, PO, OSPP, Doc. MUDr. Krákora Stanislav, šk. 63. 
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Názory na očkovanie v slovacikálnej 
literatúre na prelome 19. a 20. storočia
(vybrané pramene k téme)*

KATRÍNA PEKAŘOVÁ

Na chorobnosti a úmrtnosti obyvateľstva mali po celé stáročia najväčší podiel 
infekčné ochorenia. Objav očkovania − ako možnosť predchádzať infekčným cho-
robám − patrí nepopierateľne k najvýznamnejším objavom v dejinách medicíny. 
V slovenskej historiografii sa doteraz venovala väčšia pozornosť priekopníkom 
očkovania na Slovensku, ako Jánovi A. Raymannovi (1690 – 1770), ktorý na eu-
rópskom kontinente uskutočnil prvú variolizáciu v roku 1721 na vlastnej dcére.1 
Niekoľko ďalších starších i novších štúdií bolo venovaných variolizácií, resp. vak-
cinácií proti pravým kiahňam na prelome 18. a 19. storočia.2 Naproti tomu zahra-
ničná historiografia v posledných rokoch priniesla celý rad podnetných výskumov 
k prehĺbeniu poznania histórie očkovania. Za všetky spomeňme len práce českej 
bádateľky Daniely Tinkovej3 alebo najnovšiu monografiu významného historika 
medicíny a zdravotníctva Lászlóa Kissa, ktorého výskumy sledovali tematiku 
v celouhorských súvislostiach a teda integrujú v sebe aj poznatky o dejinách očko-
vania na dnešnom území Slovenska.4 Obidvaja bádatelia vykresľujú počiatky oč-
kovania proti pravým kiahňam (variola vera) a jeho vývin v prvých desaťročiach 
19. storočia v celej šírke tejto mnohovrstevnej problematiky, nevyhli sa ani téme 
dobových diskusií o potrebe očkovania.

Cieľom nášho príspevku je upozorniť na niektoré typy prameňov, ktoré reflektujú 
názory na očkovanie na dnešnom území Slovenska na prelome 19. a 20. storočia − 
s presahom do 30. rokov (teda vrátane prvého desaťročia trvania Československej 
republiky). Príspevok nie je koncipovaný ako sumárny prehľad literatúry k téme, 
ale skôr ako mozaika najpríznačnejších prameňov, ktoré reprezentujú súdobé názory 
v slovacikálnej literatúre. Keďže v priebehu 19. storočia pribudli nové poznatky 

* Príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0421/17 Symbolické reprezentácie nebezpečenstva.
1 JUNAS, J. – BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny medicíny a zdravotníctva, s. 390.
2 Napr.: DUKA ZÓLYOMI, N.: Postoj Trnavskej lekárskej fakulty k otázkam verejného zdravotníctva, s. 251-

260; RICZIOVÁ, B. – ROLLEROVÁ, A.: Kiahne a osýpky, s. 175-192.
3 TINKOVÁ, D.: Zákeřná mefitis, s. 205-259. TINKOVÁ, D. - LENDEROVÁ, M.: Tělo bránené a ubráněné, s. 

265-344.
4 L. Kiss skúma dejiny medicíny na Slovensku v širších celouhorských kultúrno-historických súvislostiach, 

publikuje na Slovensku i v Maďarsku. K očkovaniu pozri súhrnne: KISS, L.: Égnek legszebb ajándéka.
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v oblasti bakteriológie a mikrobiológie, čo na konci storočia umožnilo lekárom bo-
jovať i proti ďalším infekčným ochoreniam, v príspevku poukážeme aj na dobové 
skúsenosti a percepcie očkovania proti záškrtu.

Pramennú bázu môžeme rozčleniť do dvoch základných skupín. Prvú tvorí litera-
túra, ktorej autori i adresáti boli lekári. Názory lekárov k vymedzenej téme do rozpadu 
monarchie najlepšie dokumentujú ročenky lekárskych, resp. prírodovedno-lekárskych 
spolkov, ktoré vychádzali v maďarčine. Po roku 1918 zaznamenávame postupný ná-
rast slovenskej lekárskej literatúry. Zo sledovaného hľadiska najvýznamnejšie fórum 
predstavovali Bratislavské lekárske listy založené v roku 1921. Druhý okruh prameňov 
predstavuje ďalšia zdravotnícka literatúra adresovaná širšej verejnosti − teda žánre 
osvetovej literatúry, ktorej autormi boli lekári i nelekári. Tento typ literatúry reprezen-
tujú „domáci lekári“, zdravovedy a periodická tlač. Do spektra osvetovej literatúry sme 
zaradili aj spisy propagátorov tradičnej liečby, resp. novších foriem prírodnej liečby.

Do roku 1918 v inštitucionálnej základni vedy na našom území zastávali mimo-
riadne vážnu úlohu regionálne vedecké spolky, ktoré sa okrem iného zaslúžili aj 
o udomácňovanie nových poznatkov v lekárskych vedách. Lekári vyvíjali činnosť 
v rámci širšie orientovaných prírodovedných spolkov a to Bratislavského prírodo-
vedného spolku, Banskoštiavnickej lekárskej a prírodovednej spoločnosti a Príro-
dovedného spolku Trenčianskej župy, okrem toho vznikli samostatné lekársko-le-
kárnické profesné spolky v bývalej Zemplínskej, Spišskej a Gemerskej župe.5 Na 
stránkach spolkových ročeniek vo vymedzenom období už význam či potreba vak-
cinácie proti pravým kiahňam nepatrilo k diskutovaným témam. Zákon z roku 1876 
stanovil v Uhorsku povinné očkovanie, v roku 1887 sa z podnetu lekárov uzákonila 
povinná revakcinácia.6 V dôsledku týchto opatrení, podľa Kapronczaya, v roku 1915 
nezaznamenali v Uhorsku ani jeden výskyt pravých kiahní.7

Na VIII. medzinárodnom hygienickom a demografickom kongrese v Budapešti 4. 
septembra 1894 odznela prednáška francúzskeho bakteriológa a imunológa, spolu-
zakladateľa Pasteurovho inštitútu Emila Rouxa (1853 − 1933) o aplikácií séroterapie 
pri diftérii a o dosiahnutých výsledkoch. 8 Ešte v tom istom roku odzneli informácie 
o tomto sére vo viacerých spolkov ale predovšetkým informácie o podaní séra na 
pôde bratislavského (E. Hauer), nitrianskeho (K. Thuróczy), i spišského (F. Gabriel) 
spolku,9 všetci lekári referovali o dobrých výsledkoch. Získané skúsenosti a pozitív-
ne názory lekárov najlepšie dokumentujú slová mladého spišského lekára „… počas 
svojej doterajšej osemročnej praxe som sa len bezmocne prizeral úmrtiam detí, teraz 
po objave séra je úmrtie dieťaťa také zriedkavé, že priaznivé výsledky môžem len 
séru pripísať. Preto odporúčam svojim kolegom jeho aplikáciu.“10 Napriek tomu 
aj v nasledujúcich desaťročiach patril záškrt medzi najčastejšie príčiny úmrtí detí. 

5  Súhrnne k dejinám spolkov pozri: PEKAŘOVÁ, K.: Prírodovedné a lekárske spolky, s. 29-92.
6 Prvýkrát do dovŕšenia prvého roku života a následné preočkovanie vo veku desať rokov.
7 KAPRONCZAY, K.: A járványok elleni küzdelem, s. 51-53.
8 KISS, L.: Prvé pokusy s aplikáciou protidifterického séra na Slovensku, s. 23-27.
9 PEKAŘOVÁ, K.: Prírodovedné a lekárske spolky, s. 115-117.
10 GABRIEL, F.: Behring-sérummal kezelt néhány esetről, s. 14-15.
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Zakladateľ moderného detského lekárstva na Slovensku A. Chura ešte aj koncom 
30. rokov vo svojej rozsiahlej epidemiologickej a klinickej štúdii, vypracovanej na 
základe údajov z mesta Bratislavy v rokoch 1916 – 1927, hovorí o boji proti diftérií 
ako o „malomocnom“ a „sisifosskom“. Súčasťou jeho štúdie bol aj návrh plošného 
očkovania detí v Bratislave s vyčíslením nákladov.11 Očkovanie proti diftérií bolo na 
Slovensku uzákonené až v roku 1946.12

Druhý okruh prameňov, teda žánre osvetovej literatúry, vychádzali tak pre ma-
ďarské, nemecké ako i slovenské obyvateľstvo. V našom príspevku si budeme 
všímať len slovenskú osvetovú produkciu. Napriek zjavným úspechom vakcinácie 
proti kiahňam ešte aj koncom storočia sa v zdravotnoosvetových prácach kládol 
dôraz na propagáciu jeho významu. V 90. rokoch učiteľom v Bohdanovciach nad 
Trnavou J. Kováčikom zostavený Prostonárodní Domáci lekár13 je zaujímavý tým, 
že v najrozsiahlejšom hesle Pestovanie malých dietok sa opieral už o pôvodnú slo-
venskú odbornú literatúru, a to o cyklus článkov lekára a publicistu J. Markoviča 
pôvodne uverejneného v časopise pre rodičov a učiteľov Dom a škola.14 Kováčik 
doslovne prevzal Markovičov text, v ktorom opísal nielen históriu a priebeh oč-
kovania proti kiahňam, ale priznal aj riziká vakcinácie (napr. prenos pohlavných 
chorôb), ktorými odporcovia očkovania spochybňovali jeho účinnosť a bezpeč-
nosť. V tom čase začínajúci praktický lekár na Myjave spomenul tiež skúsenos-
ti s poslednou epidémiou kiahní, počas ktorej zaznamenali vysokú úmrtnosť aj 
u zaočkovaných, v dôsledku čoho: „Toho roku mnohí rodičia nijako nechceli dať 
štepiť, tvrdiac, že tie deti najväčšmi mrely, ktoré boly zaštepené“. V závere však, 
odvolávajúc sa na štatistické údaje, odporúčal očkovanie i keď nie celkom pre-
svedčivými slovami: „veď keby sme aj nechceli, bude nás k tomu zákon nútiť“. 
Oveľa jednoznačnejšie odporúča očkovanie o dve desaťročia neskôr vydaná Ľu-
dová zdravoveda V. Šrobára15, ktorá sa považuje za medzník v dejinách zdravot-
nej výchovy16, ale môžeme ju považovať aj za míľnik v slovenskej zdravotníckej 
spisbe. V diele určenom náročnejšiemu čitateľovi píše: “Kiahne (variola) bývaly 
kedysi postrachom ľudí. Dnes máme proti nákaze istý a bezpečný liek: štepenie 
proti kiahňam. Zákon nariaďuje štepiť dieťa.” Aj na inom mieste označil Šrobár 
vakcináciu za „najlepší a najbezpečnejší prostriedok“.

J. Markovič bol tiež jedným z prvých slovenských lekárov, propagujúcich lieč-
bu záškrtu protidifterickým sérom.17 Na stránkach časopisu Obzor priznáva, že 
„doterajšie liečenie diftérií bolo len hapkanie vo tme“. Za nateraz najlepší liek 
označil sérum, zrozumiteľným spôsobom vysvetlil jeho účinok a použitie, nabádal 
k skorému vyhľadaniu lekára, keďže sérum je účinné len v ranom štádiu choro-

11 CHURA, A.J.: Diftéria, s. 318-410.
12 KRAJČÍROVÁ, K. − MIKAS, J.: Ochorenia proti ktorým sa v Slovenskej republike očkuje, [online].
13 KOVÁČIK, J.: Prostonárodní Domáci lekár, s. 73-116.
14 MARKOVIČ, J.: Krátky nástin telesnej výchovy detí, 1885, sošit 4, 5, 7, 10, 11; 1887, č. 10-12.
15 ŠROBÁR, V.: Ľudová zdravoveda, s. 203 a 218.
16 FALISOVÁ, A.: Vavro Šrobár – lekár a prvý minister zdravotníctva ČSR, s. 375-383.
17 MARKOVIČ, J.: Difteritis, s. 27–29.



84

Historia Medicinae Slovaca III.Štúdie

by a upozornil tiež, že „rodič… musí byť pripravený na 20-30 zl. len za sérum“. 
O desaťročie neskôr Šrobár vo svojej zdravovede píše o sére ako bežnom a lacnom 
lieku: „Proti záškrtu máme bezpečný liek: serum difterické. Sérum je dnes pomer-
ne lacný liek. Vyrába ho štát a v každej lekárni je vždy na sklade“.18 Podobne ako 
Markovič, aj on nabáda k skorému vyhľadaniu lekára: “Pred užívaním štepenia 
proti záškrtu umieralo zo 100 asi 85 nemocných… Dnes umiera zo sta asi 5-10 ne-
mocných. I to väčšinou len v takých prípadoch, kde rodičia zanedbávajú chorobu 
a idú k lekárovi len na 5-6 deň, keď už nákaza choroby zachvátila všetky ústroje 
tela a smrť je len otázkou času….Z toho vidíme, že pri záškrte nesvobodno ztrácať 
ani len hodiny času, ale hneď ako chorobu zbadáme, volajme lekára a dajme ne-
mocného zaštepiť…”19

V slovacikálnej literatúre sme sa v lekárskej komunite nestretli s odmietnutím 
očkovania proti kiahňam či záškrtu, ako tomu bolo napr. v Čechách. 20 Aj v ce-
louhorskom kontexte sa v tomto období spomína len jeden lekár zo Stoličného 
Belehradu (Székesfehérvár), nie je však vylúčené, že odporcovia nedostali priestor 
v tlači. Poukázal nato jeden z najvýznamnejších slovenských odporcov očkova-
nia J. Zigmundík. Jeho príspevky domáce redakcie odmietali, preto publikoval 
v krajanských a nemeckých periodikách.21 Zigmudník je v dejinách známy ako 
národovec, pedagóg a propagátor osvety, po roku 1918 organizátor slovenského 
školstva. Od 90. rokov propagoval zdravý životný štýl a prírodoliečbu, ktorá sa 
šírila z nemecky hovoriacich krajín. Bol horlivým zástancom vodoliečby a po-
dobne ako v druhej polovici 19. storočia jej najvýznamnejší nemecký predstaviteľ 
Sebastian Kneipp aj Zigmundík odmietal vakcináciu. Pravé kiahne sa podľa neho 
mali dať bezpečne vyliečiť hydroterapiou.22 Z dvadsiatich Hlavných zdravotných 
zásad až v troch brojí proti očkovaniu: “Štepenie osýpok je nápočným, úmysel-
ným zanečisťovaním krvi, je teda nanajvýš škodlivé, a tak bolo by trestuhodné. 
Je však zákonom prikázané… Oslabujeme telo a jeho prírodnú liečivú silu, keď 
ho otravujeme medicínami, štepením osýpok, alkoholom, nečistým vzduchom at-
ď.”23 Rovnako sa vyslovil aj proti liečbe záškrtu sérom. “Vytrubované výsledky 
Behringovského difterového serumu miznú proti výsledkom prírodoliečby, poneváč 
prvším úmrtnosť údajne na 14-18% sa umenšuje, oproti čomu prírodoliečba sotva 
2-3% opatrovaných oplakáva… Kochov tuberkulin, Behringovo serum, druhé te-
raz po sebe vynorujúce sa serumy, Pasteurové a štepenie osýpok patria všetky do 
tohože oddielu najväčšieho zablúdenia ľudského ducha, ktoré záleží v odpadnutí 
od prírody… Na šťastie koná prírodoliečba viac, než tieto mudrlantské pekelné vy-

18 ŠROBÁR, V.: Ľudová zdravoveda, s. 219.
19 Ibidem s. 220-221.
20 Zaujímavé, že osvetové práce viacerých českých odporcov vakcinácie boli obľúbené a čítané i medzi slovenským 

obyvateľstvom (napr. J. Pečírka, V. Šel) a časti z nich preberali slovenské kalendáre. Pozri PEKAŘOVÁ, K. 
a kol.: Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch, s. 142.

21 ZIGMUNDÍK, J.: Počiatky domáceho liečenia, s. 6
22 Ibidem, s. 104-105.
23 Ibidem, s. 12-13.
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nálezy jednotlive a dohromady…“.24 Zigmundík vo svojich prácach vydávaných až 
do konca 30. rokov vystupoval všeobecne proti akademickej / klasickej medicíne. 
Proti očkovaniu spájal argumenty politické, náboženské i medicínske.

Stručne sme predstavili pramenný materiál, ktorý dokumentuje dobové názory 
i diskusie na očkovanie v slovacikálnej literatúre. Predložený príspevok považujeme 
za úvod k tejto téme. Ďalšie výskumy by mohli priniesť komplexnejší obraz o názo-
roch lekárov i nelekárov, o charaktere a príčinách diskusií o očkovaní.

Summary

Opinions on Vaccination in Slovak-related Prints
at the Turn of Centuries

Katarína Pekařová

The article highlights selected genres of contemporary sources which reflect opin-
ions on vaccination (against smallpox and diphtheria) in the territory of today’s Slo-
vakia at the turn of the 20th century. The author divides the literature into two groups. 
The first group is made of literature which authors were doctors. The second group is 
made of other medical literature addressed to wider public. Authors of the literature in 
the second group were not only doctors but also non-doctors. There was no rejection of 
vaccination against smallpox or diphtheria in the medical society. The most significant 
opponent of vaccination in Slovakia was a pedagogue and promoter of natural medi-
cine J. Zigmundík.
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Zrod a počiatky slovenskej kardiológie,
roky 1919 - 1939

IGOR RIEČANSKÝ

Zrod slovenskej kardiológie je neodlučiteľne spätý so založením prvej vysokej 
školy na Slovensku, Československej štátnej univerzity v Bratislave v júni 1919. 
Univerzita bola v tom istom roku (11. novembra) premenovaná na Univerzitu Ko-
menského. Lekárska fakulta spomedzi fakúlt univerzity bola jediná, ktorá začala 
pedagogickú činnosť v akademickom roku 1919/1920. O vznik UK sa najviac zaslú-
žil profesor Kristián Hynek (obr.1), žiak profesora Emericha Maixnera, prednostu 
I. internej kliniky českej Karlovej univerzity v Prahe. Kristián Hynek bol prvým 
rektorom novozaloženej univerzity a prvým prednostom Internej kliniky fakulty. Od 
definitívneho príchodu do Bratislavy v septembri 1919 až po odchod v roku 1931 
do Prahy, na uprázdnené miesto prednostu I. internej kliniky Lekárskej fakulty Kar-
lovej univerzity, bol vedúcou postavou medicínskeho života na Slovensku. Položil 
základy slovenského vnútorného lekárstva a jeho jednotlivých odborov a intenzívne 
sa venoval ich ďalšiemu rozvoju. Stredobodom vedeckého záujmu profesora Hyne-
ka bola hematológia, v ktorej sa dopracoval k výsledkom medzinárodného význa-
mu. Podstatne tiež prispel k rozvoju kardiológie predovšetkým v oblasti zlepšenia 
röntgenologickej diagnostiky a na poli prevencie a liečby aterosklerózy. Ako čelný 
predstaviteľ československého vnútorného lekárstva bol jedným zo zakladateľov 
Československej kardiologickej spoločnosti v roku 1929 a stal sa jej dlhoročným 
podpredsedom. Bola to tretia kardiologická spoločnosť na svete po americkej (1924) 
a nemeckej (1927).

Profesor Hynek svojmu prvému asistentovi, najobľúbenejšiemu žiakovi, prvé-
mu docentovi (1926), mimoriadnemu profesorovi (1930), od roku 1936 riadnemu 
profesorovi vnútorného lekárstva Jaroslavovi Sumbalovi, (obr. 2) zveril kardioló-
giu. Sumbal sa úspešne zhostil tejto náročnej úlohy a vytrvalou prácou rozvinul 
kardiológiu na úroveň primeranú dobe a je tak právom považovaný za zakladateľa 
slovenskej kardiológie. Profesor Sumbal pochádzal z národne uvedomelej uči-
teľskej rodiny. Tesne pred ukončením štúdia na Lekárskej fakulte v Prahe musel 
počas prvej svetovej vojny narukovať do rakúsko-uhorskej armády. Bojoval na 
ruskom fronte, prebehol na druhú stranu a stal sa príslušníkom československých 
légií v Rusku. Ako zdravotník-legionár prekonal celú anabázu cez Sibír. Po skon-
čení vojny dokončil štúdium medicíny (1919) a nastúpil na kliniku u proferso-
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ra Hynka, ktorý si mladého nadaného 
energického lekára vybral za asisten-
ta do svojho bratislavského tímu. Ja-
roslav Sumbal na začiatku v rokoch 
1920 - 1922 v spolupráci s profesorom 
Bohuslavom Polákom, prednostom 
Farmakologického ústavu Lekárskej 
fakulty UK, robil pokusy s účinkom 
extraktov teľacieho srdca na izolované 
žabie srdce. Zistil, že extrakt svalstva 
pravej predsiene srdca na žabie srdce 
pôsobí výrazne viac inotropne a chro-
notropne ako extrakt svalstva ľavej 
komory. Predpokladané humorálne 
látky sa im však nepodarilo izolovať. 
Týmito pokusmi Sumbal o 60 rokov 
skôr predznamenal budúce zameranie 
výskumu na srdcové predsiene, keď sa 
zistilo, že v predsieňach sa vytvára na-
triuretický peptid regulujúci homeostá-
zu soli, vylučovanie vody a udržovanie 
krvného tlaku. Profesor Hynek odhalil 
Sumbalove predpoklady pre ďalší od-
borný a profesionálny rast a zabezpečil 
mu v rokoch 1922 - 1923 pokračova-
nie vo výskume humorálnej regulácie 
srdcovej činnosti v Londýne na praco-
visku profesora Thomasa Lewisa, ve-
dúcej osobnosti svetovej kardiológie. 
Výskumy o účinkoch acetylcholínu, 
adrenalínu a ďalších spôsoboch na ko-
ronárne artérie korytnačky realizoval 
v Londýne spolu s profesorom Dru-
rym a publikoval vo viacerých prácach 
v medzinárodne renomovanom časo-
pise Heart. Dosiahnuté originálne vý-
sledky zreteľne poukazujú, že Jaroslav 
Sumbal stál na prahu objasnenia neu-
rohumorálnej regulácie činnosti srdca, 
za čo jeho súčasníci profesor H.H. Dale 
(Cambridge) a profesor O. Löevi (Graz) 
dostali v roku 1936 Nobelovu cenu. 

Obr.1 Prof. MUDr. Krystian Hynek
(1879 - 1960). Zdroj: archív autora.

Obr. 2 Prof. MUDr. Jaroslav Sumbal
(1890 - 1948). Zdroj: archív autora. 
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Možno konštatovať, že Sumbal svojou 
výskumnou prácou počas štúdijného 
pobytu u Thomasa Lewisa, umiestnil 
slovenskú kardiológiu medzi moderné 
prúdy svetovej kardiológie.

Po návrate z Londýna si profesor 
Sumbal získal povesť výborného klini-
ka-diagnostika so vzácnym postrehom 
a intuíciou. Zaviedol medzi prvými 
u nás do klinickej praxe vyšetrovanie 
EKG. Patrí mu tiež prvenstvo v Čes-
koslovensku v určení správnej diag-
nózy infarktu myokardu u 48-ročného 
muža, na základe klinického obrazu 
overeného pitvou v článku, publiko-
vanom v roku 1929 v Bratislavských 
lekárskych listoch.

Vývoj slovenskej kardiológie sa 
urýchlil v roku 1931, keď Jaroslav 
Sumbal prevzal po profesorovi Netouš-
kovi Propedeutickú kliniku. Nadviazal 
na funkčné patofyziologické zamera-
nie na vnútorné choroby svojho pred-
chodcu a kliniku začal profilovať kar-
diologicky. Tento progresívny prístup 
a jeho aplikáciu v diagnostike a liečbe 
uplatnil profesor Sumbal pri razení 
nových postupov využitia digitálisu 
v liečbe srdcového zlyhania. V spolu-
práci s Františkom Švecom, asisten-
tom Farmakologického ústavu, ktorý 
v rokoch 1933 - 1937 pracoval tiež aj 
ako externý asistent na Propedeutickej 
klinike, sa venovali klinickým otázkam 
farmakodynamiky digitálisových gly-
kozidov. Výsledkom boli nové poznat-
ky o resorpcii, rozklade a vylučovaní 
kardioglykozidov, čo v 30. rokoch vied-
lo k československému prvenstvu v za-
vedení intravenóznej aplikácie kardio-
toník pri liečbe srdcového zlyhania. Na 
základe výsledkov, ktoré vzbudili veľký 

Obr. 3 Prof. MUDr. František Švec, DrSc
(1906 - 1976). Zdroj: archív autora.

Obr. 4 Prof. MUDr. Vladimír Haviar
(1911 - 1996). Zdroj: archív autora.
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ohlas v zahraničí, sa Švec stal v roku 
1937 prvým slovenským habilitovaným 
docentom farmakológie a druhým do-
centom v Československu pred druhou 
svetovou vojnou. Za univerzitného pro-
fesora bol Švec, žiak profesora Poláka, 
menovaný v roku 1939. Profesor Fran-
tišek Švec (obr. 4) sa objavnou prácou 
v oblasti experimentálnej a klinickej 
kardiológie a neskôr experimentálnej 
onkológie zaradil medzi farmakológov 
svetového formátu. Profesor Sumbal 
bol tiež priekopníkom balneoterapie pre 
kardiakov. Zaslúžil sa o novú výstavbu 
v kúpeľoch Sliač, v podobe moderného 
kúpeľného domu Palace, ktorý bol otvo-
rený v roku 1936. Zaviedol do kúpeľnej 
liečby kardiovaskulárnych ochorení te-
lesnú aktivitu a tak položil základy re-
habilitácie týchto chorôb na Slovensku. 
Zdôrazňoval priaznivé vazodilatačné 

účinky minerálnej uhličitej vody, čím empiricky predstihol o niekoľko desaťročí éru 
vazodilatačnej liečby srdcového zlyhania. V akademickom roku 1938/1939, keď bol 
profesor Sumbal dekanom Lekárskej fakulty, dostal na jeseň ťažký infarkt myokar-
du s niekoľko mesačnou rekonvalescenciou. V období vzniku Slovenskej republiky, 
keď boli českí profesori prepustení, mal Vladimír Haviar, prvý asistent profesora 
Sumbala, veľkú zásluhu na neprerušenom vývoji kardiológie. Podarilo sa mu za-
chrániť svojho učiteľa pre núteným odchodom zo Slovenska a ponechať ho vo ve-
dení Propedeutickej kliniky. Rozhodujúcu pomoc a potom ochranu počas existencie 
Slovenskej republiky, poskytol Jaroslavovi Sumbalovi Emanuel Filo, v tom čase 
dekan (1939/1940), ktorý v rokoch 1935 - 1938 pôsobil ako docent na klinike profe-
sora Sumbala po príchode z Prahy. Tam sa predtým na I. internej klinike u profesora 
Hynka v roku 1934 habilitoval ako prvý Slovák na Lekárskej fakulte Karlovej Uni-
verzity. Úspešná rekonvalescencia profesora Sumbala, ktorú riadil Vladimír Haviar, 
stála na začiatku cesty k zavedeniu včasnej mobilizácie pacientov po infarkte myo-
kardu v Československu. Jej propagátorom a európskym priekopníkom sa stal práve 
profesor Haviar (obr. 4), ktorý prevzal vedenie kliniky v roku 1949 (premenovanej 
v roku 1945 na II. internú kliniku) po profesorovi Sumbalovi. Do počiatočnej etapy 
vývoja slovenskej kardiológie významne prispela Propedeutická klinika Lekárskej 
fakulty, ktorej vznik v roku 1922 inicioval profesor Hynek a jej vedením poveril 
profesora Miloša Netouška (obr. 5). Ten stál na čele kliniky do roku 1931, kedy sa 
po odchode Hynka do Prahy stal prednostom Internej kliniky profesor Netoušek 

Obr. 5 Prof. MUDr. Miloš Netoušek
(1889 - 1968). Zdroj: archív autora.
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(do roku 1939), ktorý ako už bolo uvedené, rozvíjal moderný funkčný smer internej 
medicíny. Prepojenie teoretického a klinického prístupu bolo predvídavé a výrazne 
ovplyvnilo vývoj internej medicíny, hlavne kardiológie, na Slovensku. Tento dyna-
mický (patofyziologický) pohľad sa plne uplatnil v publikáciách a učebných textoch 
profesora Netouška a jeho spolupracovníkov, publikovaných v 20. a 30. rokoch. Oba-
ja najstarší žiaci František Šimer a Ladislav Dérer, originálnym prístupom v opretí sa 
o rozsiahle vedomosti z chémie, biochémie, matematiky, riešili otázky fyzikálnych 
a chemických zmien krvi pri rozličných poruchách cirkulácie, vrátane šoku. Profesor 
František Šimer, výnimočný klinik a pedagóg, bol v akademickom roku 1938/1939 
prednostom Ústavu patologickej fyziológie. Profesor Ladislav Dérer, viedol internú 
kliniku (premenovanú v roku 1945 na I. internú kliniku), v období 1945 - 1955. Ce-
losvetovo sú prioritné jeho práce venované periodicite biologických javov za normy 
a patológie, ktorými profesor Dérer významne prispel ku kreovaniu nového odvetvia 
medicíny - biochronológie.

Summary

Foundation and Development of Cardiology 
in Slovakia 1919 - 1939

Igor Riečanský

History of Slovak cardiology is inseparable intertwined with the founda-
tion of first Slovak university – Comenius University and its Medical facul-
ty in Bratislava in summer 1919. During the first decade, profesor Hynek as 
a Head of the Department of Internal medicine at Faculty of Medicine stood 
at the beginning of Slovak internal medicine and cardiology. Development of 
the discipline had accelerated in 1931 when Jaroslav Sumbal had become the 
the Head of Propedentical Department of the Faculty of Medical of the Come-
nius University (since 1945 known as 2nd Department of Internal Medicine) 
after professor Miloš Netoušek. Sumbal was permanently deeply influenced by 
his research fellowship with professor Thomas Lewis in London. Cooperation 
between Jaroslav Sumbal and later professor František Švec concerning stud-
ing digitalis glycosides during 30’ies resulted in a new progressive knowledge, 
which Švec placed among leading world experts. Thanks to Sumbal’s asistent 
and student Vladimir Haviar, the development of cardiology continued during 
the Slovak Republic. Haviar succeeded in a struggle againts Sumbal’s forced 
departure from Slovakia and let him in the position of the Head of the Propedeu-
tical Department. During 20’s and 30’s, professor Netoušek with his students 
(Šimer, Dérer) made several important contributions to the development of Slo-
vak cardiology as well.
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Vybrané aspekty výchovy k zdraviu
v 1. ČSR a dnes

EVA SCHNITZEROVÁ – SILVIA CAPÍKOVÁ

Zámerom príspevku je prezentovať vybrané otázky výchovy k zdraviu najmä 
z pohľadu praxe verejného zdravotníctva, v historických a sociálno-kultúrnych 
kontextoch, so zreteľom na územie Slovenska v prvej Česko-slovenskej repub-
like (ďalej len 1. ČSR) až po súčasnosť. V danom časovom úseku sa postavenie 
zdravotnej výchovy, neskôr výchovy k zdraviu uberalo zmenami, ktoré smero-
vali k jej spoločenskej a odbornej etablácii (legitimizácii, profesionalizácii a in-
štitucionalizácii).

Možnosti a formovanie zdravotnej výchovy
v prvej polovici 20. storčia v 1. ČSR

Na prelome 19. a 20. stor. sa stupňovalo úsilie o spoznanie a ovplyvnenie sociál-
nych príčin chorôb a úsilie o formovanie sociálnych aspektov medicíny. Tak popri 
sociálnej medicíne vzniká odbor sociálna hygiena. V období medzi dvomi svetový-
mi vojnami sa sociálna hygiena spája so sociálnym lekárstvom do jedného odboru, 
u nás pod názvom sociálne lekárstvo.1 V oblasti zdravotníctva a sociálnej starostli-
vosti významná bola zákonná úprava zdravotníctva – zákon č. 14/1876, vypraco-
vaný Krajinskou zdravotníckou radou pri ministerstve vnútra a prijatý uhorským 
parlamentom. Predstavoval prvý zdravotnícky kódex sui generis v Uhorsku, ktorý 
na našom území platil s menšími úpravami až do roku 1952. Zdravotná a sociálna 
starostlivosť na začiatku 20. stor. nebola vyhovujúca, čo malo negatívny vplyv na 
zdravotný stav najmä sociálne slabšieho obyvateľstva. Šírili sa epidémie, väčšina 
obyvateľstva bola odkázaná na ľudové liečiteľstvo.2

Potrebu zvyšovať zdravotné znalosti a zdravotné povedomie obyvateľstva si 
uvedomovali mnohí lekári. Využívali na to hovorené i písané slovo. Patrili k nim 
napríklad Dušan Makovický (1866 – 1921), ktorý vydal knižnú edíciu Poučné číta-
nie pre ľud a Poučnú bibliotéku pre inteligenciu; Pavol Blaho (1867 – 1927), ktorý 

1 ROVNÝ, I. et al.: Preventívne lekárstvo, s. 13-30; SLÁDEK, J. et al.: Verejné zdravotníctvo – hygienická 
a protiepidemická starostlivosť na Slovensku, s. 4-75.

2 BENIAK, M. et al.: Vybrané kapitoly zo sociálneho lekárstva, s. 3–30; OZOROVSKÝ, V. et al.: Sociálne 
lekárstvo.
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vykonával systematickú osvetovú prácu; Vavro Šrobár (1867 – 1950), autor diela 
Ľudová zdravoveda a Albert Škarvan (1869 – 1926), ktorý napísal Zápisky vojen-
ského lekára.3

V období 1. ČSR (1918 – 1938) sa najvyšším orgánom štátnej správy v otázkach 
zdravotníctva stalo Ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy v Prahe 
(ďalej len MVZTV, zriadené v roku 1918 zákonom č. 2/1918 Zb.). MVZTV malo 
štyri oddelenia: zdravotno-administratívne, protiepidemické, zdravotno-sociálne 
a hygienické, medicinálne. Za prvého československého ministra zdravotníctva bol 
vymenovaný slovenský lekár, politik Vavro Šrobár. Na zdravotníckej starostlivosti 
sa podieľal štát, súkromníci, nemocenské poisťovne a charitatívne organizácie. Ná-
rodné zhromaždenie (NZ) ČSR prijalo zákon č. 332/1920 Zb., ktorým štát prevzal 
starostlivosť o protiepidemickú činnosť a čiastočne dozor nad výkonom hygienic-
kej starostlivosti, ktorú realizovali štátni lekári.4 Ministerstvo po celý čas trvania 1. 
ČSR nevytvorilo pôvodnú koncepciu zdravotnej výchovy, avšak vyvíjalo aktivity aj 
v tomto smere. Expozitúra MVZTV na Slovensku v polovici 20. rokov podnecovala 
okresné úrady k vykonávaniu zdravotno-osvetovej práce, od okresných náčelníkov 
následne prichádzali hlásenia o priebehu zdravotno-výchovných podujatí.5

V roku 1925 (podľa Uznesenia NZ ČSR zo dňa 20. januára 1920) bol zriadený 
Štátny zdravotný ústav ČSR v Prahe ako centrálne zariadenie verejného zdravotníc-
tva, zamerané najmä na prevenciu infekčných chorôb. Ústav si vytváral v regiónoch 
pobočky, ale na Slovensku pobočka nebola. V máji 1931 v ňom začalo fungovať aj 
oddelenie pre zdravotnú výchovu a propagáciu. Štát sa podieľal na časti nákladov 
spojených s výkonom zdravotníckej pôsobnosti a získal vplyv na riadenie zdravot-
níckych vecí v obciach.6 

V 1. ČSR, zdravotníctvo na Slovensku patrilo pod kompetenciu Ministerstva s pl-
nou mocou pre správu Slovenska, pri ktorom bol vytvorený zdravotnícky referát. Jeho 
prvým prednostom sa stal český lekár Ivan Hálek (1872 – 1945), ktorý na Sloven-
sku pôsobil 38 rokov. Bol zakladateľom vzdelávacích a osvetových spolkov, jedným 
z hlavných organizátorov slovenského zdravotníctva po prvej svetovej vojne a činnosti 
ČSČK na Slovensku. Už v roku 1929 vydal spis Ako ozdraviť našu dedinu. Vo svojej 
knihe Zápisky lekára zaujal progresívne stanovisko k podstate sociálnej biedy a za-
ostalosti obyvateľstva. Bol autorom zdravotníckych rozborov a štatistík, mnohých 
článkov o hygiene, alkoholizme, dojčenskej úmrtnosti, chorobnosti, zdravotníckej 
osvete. V roku 1937 publikoval prácu Kysuce – pokus lekára o sociológiu hornatých 
krajov Slovenska.7 

3 BENIAK, M.: Fragmenty z dejín zdravotnej výchovy na Slovensku; TAKÁČOVÁ, Z. – HEGYI, L.: Prehľad 
dejín výchovy k zdraviu na Slovensku, s. 38-53.

4 BENIAK, M. et al.: Vybrané kapitoly zo sociálneho lekárstva, s. 3-30; OZOROVSKÝ, V. et al.: Sociálne 
lekárstvo.

5 FALISOVÁ, A. – MOROVICSOVÁ, E.: Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918 – 1938.
6 BENIAK, M.: Fragmenty z dejín zdravotnej výchovy na Slovensku; BENIAK, M. et al.: Vybrané kapitoly zo 

sociálneho lekárstva, s. 3-30.
7 BENIAK, M.: Fragmenty z dejín zdravotnej výchovy na Slovensku; TAKÁČOVÁ, Z. – HEGYI, L.: Prehľad 

dejín výchovy k zdraviu na Slovensku, s. 38-53; VOJTEKOVÁ, I. – DOBIÁŠOVÁ, E.: Ivan Hálek – významná 
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Po zrušení župného zriadenia (zákonom č. 125/1927) bol na Slovensku v roku 1928 
ustanovený Krajinský úrad so sídlom v Bratislave. Jeho zdravotnícke oddelenie, riade-
né lekárom, plnilo aj úlohy zdravotnej výchovy a osvety zameranej na boj proti pove-
rám a predsudkom. K významným zdravotno-výchovným pracovníkom počnúc týmto 
obdobím patril slovenský lekár, spisovateľ Ivan Stodola (1888 – 1977), ktorý pôsobil 
najprv ako župný lekár, neskôr ako zdravotnícky inšpektor. V roku 1934 bol vymeno-
vaný za hlavného zdravotníckeho radcu a prednostu oddelenia na Krajinskom úrade. 
Bol publikačne činný v oblasti zdravotnej výchovy, je autorom viacerých zdravotno-
-výchovných publikácií, ako napríklad: Či sa dajú suchoty liečiť, Chráňme si zdravie, 
Aké musí byť Slovensko? Pečlivosť o mládež zdravotne ohrozenú, Spolupráca žien pri 
vybudovaní sociálneho zdravotníctva na Slovensku, Hygiena obce a iné. Redigoval 
päť ročníkov Zdravotníckej čítanky a tri ročníky Zdravotníckeho kalendára. V rokoch 
1926 až 1950 založil a redigoval časopis Boj o zdravie.

Ivan Stodola bol zakladateľom Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu v Bratislave 
a v januári 1940 bol poverený jeho vedením. Ústav predstavoval bázu pre rozvíja-
nie preventívnej zdravotníckej práce. Založenie spomínaného Štátneho zdravotno-so-
ciálneho ústavu so sídlom v Bratislave, s pobočkami v Banskej Bystrici, v Prešove, 
Spišskej Novej Vsi a Piešťanoch ustanovil Slovenský snem zákonom č. 101/1939 Zb. 
Ústav slúžil pre štátnu zdravotnú správu ako vedecký, študijný a kontrolný orgán vo 
všetkých zdravotníckych otázkach. Na základe zákona č. 70/1949 Zb. o Štátnom zdra-
votníckom ústave, zriadili pobočky tohto ústavu vo všetkých krajských mestách, ktoré 
sa neskôr stali základňou pre vznik hygienicko-epidemiologických staníc.8 

Prínosom pre zdravotníctvo a zdravotnú výchovu na Slovensku bolo vytvorenie 
Univerzity Komenského a jej lekárskej fakulty v Bratislave v roku 1919. Profesori uni-
verzity založili tzv. univerzitné extenzie (prednášky z rôznych vedných odborov pre 
širokú verejnosť) a spolu s osvetovým zväzom usporiadali vyššiu ľudovú školu (s cie-
ľom šíriť poznatky lekárskych vied i pre verejnosť na vidieku). V tejto činnosti sa anga-
žovali najmä českí lekári profesori S. Kostlivý (1877 – 1946), B. Polák (1886 – 1955), 
S. Růžička (1872 – 1946), J. Buchtala (1882 – 1953), Z. Frankenberger (1892 – 1966), 
V. Chlumský (1867 – 1943), A. Hanák (1889 – 1935), J. F. Babor (1872 – 1951). V 30. 
rokoch činnosť touto formou ustala a preniesla sa do rozhlasu. Ďalšiu formu vkladu 
do zdravotnej výchovy predstavovali publikácie: kniha J. Brdlíka (1883 – 1965) Naše 
dieťa (1920), spis V. Reinsberga (1875 – 1938) Poučenie o pohlavných chorobách 
(v edícii univerzitnej extenzie), práca B. Kuklovej-Štúrovej (1893 – 1977) Poučenie 
o tuberkulóze. Do skončenia druhej svetovej vojny na Slovensku vychádzal len jeden 
zdravotno-výchovný časopis – Boj o zdravie. Jeho prispievateľmi boli najmä českí 
lekári profesori Evald Tománek (1884 – 1966), Kristián Hynek (1879 – 1960) a slo-
venský lekár Konštantín Čársky (1899 – 1987). Okrem Zdravovedy V. Šrobára, boli 

osobnosť zdravotnej výchovy na Slovensku v I. polovici 20. storočia, s. 261-264.
8 BENIAK, M.: Fragmenty z dejín zdravotnej výchovy na Slovensku; MICHALUS, M. et al.: Pamätnica – 50 rokov 

hygienickej služby na východnom Slovensku (1952 – 2002), s. 105-108, 273-274; HEGYI, L. – TAKÁČOVÁ, 
Z. – BRUKKEROVÁ, D.: Výchova k zdraviu a podpora zdravia.
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vydávané práce I. Stodolu a publikácie Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu v Brati-
slave: Zdravotnícka čítanka, Zdravotnícke kalendáre.9

Na zdravotno-osvetovej práci sa podieľali i rôzne spolky a ustanovizne. Význam-
nú úlohu v boji proti epidémiám, v pomoci obyvateľstvu pri živelných pohromách, 
pri organizovaní rôznych kurzov, vydávaní zdravotno-výchovnej literatúry a i., plnil 
Československý Červený kríž (ČSČK) založený v januári 1919. Hlavnou náplňou 
zdravotných staníc ČSČK bola zdravotná výchova a preventívna starostlivosť, na 
Slovensku však boli zriadené len dve takéto stanice. Ako súčasť zdravotno-výchov-
ných aktivít začala v januári roku 1923 pôsobiť v rôznych regiónoch na Slovensku 
tzv. „Zdravotno-výchovná jednotka ČSČK“ využívajúca filmy a prednáškovú čin-
nosť pre deti i dospelých.10 V centre zdravotno-výchovných snáh, v Bratislave, boli 
ďalej založené: v roku 1921 spolok Záchrana (útulok pre ženy, s cieľom chrániť ich 
pred prostitúciou a pohlavnými chorobami) a v roku 1923 Spoločnosť proti pohlav-
ným chorobám. Ustanovizňou s krátkym trvaním bolo Hygienické múzeum (1941), 
v budove terajšej Slovenskej národnej galérie. Disponovalo cennými zbierkami ana-
tomických modelov, ktoré sa cez putovné výstavy dostávali do rôznych slovenských 
miest. Roku 1945 bolo múzeum a jeho exponáty vojnovými udalosťami zničené.11

Činnosť zdravotníckych pracovníkov sa v 1. ČSR okrem ambulantnej a nemoc-
ničnej starostlivosti postupne orientovala aj na aktivizovanie zdravotnej výchovy 
a šírenie praktických preventívnych opatrení cielených najmä na deti, pracovníkov 
určitých povolaní, rodiny s nízkym ekonomickým statusom a rizikové osoby, a to aj 
vďaka profesionalizácii ošetrovateľstva. K dôležitým oblastiam zdravotno-osveto-
vej činnosti patrili návštevy zdravotných sestier v rodinách, a ich aktivity v rámci 
Masarykovej ligy proti tuberkulóze, v oblasti školskej hygieny prostredníctvom po-
radní „Našim deťom“. Významnú úlohu zohrávali špecializované poradne, napr. po-
radne duševnej hygieny, poradne pre pohlavne chorých, poradne pre matku a dieťa, 
v ktorých zdravotno-výchovnú činnosť realizovali popri lekároch tiež kvalifikované 
zdravotné sestry.12 Dostupnosť poradní však nepostačovala potrebám obyvateľstva. 
Vo všeobecnosti sa zdravotná výchova ešte nestala integrálnou súčasťou práce leká-
rov, resp. zdravotníckych pracovníkov, podľa M. Beniaka13 sa zdravotná výchova 
v tomto období vyznačovala nedostatkami ako náhodilosť, neplánovitosť, absencia 
systému, vedeckej práce a kontroly. Štátna správa uplatňovala skôr represívne než 
výchovné opatrenia a pre zdravotnú výchovu nevytvorila podmienky. Chýbala sieť 
jej organizátorov v územných správnych celkoch a ťažiskovo sa zdravotná výchova 
opierala o dobrovoľné, charitatívne organizácie a neškolených pracovníkov.14

9 BENIAK, M.: Fragmenty z dejín zdravotnej výchovy na Slovensku; HEGYI, L. – TAKÁČOVÁ, Z. – 
BRUKKEROVÁ, D.: Výchova k zdraviu a podpora zdravia.

10 FALISOVÁ, A. – MOROVICSOVÁ, E.: Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918 – 1938.
11 BENIAK, M.: Fragmenty z dejín zdravotnej výchovy na Slovensku; HEGYI, L. – TAKÁČOVÁ, Z. – 

BRUKKEROVÁ, D.: Výchova k zdraviu a podpora zdravia.
12 FALISOVÁ, A. – MOROVICSOVÁ, E.: Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918 – 1938.
13 BENIAK, M.: Fragmenty z dejín zdravotnej výchovy na Slovensku.
14 HEGYI, L. – TAKÁČOVÁ, Z. – BRUKKEROVÁ, D.: Výchova k zdraviu a podpora zdravia.
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Zdravotná výchova v druhej polovici 20. storočia
a na začiatku 21. storočia
(s medzníkmi v rokoch 1970 – 1996 – 2014)

Po skončení druhej svetovej vojny sa v novoprijatej Ústave ČSR z 9. mája 1948 
(č. 150/1948 Zb.) zakotvilo právo občanov na ochranu zdravia. Došlo k rozvoju in-
štitucionalizovanej zdravotnej výchovy a zaviedol sa pojem „zdravotnícka osveta“.15 
Na Slovensku sa zdravotno-osvetová práca naďalej opierala o činnosť oddelenia so-
ciálnej hygieny Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu. Pod jeho vedením sa vydá-
vali letáky, organizovali výstavy, vyrábali zdravotno-výchovné filmy. Tematicky sa 
jeho činnosť zameriavala na starostlivosť o matku a dieťa, hygienu vidieka, boj proti 
pohlavným a iným infekčným chorobám, proti úrazom v závodoch.

Súčasťou socialistickej prestavby štátu bolo zoštátnenie zdravotníckych zariadení 
a centralizácia riadenia zdravotníctva. Od roku 1953 bol základnou zložkou zdravot-
níctva obvodný systém práce. Smerovanie v zdravotníctve ovplyvnil hlavne zákon 
č. 103/1951 o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti a zákon č. 4/1952 Zb. 
o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti. V roku 1952 bol prijatý prvý do-
kument, zameraný na rozvoj hygienickej služby, zdravotnej výchovy obyvateľstva, 
výchovu zdravotníckych pracovníkov a i. opatrenia. Zreálnila sa požiadavka na vy-
budovanie siete zariadení zdravotníckej osvety, aby sa šírila zdravotnícko-osvetová 
činnosť v tlači, rozhlase a vo filme. Položili sa základy organizovanej zdravotnej 
výchovy, československé Ministerstvo zdravotníctva vydalo roku 1952 smernice pre 
vykonávanie zdravotníckej osvety.16 

V januári 1952 boli vytvorené krajské ústredia a okresné kabinety zdravotníckej 
osvety pri národných výboroch (NV) a v septembri toho istého roku vznikli funkcie 
krajských a okresných osvetových lekárov. Na základe novej Ústavy ČSSR z 11. júla 
1960 sa rozširuje bezplatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na všetkých oby-
vateľov ČSSR. V roku 1954 pre lekárov zaviedli špecializáciu v odbore zdravotníc-
ka osveta (neskôr zdravotnícka, potom zdravotná výchova, resp. výchova k zdraviu), 
a v roku 1956 bol usporiadaný prvý špecializovaný kurz.17

Od 1. januára 1953 v Bratislave fungoval Výskumný ústav zdravotníckej osve-
ty – oblastný ústav pre Slovensko. V roku 1957 bol premenovaný na Slovenský ústav 
zdravotníckej osvety a v roku 1960 sa stal metodickým centrom pre zdravotnícko-
-osvetovú prácu na Slovensku. Od roku 1966 niesol názov Ústav zdravotnej výcho-
vy a zároveň stál pri vzniku Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky. V roku 
1999 bol ústav začlenený do Národného centra podpory zdravia, ktoré sa po strate 

15 BENIAK, M. et al.: Vybrané kapitoly zo sociálneho lekárstva, s. 3–30.
16 Ibidem; BENIAK, M.: Fragmenty z dejín zdravotnej výchovy na Slovensku; MICHALUS, M. et al.: Pamätnica – 

50 rokov hygienickej služby na východnom Slovensku (1952 – 2002), s. 105-108, 273-274; SLÁDEK, J. et al.: 
Verejné zdravotníctvo – hygienická a protiepidemická starostlivosť na Slovensku, s. 4-75.

17 FILIP, M. et al.: Sociálne lekárstvo v zdravotníckej praxi; BENIAK, M.: Fragmenty z dejín zdravotnej výchovy 
na Slovensku; MICHALUS, M. et al.: Pamätnica – 50 rokov hygienickej služby na východnom Slovensku 
(1952 – 2002), s. 105-108, 273-274.
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právnej subjektivity stalo súčasťou Štátneho zdravotného ústavu SR, neskôr Úradu 
verejného zdravotníctva SR. ÚZV bol účelovým zariadením riadeným MZ SR, od-
borno-metodickým garantom zdravotnej výchovy na Slovensku. Zabezpečoval kon-
cepčné a analytické podklady pre teoretický a praktický rozvoj zdravotnej výchovy, 
výskumnú činnosť orientovanú na hlbšie poznanie vzťahu zdravotného stavu a zdra-
votného uvedomenia obyvateľstva, podieľal sa na organizácii ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov.18 Mal bohatú edičnú činnosť v oblasti zdravotno-vý-
chovných materiálov a (v rokoch 1965 – 1990) bol vydavateľom časopisu Zdravotná 
výchova: odborno-metodické periodikum pre pracovníkov zdravotnej výchovy.

Pre zdravotnú výchovu na Slovensku malo veľký význam vydanie troch rozsiah-
lych diel určených širokej verejnosti: dvojzväzková Zdravoveda od akademika La-
dislava Dérera a kol. (vyšla v dvoch vydaniach v roku 1949 a 1953), neskôr dvojdiel-
na Zdravoveda pre rodinu, od autorov Bárdoš, G. - Klímová-Fugnerová, K. a kol. 
(1975), a takisto kolektívna práca Zdravoveda, ktorá vyšla v troch vydaniach: 1980, 
1989, 1990.19 V rokoch 1969 – 1970 kolégium Ministerstva zdravotníctva vypraco-
valo a schválilo Koncepciu zdravotnej výchovy obyvateľstva – programový doku-
ment platný do roku 1996 (pozri tab. 1.).

Koncepcia uvádza organizačné zabezpečenie a úlohy zdravotnej výchovy 
na úrovni okresu, kraja a oblasti, t. j. pre oddelenia OÚNZ, oddelenia/odbory KÚNZ, 
Obl. ÚNZ, KNV (zdravotné obvody, ČK). Základným východiskovým materiálom 
bol zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu. Podľa koncepcie, zdravot-
ná výchova je súčasťou odboru sociálneho lekárstva. Súčasne podľa M. Filipa je 
zdravotná výchova relatívne samostatnou medicínsko-sociálnou disciplínou, ktorá 
má svoju teoretickú, poznávaciu a inštitucionálnu základňu a používa samostatné 
metódy v teoretickej i výkonnej oblasti.20

V intenciách koncepcie a praxe, J. Beniaková21 uvádza, že zdravotná výchova je 
neoddeliteľnou súčasťou práce všetkých zdravotníckych pracovníkov. Je zameraná 
na prevenciu a aktívnu účasť obyvateľstva na ochrane vlastného zdravia, podieľa sa 
na formovaní, zvyšovaní jeho zdravotného uvedomenia a zdravotnej kultúry. V tejto 
súvislosti nemožno opomenúť, že kategóriu „zdravotné uvedomenie“, ktoré patrí 
k základným výskumným problémom zdravotnej výchovy teoreticky rozpracoval 
v roku 1964 M. Beniak.22 Zdravotná výchova sa začala významne uplatňovať pri 
realizácii celospoločenských zdravotných programov: kardiovaskulárneho, onkolo-
gického, starostlivosti o matku a dieťa, gerontologického, virologického.

Vedeckým fórom zdravotnej výchovy sa v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti 
stala jej organizačná zložka Slovenská spoločnosť sociálneho lekárstva, ktorá uspora-
dúva konferenciu „Dni zdravotnej výchovy“, neskôr pomenovanú po Ivanovi Stodolo-
vi. Konferencia sa v súčasnosti organizuje v spolupráci s ÚVZ SR a inými partnermi. 

18 BENIAK, M.: Fragmenty z dejín zdravotnej výchovy na Slovensku.
19 Ibidem.
20 FILIP, M.: Zdravotná výchova a kultúra v zdravotníckych zariadeniach.
21 BENIAKOVÁ, J.: Zdravotná výchova v lekárskej činnosti, s. 49-52.
22 BENIAK, M.: Štúdium zdravotného uvedomenia.
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Programovo sa venuje aktuálnym otázkam obsahu a metodiky zdravotnej výchovy. 
Napríklad v roku 2018 sa konali v poradí 40. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana 
Stodolu. Významné osobnosti, ktoré sa venujú výchove k zdraviu bývajú pri príleži-
tosti konania uvedenej vedeckej konferencie oceňovaní „Pamätnou medailou MUDr. 
Ivana Stodolu“, ktorú udeľuje minister zdravotníctva, resp. hlavný hygienik SR.

Od roku 1990, v podmienkach transformácie zdravotníctva na Slovensku, do-
chádza v celom systéme k organizačným a štrukturálnym zmenám. V nadväznosti 
na zmeny v územnej správe a v dôsledku dekompozície ústavov národného zdra-
via sa v roku 1993 terénne zdravotno-výchovné zariadenia etablovali ako oddelenia 
ústavov hygieny a epidemiológie (od 1991), neskôr štátnych zdravotných ústavov 
(od 1995), dnes úradov verejného zdravotníctva (od 2004). So súhlasom MZ SR sa 
môžu útvary zdravotnej výchovy podľa miestnych potrieb a podmienok zriaďovať 
aj v iných zdravotníckych zariadeniach.

V súlade s globálnou stratégiou Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len 
SZO) Zdravie pre všetkých do roku 2000 (z roku 1981) a ďalšími jej rozpracovaniami 
sa odvíjali i stratégia a ciele koncepcie Štátnej politiky zdravia SR ako aj Národného 
programu podpory zdravia (ďalej len NPPZ 1992) a v rámci nich i úlohy výchovy 
k zdraviu (pojem nahrádza zdravotnú výchovu). Výchova k zdraviu sa začína chápať 
ako integrálna súčasť realizácie cieľov NPPZ a iných národných a medzinárodných 
intervenčných programov/projektov ochrany a podpory zdravia.

Podľa novelizovanej koncepcie odboru z roku 1996 je výchova k zdraviu medi-
cínsky odbor interdisciplinárneho charakteru, ktorého hlavným cieľom je motivovať 
aktívnu účasť obyvateľov na starostlivosti o svoje zdravie a tým aj zdravie celej spo-
ločnosti. Problematika zdravotného uvedomenia a vplyvu prostredia je predmetom 
štúdia a hlavnou náplňou odboru. Zdravotno-výchovný výkon je naďalej súčasťou prá-
ce všetkých zdravotníckych pracovníkov vo všetkých zdravotníckych zariadeniach, 
nielen na ŠZÚ v SR (tab. 1). Činnosť útvarov výchovy k zdraviu (predtým zdravotnej 
výchovy) odborne a metodicky usmerňuje MZ SR – hlavný hygienik SR prostredníc-
tvom hlavného odborníka hlavného hygienika SR pre odbor výchovy k zdraviu.

Novými prvkami v zdravotno-výchovnej činnosti sa stala práca v poradenských cen-
trách zdravotnej výchovy a podpory zdravia (skr. PCZVPZ), t. j. v základnej poradni 
zdravia a nadstavbových poradniach ako aj činnosť v rámci programov a projektov SZO 
(Škola podporujúca zdravie, Zdravé mesto, CINDI a i.). PCZVPZ boli podľa personál-
nych, priestorových a materiálno-technických možností zriaďované vo všetkých ŠZÚ.23 
V súvislosti s činnosťou PCZVPZ bolo vydané Odborné usmernenie na vytváranie, pre-
vádzku a činnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia (MZ SR, 1999). Po-
radne sú určené každému, kto prejaví záujem o svoje zdravie a chce poznať svoje indivi-
duálne riziká vzniku chronických neinfekčných ochorení. Hlavným cieľom všeobecnej, 
resp. špecializovanej poradenskej činnosti je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov.24

23 MICHALUS, M. et al.: Pamätnica – 50 rokov hygienickej služby na východnom Slovensku (1952 – 2002), s. 
105-108, 273-274.

24 HEGYI, L. – TAKÁČOVÁ, Z. – BRUKKEROVÁ, D.: Výchova k zdraviu a podpora zdravia.
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Výchova k zdraviu je vnímaná nielen ako odovzdávanie informácií, znalostí, ale 
najmä ako proces zameraný na zmenu správania. Z jej špecifických charakteristík je 
uvádzané, že sa zaoberá celým človekom a je celoživotným procesom. Zameriava sa 
na rôzne cieľové skupiny, vedie ľudí k osobnej zainteresovanosti a zodpovednosti za 
vlastné zdravie a zdravšie životné podmienky.

Popri výchove k zdraviu sa (od medzinárodnej konferencie SZO o primárnej 
zdravotnej starostlivosti v Alma-Ate v roku 1978) objavuje termín „podpora zdra-
via“. Podľa SZO je ponímaná ako proces, ktorý umožňuje občanom lepšie kontro-
lovať svoje zdravie a tak prispievať k jeho zlepšeniu. Aktivity na podporu zdravia 
smerujú k zníženiu rozdielov v zdravotnom stave ľudí, k zabezpečeniu rovnakých 
príležitostí a zdrojov pre ľudí dosiahnuť ich úplný potenciál zdravia. K základným 
nástrojom patria priaznivé prostredie, informácie, zručnosti potrebné pre život a šan-
ce rozhodnúť sa pre zdraviu prospešnejšiu alternatívu.25 

Zmena vo filozofii zdravia má vplyv aj na ponímanie výchovy k zdraviu. V rám-
ci tradičného chápania bola zameraná hlavne na prevenciu chorôb. Odrážalo sa to 
aj na asymetrickom vzťahu medzi zdravotno-výchovným pracovníkom a objektom 
pôsobenia. Súčasná výchova k zdraviu ako súčasť podpory zdravia sa zameriava 
hlavne na udržiavanie a upevňovanie zdravia. U objektu zámerného pôsobenia sa 
predpokladá aktívna spolupráca, zhodnotenie situácie, potrieb a cieľov ohľadom 
zdravia. Zdravie sa už neponíma ako cieľ, ale ako prostriedok k realizácii harmonic-
kého vývinu človeka. Úlohy sa plnia v spolupráci s rodinou, školou, hospodárskymi 
a spoločenskými organizáciami. V rámci výchovy k zdraviu je možné uplatňovať 
rôzne prístupy a kombinovať ich. K tradičnejším patria medicínsky a prístup zmeny 
správania, k novším výchovno-vzdelávací, prístup zameraný na jedinca, resp. soci-
álnu zmenu.26

Súčasný stav výchovy k zdraviu má svoje historické súvislosti. Dnes podľa ak-
tuálne platnej koncepcie odboru, uverejnenej vo Vestníku MZ SR z 2014 (čiastka 
35 – 36, ročník 62), vydanej podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. 
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starost-
livosti v znení neskorších predpisov, sa výchova k zdraviu chápe ako nástroj pod-
pory zdravia, obe vychádzajúce z princípu salutogenézy a ponímania zdravia nie 
ako cieľa života, ale ako zdroja pre každodenný život. Odbor výchova k zdraviu 
(ďalej „VkZ“) v zmysle koncepcie je medicínskym odborom interdisciplinárneho 
charakteru, akcentujúci rovinu výchovno-vzdelávacej činnosti (rovinu medicínsko-
-andragogicko-pedagogickú) so zameraním na aktívny prístup k zdraviu, zvyšovanie 
zdravotného uvedomenia, podporu zdravého spôsobu života a zdravého životného 
prostredia s cieľom zvyšovať kvalitu života, pri tom využívať poznatky medicíny 
založenej na dôkazoch.

Pracoviská odboru sa zriaďujú ako odbor alebo oddelenie VkZ na RÚVZ v SR 
a ÚVZ SR. Súčasťou odboru/oddelenia VkZ je Poradenské centrum ochrany a pod-

25 Ibidem.
26 OZOROVSKÝ, V. et al.: Sociálne lekárstvo.
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pory zdravia (skr. PCOPZ). Činnosť útvarov odborne a metodicky riadi, koordinuje, 
usmerňuje ÚVZ SR. MZ SR prostredníctvom Štátnej politiky zdravia SR na úseku 
verejného zdravia určuje smery a priority činnosti odboru. Kontrolu kvality činnosti 
odboru VkZ vykonáva MZ SR a ÚVZ SR (pozri tab. 1).

Cieľom činnosti PCOPZ je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníc-
tvom všeobecného a špecializovaného poradenstva zameraného na pozitívnu zme-
nu spôsobu života. Primárnou organizačnou jednotkou je základná poradňa zdravia. 
Sieť nadstavbových poradní sa podľa potrieb regiónu zriaďuje na základe rozhodnu-
tia hlavného hygienika SR.

Odbor výchova k zdraviu plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva 
v ochrane, podpore a rozvoji zdravia obyvateľov SR. Pri výkone činnosti v odbore 
výchova k zdraviu sa kladie dôraz na vedeckosť, spoľahlivosť a serióznosť posky-
tovaných informácií a štandardov. Na základe poskytovaných informácií umožňuje 
jednotlivcom a skupinám obyvateľov racionálne posudzovanie informácií, kritické 
uvažovanie a výber relevantného spôsobu konania s cieľom maximalizovať potenci-
ál pre zdravý spôsob života.

Summary

Selected Issues of Health Education 
in the 1st Czechoslovak Republic and Today

Eva Schnitzerová - Silvia Capíková

The paper is focusing developments in health education since the 1st Czechoslo-
vak Republic and years 1970, 1996 and 2014 which are milestones of conceptualiza-
tion of health education connected with creation of baseline documents. The attention 
is payed to the development of institutional and legal context of health education, its 
content and target population groups.
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Ivan Hálek a jeho detskí pacienti v období 
vzniku Československej republiky

IVANA VOJTEKOVÁ

Ivan Hálek, český lekár, ktorý po 
skončení štúdia pôsobil na rôznych kli-
nikách v Prahe a v zahraničí, sa v roku 
1902 rozhodol prísť na Slovensko, kde 
sa aj oženil a zostal vykonávať lekár-
sku prax.

Prvým jeho pôsobiskom boli Kysu-
ce, kde naňho najsilnejšie zapôsobili 
deti: „Z prvých zjavov, ktoré na mňa 
najmocnejšie zapôsobili, boli kysucké 
deti, keď sa otvárala jar a tieto deti 
počali vyliezať na hradskú pred svoje 
stavania. Po dlhej kysuckej zime, kto-
rú strávili pri peci a za pecou, vylákané 
prvými teplejšími slnečnými lúčmi – 
bosé, v dlhých popolavých košieľkach, 
stávali pred prahmi rodičovských dom-
kov. Z ich špinavobledej pleti a zdure-
nej kože hľadela choroba. Pripomínali 
chlorotické rastliny, ktoré sklíčili voľa-
kde v pivnici, kam slnko nemalo prístu-
pu. A trvalo vždy týždne a týždne, kým 
tieto deti nadobudli aký-taký normálne 
zdravý výzor.“1

V súlade s tým, čo videl, čoskoro zaznamenával počas svojej lekárskej praxe vy-
sokú dojčenskú úmrtnosť. Potvrdzovala mu to aj štatistická štúdia E. Stodolu: „Z nej 
som sa dozvedel, že sa v slovenských stoliciach rodí viac detí ako v ktorýchkoľvek 
druhých krajoch Uhorska, zato ich aj umiera viac: z 1000 detí v prvom roku života 
zomrelo v roku 1900 – 1901 424, t.j. za rok 212.“2

1 HÁLEK, I.: Zápisky lekára. s. 19.
2 Ibidem, s. 19–20.

Obr. 1 Obal knihy Ivana Hálka Zápisky lekára s jeho 
portrétom. Zdroj: archív autorky.
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Detská smrť bola v minulosti prijímaná veľmi ľahko. Detí bolo veľa a ich život 
mal veľmi nízku cenu. Slovenský ľud hovorieval, že detí a hrnčekov je dobre mať 
mnoho. Keď sa jeden rozbije, aby boli zvyšné. Hálek sa vo svojej praxi stretával 
s takýmto názorom pomerne často. Napríklad: „ Keď som jednej matke sľuboval, 
že jej dieťa vyzdravie, odpovedala: To ste ma zle potešili, pán lekár. Ja som už len 
úfala, že zomre.“3

Hálek sa snažil zlepšiť starostlivosť o deti, o ich život. O tomto probléme písal 
aj v Hlase v roku 19034, kde rozoberal pomery na Kysuciach, upozorňoval na nedo-
statky a navrhoval tieto tri hlavné oblasti zlepšenia starostlivosti o deti: „Po prvé: 
pozdvihnúť cenu života. Po druhé: bojovať proti fatalizmu výchovou v školách, hlav-
ne vykoreňovaním povery. Po tretie: a to je predovšetkým úloha lekárov – snažiť sa 
o vyvrátenie mylných názorov na liečenie a lekárstvo vôbec popularizovaním medi-
cíny prednáškami, aj výkladmi v ordinácii.“5

Jeho prácu dočasne prerušila I. svetová vojna, počas ktorej pôsobil vo vojenských 
nemocniciach a ošetrovniach na území Rakúsko-Uhorska, Poľska a v Bosny.

Revolučné udalosti roku 1918 a vznik Československej republiky privítal Hálek 
s nádejami, nakoľko bol stúpencom česko-slovenskej vzájomnosti a rakúsko-uhor-
skú monarchiu vinil nielen z národnostného, ale aj zo sociálneho útlaku. Očakával 
výrazné zlepšenie situácie najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti a sám sa aj do 
verejnej činnosti aktívne zapojil.

Stal sa vládnym referentom pre verejné zdravotníctvo v tzv. splnomocnenej vlá-
de pre správu Slovenska, na čele ktorej stál Vavro Šrobár. Po vojne bol nedostatok 
lekárov, nemocníc, liekov a školených zdravotníckych pracovníkov. Hálek cestoval 
po Slovensku, kontroloval správy nemocníc, zostavoval hlásenia o situácii v zdra-
votníctve, robil inšpekcie. Z rôznych miest Slovenska chodili jeho hlásenia o potrebe 
liekov, dojčenských ústavov a odborných zdravotníckych škôl, o nutnosti zamedziť 
šíreniu infekčných chorôb.

Ako referent pre zdravotníctvo sa Hálek usiloval rozšíriť kurzy pre pôrodné 
asistentky a dojčenské ústavy. Bol vytrvalým propagátorom detských jaslí, ktoré 
vo svojich článkoch, prednáškach, referátoch vyzdvihoval ako jedno z najdôleži-
tejších zdravotnícko-sociálnych opatrení: „Vo všetkých priemyselných podnikoch, 
kde pracuje vyše 100 robotníčok, z ktorých je aspoň 25 s malým dieťaťom, ktoré 
nemajú komu nechať doma pod dohľadom, majitelia závodu sú povinní zriadiť v bez-
prostrednej blízkosti závodu zvláštne detské útulky, v ktorých by počas práce v závo-
de boli opatrované deti robotníkov…“6

Pri výkone tejto verejnej funkcie sa podarilo Hálkovi zriadiť v Bratislave útulok 
pre kojencov a ich matky, ktorý pozostával z poradne pre tehotné a šestonedielky 
a z vlastného ústavu, ktorý prijímal aj slobodné matky.

3 HÁLEK, I.: Zdravotnícke závady a úkoly na Slovensku. s. 227.
4 HÁLEK, I.: Črta ze severního Trenčianska. s. 241–255.
5 Ibidem, s. 245.
6 GERÁT, R. – GOLIŠ, M.: Priateľ slovenského ľudu. s. 12.
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V rámci starostlivosti o deti sa Ivan Hálek snažil dosiahnuť, aby všetky deti, as-
poň v prvých rokoch života, boli pod kontrolou tzv. detskej zdravotnej stanice, ktorá 
by zabezpečovala tieto úlohy: „Viesť, nakoľko je to možné, všetky deti v patrnosti, 
sledovať ich vývoj a bdieť nad tým, či nevybočuje z riadnej cesty, u zdravých po-
skytovať rady ohľadom životosprávy primeranej štádiu vývoja, nezdravé i menovite 
s akútnymi, ale ovšem i chronickými chorobami upravovať k lekárovi, lebo do pat-
ričného ústavu, ale menovite šíriť medzi rodičmi hygienické pravdy, zovšeobecňovať 
hygienickú kultúru – to je správny postup detskej zdravotnej stanice.“7

Z obdobia Hálkovej činnosti v Národnom zhromaždení sa zachovala správa v Ča-
sopise pro zdravotníctvo z roku 1923 o jeho iniciatívnom návrhu zákona o zákaze 
námedzného dojčenia: „Navrhovaný zákon docielil by teda tri veci: odstraňoval by 
potupný obchod s materským mliekom, znížil by značne kojeneckú úmrtnosť a znížil 
by ju v prospech práve zdatnejších nemluvniat, teda v súhlase s prírodným výberom.“8

Všetky funkcie vo verejnom živote vykonával aktívne, no táto práca mu nepriná-
šala plné uspokojenie, nakoľko ho vzďaľovala od bezprostredného styku s pacientmi. 
Ani pomery v novej republike sa nevytvárali podľa jeho predstáv a tak sa v roku 1923 
vzdal všetkých funkcií, aby sa mohol vrátiť k vykonávaniu praktickej medicíny.

Rok pracoval na detskej klinike v Bratislave u profesora Jiřího Brdlíka, ktorý 
tam v tom období pôsobil so svojím asistentom Josefom Švejcarom. Odtiaľ prešiel 
do Bytčice pri Žiline, kde sa stal primárom novozriadeného detského oddelenia. Za-
riadenie nemocnice bolo nedostatočné, avšak pod Hálkovým vedením sa postupne 
stávalo vzornou nemocnicou. Svojim spolupracovníkom bol vzorom po odbornej 
i ľudskej stránke: „V Hálkovom ústave zamestnanci bez rozkazovania, dobrovoľne, 
radi a sami od seba pracovali dňom i nocou, lebo nemohli ináč, keď videli neúnavnú 
a svedomitú prácu primára dr. Hálka.“9

V zaobchádzaní s pacientami bol priam umelcom. Malým deťom vedel spríjem-
niť pobyt v nemocnici úsmevom, pohladkaním, cukríkom, hračkou. „Tiež svoje voľ-
né chvíle venoval chorým deťom. Rozprával im rozprávky, vyzvedal sa na ich rodin-
né pomery a neraz sa postaral prostredníctvom červeného kríža o ďalšie liečenie. 
Pre potešenie detí zriadil bábkové divadlo a svetelné obrazy s rozprávkami, pri čom 
mu ochotne pomáhala aj pani Hálková. Tieto zábavné odpoludnia mohli navštevovať 
aj deti z Bytčice.“10

Ani o vidieckych pacientov nemal Ivan Hálek núdzu. Bol ako pohotovosť pre 
najširšie okolie, robil chirurga, pôrodníka, vykonával prácu infekčného lekára. Po-
darilo sa mu vybudovať na tú dobu moderný pavilón infekčného oddelenia, čím sa 
aspoň v okruhu nemocnice výrazne znížilo šírenie nákazy.

Súčasťou Hálkovej aktivity v oblasti starostlivosti o deti bol aj jeho boj proti 
tomu, aby kysucké deti boli od Juraja do Všechsvätých pastierikmi. Žiadal pobočku 

7 HÁLEK, I.: Potreba hygienickej kultúry na Slovensku. s. 1.
8 HÁLEK, I.: Zákonný zákaz odlučování kojné od vlastního kojence. s. 25.
9 Dobrý človek v nemocnici. s. 2.
10 Ibidem, s. 2.
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Červeného kríža v Žiline, aby aspoň v jednej obci ako príklad najala jedného obec-
ného pastiera, aby kysucké deti mohli chodiť do školy, aby sa mohli cez prázdniny 
hrať bezstarostne na lúkach.

Ivan Hálek ako praktický lekár, primár detskej nemocnice, vládny referent pre 
verejné zdravotníctvo, zdravotno-výchovný pracovník vykonal počas svojho aktív-
neho života pre detských pacientov veľmi veľa a preto mu patrí aj po 100 rokoch 
naše uznanie a vďaka.

Summary

Ivan Hálek and his Pediatric Patients in the Period 
of the Formation of the Czechoslovak Republic

Ivana Vojteková

Ivan Hálek, a Czech doctor, head of a children’s hospital, a public health director, 
a medical worker practicing medical praxis in Slovakia - Kysuce, Bratislava and Bytčica 
near Žilina. He spent much of his life caring for a child patients. He tried to increase he-
alth awareness of the children’s parents, promoted formation of children’s nurseries and 
children’s health care facilities, fought against breast-feeding for money, built a shelter 
for infants and their mothers and a modern children’s hospital in Bytčica near Žilina.
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Prvé vydanie Československého liekopisu 
a jeho postavenie v kontrole kvality liečiv

TÜNDE AMBRUS – JOZEF KOLÁŘ

Liekopisy možno charakterizovať ako základné farmaceutické diela záväzného, 
normatívneho charakteru, ktoré obsahujú odborné ustanovenia s cieľom zabezpečo-
vania adekvátnej kvality liečiv, pomocných látok a liekov, prípadne zdravotníckeho 
materiálu.1 Formovanie liekopisnej literatúry po stáročia ovplyvňovali rôzne faktory. 
Jednak to bol aktuálny stav vedeckého poznania vo farmaceutických a príbuzných 
vedách, ale aj úroveň organizácie ochrany verejného zdravia, zdravotnícke zákono-
darstvo a v širších súvislostiach samozrejme spoločenská, hospodárska a politická 
situácia daného administratívneho celku, štátneho útvaru.

Vývoj liekopisnej tradície Československa nadväzuje na rakúsku a uhorskú vý-
vojovú líniu. Prvý rakúsky liekopis celoštátneho charakteru bol vydaný v rámci 
centralizačných reforiem Márie Terézie v druhej polovici 18. storočia. Jednotlivé 
vydania Rakúskeho provinciálneho liekopisu a Rakúskeho liekopisu sa tak stali zá-
väznými aj na území neskoršieho československého štátu. Po rakúsko-uhorskom 
vyrovnaní (1867) a vzniku dualistického štátu v Uhorsku začal vychádzať vlastný 
Uhorský liekopis.2

Snahy smerom k realizácii prípravy a vydania vlastného československého lieko-
pisu po roku 1918 sú prakticky tak staré, ako samotný štátny útvar. Po vzniku Čes-
koslovenska z dôvodu zachovania kontinuity odborných farmaceutických činností 
naďalej ostávali v platnosti Rakúsky liekopis, v jeho ôsmom vydaní (1906) v čes-
kých krajinách a tretie vydanie Uhorského liekopisu (1909) na Slovensku a Podkar-
patskej Rusi. V roku 1919 však už bola v rámci Štátnej zdravotnej rady ustanovená 
prvá liekopisná komisia pod vedením prof. Kamila Lhotáka, ktorá zahájila prípravné 
práce a vypracovanie konceptu Československého liekopisu. Príprava textu sa napo-
kon výrazne predĺžila, v jej priebehu došlo k personálnym zmenám aj reorganizácii 
liekopisnej komisie a výsledný text bol do tlače pripravený až v roku 1937. K jeho 
vydaniu však z dôvodu rozpadu medzivojnového Československa pred druhou sve-
tovou vojnou už nedošlo.3

1 CHALABALA, M. et al.: Encyklopédia farmácie, s. 244.
2 Podrobnejšie pozri napr. GANZINGER, K.: A gyógyszerészet története, s. 420-427; BAYER, I.: 

A gyógyszerészet kialakulása, s. 147-151; DRÁBEK, P. – RUSEK, V.: Co je psáno..., s. 89-93.
3 HLADÍK, J. – FUNDÁREK, R.: Vývoj prvého vydania, s. 168-176; DRÁBEK, P.: Ke vzniku československého, 

s. 244-247.
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Povojnová obnova štátu a reálna potreba nového, moderného liekopisného diela 
opätovne oživili diskusie o podobe liekopisu. Pre krátkosť času bolo rozhodnuté, že 
sa vydá text pripravený ešte pred druhou svetovou vojnou. Po právnej stránke bolo 
rozhodujúce vydanie vládneho nariadenia č. 5/1947 Sb. o československom liekopi-
se, ktorým sa minister zdravotníctva zmocňoval, aby vydal, menil a doplňoval „Čes-
koslovenský lékopis, vydání I. – ČsL 1“, aby bol v súlade s vedeckým pokrokom4. 
Na základe tohto nariadenia bolo vyhláškou ministra zdravotníctva zo dňa 3. augusta 
1947 oznámené vydanie ČsL 1 a jeho účinnosť stanovená od 1. januára 1948 5.

Text ČsL 1 bol pripravený a korigovaný liekopisnou komisiou, ustanovenou 
v roku 1947. Jej predsedom sa stal PhMr. Josef Klouček, generálnym tajomníkom 
doc. RNDr. PhMr. Jaroslav Hladík 6. Po vydaní ČsL 1 sa začal pripravovať jeho do-
plnok pod vedením nového predsedu komisie prof. MUDr. Bohuslava Poláka. Čes-
koslovenský lékopis, vydání první, doplněk první (ČsL 1 – Dopl. 1) bol publikovaný 
koncom roka 1952 7.

ČsL 1 aj jeho doplnok predstavujú 2 zväzky knižných publikácií o celkovom roz-
sahu 816 strán, zahŕňali 675 liekopisných článkov. ČsL 1 vrátane doplnku bol účinný 
po dobu takmer 8 rokov, keď k 1. 12. 1955 bol nahradený druhým vydaním Česko-
slovenského liekopisu (ČsL 2)8.

Štruktúra ČsL 1 nadviazala na rakúsko-uhorskú liekopisnú tradíciu, v niektorých čas-
tiach však samozrejme došlo aj k nutnej modernizácii. Jeho obsah sa člení na štyri zák-
ladné kapitoly: Všeobecná časť; Články; Tabuľky a Register a synonymá. Text liekopisu 
je český, pričom ako hlavný názov jednotlivých monografií sa uvádza latinské označenie 
danej látky alebo prípravku a ako vedľajšie názvy figurujú názvy české a slovenské.

V porovnaní s predchodcami ČsL 1 je úvodná všeobecná časť rozsiahlejšia, člení 
sa na sedem statí, ktoré obsahujú ustanovenia o úprave článkov, všeobecných, najmä 
organoleptických (farba, chuť) a fyzikálno-chemických (rozpustnosť) vlastnostiach 
látok, ďalej o použitých mierach, váhach, číselných údajoch, teplotách. V samo-
statnej stati sú uvedené základné ustanovenia o príprave a spôsoboch prípravy lie-
čiv, ustanovenia o skúšaní liečiv a skúšobných metódach, sterilizácia, ustanovenia 
o uchovávaní a o najvyšších dávkach liečiv 9.

Články jednotlivých liečiv, pomocných látok a prípravkov (lieky, galeniká) sú zo-
radené abecedne, ich text obsahuje popis základných vlastností, ďalej popis skúšok 
totožnosti, skúšok na čistotu a kvantitatívneho stanovenia.

Tabuľková časť zahŕňa celkom dvanásť tabuliek, označených I – XII a obsahu-
júcich jednak zoznamy silno a veľmi silno účinných liečiv (tzv. venena a separan-
da), vyžadujúcich zvláštne zaobchádzanie a uchovávanie, ale aj maximálne dávky 

4 Vládní nařízení č. 5/1947 Sb., § 1.
5 Vyhláška ministra zdravotnictví č. 886/1947 Ú. l. I.
6 ČsL 2. Předmluva, s. XII.
7 ČsL 1 – Dopl. 1.
8 Kvantitatívnu charakteristiku liekopisov uvádza práca AMBRUS, T. – HUSÁK, J. – KOLÁŘ, J.: 

Československé a české liekopisy, s. 98-102.
9 ČsL 1, s. VII-XXVI.
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liečiv, prehľad reagencií, odmerných roztokov, pomôcok a prístrojov používaných 
pri skúšaní liečiv 10.

V zmysle vládneho nariadenia všetci lekárnici, správcovia aj zamestnaní magistri 
farmácie, pracujúci vo verejných a ústavných lekárňach boli povinní poznať obsah 
liekopisu a riadiť sa jeho ustanoveniami. Zariadenie lekární muselo vyhovovať pred-
pisom liekopisu a lekárne museli disponovať dostatočnými zásobami oficinálnych 
liečiv v akosti, predpísanej liekopisom11.

Význam prvého vydania Československého liekopisu spočíva predovšetkým 
v zjednotení liekopisnej literatúry v Československu a odstránení jej zdedenej dvoj-
koľajnosti. S tým, že po viacerých diskusiách bola daná prednosť vydaniu v ná-
rodnom, a nie v latinskom jazyku, došlo k položeniu a upevneniu základov českej 
a slovenskej liekopisnej nomenklatúry. V neposlednom rade ČsL 1 zahájil vývojovú 
líniu československých liekopisov, ktorú uzatvorilo štvrté vydanie ČsL (1987) a jeho 
doplnku (1991). Po rozdelení Československa od roku 1993 sa obidva štáty rozhodli 
pre prípravu a vydávanie vlastných liekopisov, harmonizovaných s nadnárodnými 
normami, predovšetkým s Európskym liekopisom.

Summary

First Edition of the Czechoslovak Pharmacopoeia
and its Position in Pharmaceuticals Quality Control

Tünde Ambrus – Jozef Kolář

The paper is dedicated to the first edition of the Czechoslovak Pharmacopoeia. 
After constitution of the Czechoslovak Republic in 1918, the preparation of an own 
pharmacopoeial publication had been started since 1919, when the Pharmacopoeia 
Committee was established.

Due to personal changes and other technical problems the text of the Czechoslo-
vak Pharmacopoeia was finalized in 1937 but its publication was made impossible 
because of disintegration of the republic. Discussions on editing and publishing of the 
pharmacopoeia were renewed after World War II. In 1947, the Czechoslovak Phar-
macopoeia, 1. edition was enacted, which became in force on 1. January 1948. Its 
supplement was afterwards published in 1952.

10 ČsL 1, s. 515-576.
11 Vládní nařízení č. 5/1947 Sb., § 2-5.
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Lekárnictvo na území
Slovensku okolo roku 1918

ANTON BARTUNEK

Aby sme boli v plnom rozsahu autentickí, použijeme na ilustráciu pomerov v le-
kárnictve na Slovensku v zmienenom období parafrázovanie textu z článkov, ktoré 
publikoval pod názvom Spomienky lekárnika v časopise Slovenský lekárnik v roku 
1942 jeden z našich najaktívnejších súvekých lekárnikov, Samuel Búľovský. Bol 
majiteľom lekárne Kriváň najprv v Liptovskom Hrádku a potom v Smokovci.1 Pro-
moval v Budapešti roku 1902. V čase písania svojich spomienok už bol skúseným 
lekárnikom so 45 rokmi praxe. V článku na úvod píše, že sa „v osídlach farmácie“ 
ocitol nedobrovoľne: pre svoje „panslavistické“ postoje - v opustenej skrini v škole 
totiž študenti našli slovenské knižky, ktoré si potom čítali a požičiavali. Z týchto 
príčin bol mladý Búľovský v šiestej triede gymnázia zo školy vylúčený, čím mu 
bolo znemožnené aj ďalšie zamýšľané štúdium na univerzite. V núdzi mu príbuzní 
poradili, že hoci nemá maturitu, ich známy lekárnik ho prijme na tirocinálnu prax 
a po troch rokoch a zložení skúšky môže pokračovať v štúdiu farmácie na univerzite. 
Búľovský prízvukuje, že ho teda postihli osudy podobné ako vo svojej knihe Sloven-
ské študentské tragédie opísal národovec Martin Čulen. V tejto súvislosti musíme 
pripomenúť, že medzi Slovákmi nebolo lekárnictvo tradičným povolaním, dokonca 
ho môžeme považovať za povolanie výnimočné: v roku 1918 sa k slovenskej národ-
nosti hlásilo asi 6 až 8 lekárnikov z niekoľkých stoviek, ktorí na území Slovenska 
pôsobili. Otto Graubner v roku 1919 dokonca spomína iba dvoch - troch lekárnikov.2 
Čo bolo dôvodom tejto skutočnosti? Asi 70 - 80 percent lekární totiž patrilo židov-
ským lekárnikom, ktorí inklinovali k nemeckej alebo maďarskej národnosti, zbytok 
patril lekárnikom nemeckého alebo maďarského pôvodu.

Nechceme vôbec na niečo upozorňovať alebo niekoho upodozrievať zo zámernej 
národnostnej diskriminácie. Môžeme sa azda na vec pozrieť aj z takého pohľadu, že 
prijímanie nových adeptov na tirocinálnu prax nebolo povinné a že v tomto smere 
dávali prednosť mladíkom zo svojej society, svojej spoločenskej skupiny, svojej ja-
zykovej oblasti, svojim príbuzným alebo deťom svojich známych. V takomto pros-
tredí nemal slovenský chlapec takmer žiadnu šancu, aby vôbec uvažoval nad svojim 
budúcim lekárnickým povolaním. Ešte pred Búľovským v roku 1934 uviedol na túto 

1 BÚĽOVSKÝ, S.: Spomienky lekárnika, s. 85-88.
2 GRAUBNER, O.: Ze Slovenska, s. 42-43.
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tému tieto slová Bábik: „Slovenských synkov, ktorí sa pridali k maďarizačnému 
prúdu, podporovali v škole i v živote. Tých ale, ktorí zostali svojmu rodu verní 
a za Slovákov sa hlásili, trestali a zo škôl vyhadzovali. Lekárne sú v neslovenských 
rukách a do týchto zriedkave vezmú Slováka za praktikanta.“3 Obdobná, takmer 
identická situácia vládla aj v lekárskom povolaní - v roku 1918 tu pôsobilo asi 25 
lekárov - Slovákov.4

Ťažkosti s umiestnením na tirocinálnu prax však z podobných príčin neboli jedi-
ným dôvodom malého počtu majiteľov lekární slovenského pôvodu: Búľovský uvá-
dza, že získanie novej koncesie na vlastníctvo lekárne „bolo pre Slováka úplne bezvý-
hľadné a neprichádzalo vôbec do úvahy.“ Štátny aparát, ktorý tieto licencie udeľoval, 
bol totiž plne podriadený rozsiahlej a všadeprítomnej maďarizačnej praxi. Lekárnici 
mali v tomto smere veľmi dôležitú úlohu: v svojich pôsobiskách sa pravidelne stávali 
predsedami a členmi volebných komisií a miestnej samosprávy, boli privilegovanými 
členmi lokálnej society a takmer bez výnimky sa stali opornými stĺpmi uhorského 
štátu.5 Je skutočnosťou, a spomína to aj Búľovský, že z tejto strany boli primerane od-
meňovaní: lekárnictvo po spoločenskej a materiálnej stránke v predvojnovom období 
„nevyzeralo zle, umožňovalo lekárnikom až akési privilegované postavenie.“ Nadprie-
merný blahobyt a ekonomická samostatnosť dodávali lekárnickému stavu vážnosť, 
„liberalistická éra, ktorá až do konca vojny udierala pečať na všetko súčasné“ posky-
tovala lekárnikom lesk, vysokú nezávislosť a na základe toho „všetko sa krútilo okolo 
nich.“ Buľovský vo svojich spomienkach nezabudol ani na svoje učňovské roky, ani na 
štúdium v Budapešti. V úvode svojej tirocinálnej praxe dostal od majiteľa do rúk lekár-
nické zákony a cenník liečiv, ktoré sa musel naučiť a z čoho bol skúšaný. Potom spolu 
s majiteľom, ktorého nazýval principál, si musel názov každej stojatky v latinčine, 
slovenčine a maďarčine zaznamenať do zošita a následne preštudovať s tým súvisiaci 
text v liekopise. Hoci sa mu tento postup spočiatku zdal veľmi primitívny, čoskoro ho 
začal považovať za „pravé požehnanie.“

Na tirocinálnom kurze prednášali asistenti z univerzity, galenickú farmáciu uvá-
dzal prof. Ströcker, riaditeľ galenického laboratória budapeštianskej Kochmeiste-
rovej továrne, ktorý viackrát umožnil študentom aj jej návštevu. Po ukončení prak-
tických tirocinálnych skúšok usporiadali zo študentských prác výstavku, na ktorej 
„každý frekventant predstavil vo fiolkách svoje výrobky, nielen zlatom, čokoládou, 
želatínou, toluánskym balzamom, keratínom a cukrom obdukované pilulky, ale aj 
všetky chemikálie, ktorých zloženie bolo v liekopise predpísané, napr. Aqua amyg-
dalarum. Dostali sme mandle, pres a destilačný aparát a presne podľa liekopisu 
vyhotovili prípravok.“ Autor pritom konštatoval, že takto pripravený praktikant mal 
na univerzite „veľmi ľahkú prácu, ktorá tešila.“ 20 hodín týždenne tam strávil v che-
mickom laboratóriu a 4 hodiny v botanickom alebo farmakognostickom, čo vzbu-
dzovalo „lásku k týmto predmetom a nabádalo k ďalšiemu štúdiu na univerzite.“ Po-

3 BÁBIK, J.: Pomery v lekárnictve na Slovensku, s. 183-186.
4 JUNAS, J. – BOKESOVÁ, M.: Dejiny medicíny a zdravotníctva na Slovensku, s. 486.
5 BÁBIK, J.: Pomery v lekárnictve na Slovensku, s. 183-186.



119

Historia Medicinae Slovaca III. Štúdie

čas Búľovského študijných rokov boli jeho pedagógmi farmaceuti prof. Than, prof. 
Winkler a prof. Ilosvay. Je zrejmé, že v tomto čase malo budapeštianske štúdium 
farmácie veľmi slušnú európsku úroveň. Iná však bola prax v lekárni: z naštudova-
ného sa dalo v tomto prostredí uplatniť iba málo. Na margo toho Saumel Búľovský 
poznamenáva: „hotovou udalosťou bolo, keď sme v lekárni vyhotoveným oxygénom 
za štyri dni udržiavali pri živote umierajúceho pána richtára.“6 Búľovský bol jeden 
z tých, ktorí podporovali hlbokú reformu štúdia farmácie: Podľa jeho názoru iba 
šesťsemestrové štúdium „doniesť má konečne nápravu aj v tomto smere.“ Od jeho 
promócie takéto štúdium vzniklo na Slovensku až o 40 rokov neskôr.

V týchto súvislostiach je potrebné uviesť, že poslucháči z územia Slovenska mali 
pred 1. svetovou vojnou možnosť štúdia farmácie v Budapešti, resp. vo Viedni, Klu-
ži, prípadne v Krakove. Iná situácia nastala po zániku monarchie: farmáciu už bolo 
možné študovať iba na českej alebo nemeckej časti Karlovej univerzity v Prahe. 
Na Slovensku nejestvovala jediná vysoká škola, ak nerátame Alžbetínsku univerzitu 
v Bratislave. Jej založenie bolo pripravené zákonom z roku 1912, ale počas vojny 
nejavila prakticky žiadnu činnosť.7

Po roku 1918, resp. začiatkom dvadsiatych rokov, sa niekoľko slovenských lekár-
nikov snažilo založiť vlastnú stavovskú organizáciu, ktorá by sa stala súčasťou Sva-
zu československého lekárnictva. Za ďalší vážny problém Slovenska títo lekárnici 
považovali absenciu domácej praktikantskej školy, ktorá by bola schopná pripravo-
vať lekárnický dorast na štúdium na univerzite. Ešte v roku 1922 tu pôsobila takáto 
škola, ktorej vyučovacím a skúšobným jazykom bola ale maďarčina, čo bolo v pro-
stredí nového štátu neprijateľné. Preto v roku 1924 lekárnici Žuffa, Bábik a Šimko-
vic iniciovali založenie Slovenskej praktikantskej školy. Vyučovanie bolo spustené 
v roku 1925. Ján Bábik na margo založenia tejto ustanovizne napísal v roku 1934 
toto: „Našou starosťou je lekárnický a hlavne slovenský lekárnický dorast. Z tejto 
príčiny sme založili praktikantskú školu. Máme možnosť kontrolovať, koľko Slová-
kov sa venuje lekárnictvu.“8 

Spomínaní osnovatelia tejto školy sa skontaktovali s viacerými profesormi Le-
kárskej fakulty Univerzity Komenského a dvaja z nich, prof. Bohuslav Polák a prof. 
Jan Buchtala, na tejto škole začali prednášať. Trvalo to až do ich nedobrovoľného 
odchodu zo Slovenska v roku 1938. Prvý z nich prednášal a skúšal farmakognóziu, 
druhý chémiu. Prof. Polák nezostal iba pri tejto nesmierne záslužnej činnosti. Od 
roku 1924 sa stal nielen najcennejším spolupracovníkom našich farmaceutov, zakla-
dateľov slovenskej národnej farmácie, ale už v roku 1929 napísal vedeniu Lekárskej 
fakulty list, v ktorom navrhoval, aby táto fakulta rátala s tým, že Slovensko potrebu-
je univerzitné štúdium farmácie.9 

6 BÚĽOVSKÝ, S.: Spomienky lekárnika, s. 85-88.
7 TIBENSKÝ, J.: Dejiny vedy a techniky na Slovensku, s. 273-277.
8 BÁBIK, J.: Pomery v lekárnictve na Slovensku, s. 183-186.
9 Archív LF UK v Bratislave. Zdroj: archív autorov. List B. Poláka dekanátu LF UK. Protokol zápisnice zo 
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Jeho návrh nezostal iba v teoretickej rovine: v roku 1933 prijal na svoj Ústav 
farmakológie a farmakognózie za asistenta MUDr. Františka Šveca, ktorého sys-
tematicky forsíroval do pozície budúceho pedagóga študentov farmácie pre oblasť 
farmakognózie. V tomto zmysle Švec aj habilitoval. Po vzniku autonómie Slovenska 
bol však prof. Polák zo Slovenska. Na základe písomnej komunikácie s prof. Jaro-
slavom Květinom, ktorý mi autenticky reprodukoval slová samotného prof. Poláka 
o tom, ako bol svojimi najbližšími spolupracovníkmi „nevybíravě vyobcován.“

Slovensko sa dostalo do komplikovanej situácie: vznikom Protektorátu Čechy 
a Morava stratili naši študenti možnosť univerzitného vzdelávania farmaceutov. Od-
chodom množstva inonárodných lekárnikov z nášho územia po vzniku I. SR v roku 
1939 a následnými represáliami voči židovským lekárnikom na základe rasistických 
zákonov hrozil úplný kolaps zásobovania obyvateľstva liekmi. Dôvodom bol aj 
nedostatok farmaceutov. Zriadenie trojročného štúdia farmácia na Slovenskej uni-
verzite v roku 1940 sa zrealizovalo na základoch, systematicky založených prof. 
Polákom. On je tou skutočnou osobnosťou, ktorá sa najviac zaslúžila o zrod vysoko-
školského vzdelávania lekárnikov na našom území.

V tomto roku si pripomíname sté výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slo-
vákov. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť a zdôrazniť, že mnohé úspechy, 
ktoré slovenská farmácia, v roku 1918 prakticky neexistujúca, do vzniku samo-
statného Slovenska v roku 1993 dosiahla, sa uskutočnili v prostredí veľmi účinnej 
spolupráce s českými farmaceutmi. Už v začiatkoch I. ČSR tu pôsobili českí a mo-
ravskí kolegovia, veľmi intenzívne podporujúci slovenské snahy o konštituovanie 
národnej farmácie - Jan Bábik, Jaroslav Lochman, Otto Graubner, Zdeněk Šmahel, 
Leopold Císař, Bedrich Hlava. Nemožno zabudnúť ani na lekárnika Františka Pl-
záka, profesora chémie na UK v Prahe, veľkého priateľa a dlhoročného priaznivca 
slovenských lekárnikov. V marci 1939, v dobe vrcholiacej protičeských nálad, dni 
pred zánikom Československa, prijal ako odborná kapacita pozvanie Sväzu le-
kárnikov Slovákov a v ich delegácii sa zúčastnil audiencie u predsedu krajinskej 
vlády Karola Sidora a ministra školstva Jozefa Siváka. Výsledkom stretnutia bolo 
rozhodnutie o konštituovaní štúdia farmácie na Slovenskej univerzite. Historické 
fakty svedčia o tom, že úzka kooperácia českých a slovenských farmaceutov bola 
pre obidva komunity vždy veľmi prospešná. Je tomu tak aj dnes a verme, že to tak 
zostane aj v budúcnosti.

zasadnutia profesorského zboru zo 14. mája 1929. 
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Summary

Pharmacy in Slovakia around the Year 1918

Anton Bartunek

The contribution is dedicated to the centenary of the foundation of the First Czecho-
slovak republic. Prior to year 1918 the Slovak pharmacy did not exist in a practical 
sense. 98% of the pharmacies were owned by persons of other nationalities, like Jews, 
Hungarians or Germans. A number of Slovak pharmacists tried to change this unfor-
tunate situation: in 1925 they founded the Slovak School of Probationers (Slovenská 
praktikantská škola), in 1927 the Association of Slovak Pharmacists (Sväz lekárnikov 
Slovákov) and in 1931 the Slovak Pharmacists Magazine (Slovenský lekárnik). Im-
portant supporters of these activities were Czech and Moravian pharmacists. It is es-
pecially necessery to highlight the role of prof. Bohuslav Polák of the Faculty of 
Medicine of the Comenius University, who already proposed the establishment of 
a academic study of pharmacy in Bratislava in 1929. During the years to come he 
systematically worked on this idea. We consider prof. Polák to be the real founder 
of Slovak pharmaceutical education. A major supporter of Slovak emancipation in 
pharmacy was prof. František Plzák, pharmacist of the Charles University in Prague.

Pramene a literatúra

Archív Lekárskej fakulty UK v Bratislave, List B. Poláka dekanátu LF UK, Pro-
tokol zápisnice zo zasadnutia profesorského zboru zo 14. mája 1929.

BÁBIK, J.: Pomery v lekárnictve na Slovensku. Časopis československého lékár-
nictva, 1934, 14, s. 183-186.

BÚĽOVSKÝ, S.: Spomienky lekárnika. Slovenský lekárnik, 12, 1942, 12, s. 85-
88.

GRAUBNER, O.: Ze Slovenska. Věstník Svazu českého lékárnictva, 13, 1919, 
1, s. 42-43.

JUNAS, J. – BOKESOVÁ, M.: Dejiny medicíny a zdravotníctva na Slovensku. 
Martin : Osveta, 1985.

TIBENSKÝ, J.: Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin : Vydavateľstvo 
Osveta, 1979.



122

Historia Medicinae Slovaca III.Štúdie

První kroky Československé republiky 
v oblasti vojenského zdravotnictví

FRANTIŠEK DOHNAL

Již v den vyhlášení samostatného státu bylo nezbytné řešit vojenské stránky 
jeho existence. Válka ještě oficiálně neskončila, československé legionářské vojsko 
nebylo ještě zpět ve vlasti a tak se Národní výbor musel spolehnout na improvizo-
vané dobrovolnické oddíly k nimž patřily také spolehlivé jednotky z členů sokolské 
organizace.1 Dnem 1. listopadu 1918 bylo v Praze ustaveno Vrchní velitelství česko-
slovenské branné moci. Vymezeny byly dva hlavní úkoly: zajistit plně území Čech, 
Moravy a Slezska a následně zajistit území Slovenska. Prioritu však získal úkol boje 
za integritu historických zemí. Se vznikem československého státu byl totiž okamži-
tě vyjádřen nesouhlas německých politických směrů a 29. října 1918 byla naopak 
v Liberci vyhlášena provincie Deutschböhmen (severní a západní české pohraničí) 
společně s požadavkem začlenit ji do Německého Rakouska.2 Další spornou oblastí 
bylo severomoravské Těšínsko, kterou si nárokovalo také Polsko. To vedlo až k Sed-
midenní válce na konci ledna 1919.3

Současně probíhalo obsazování Slovenska, které komplikoval výrazný odpor 
Maďarů (maďarské vojenské jednotky zůstaly na slovenském území). Přesto bylo 
do Vánoc 1918 zajištěno území od Považí až do Spišské Nové Vsi. Na konci roku, 
po bojích u Margecan, byly obsazeny Košice a Prešov, 13. ledna 1919 pak Užhorod. 
Poslední den roku 1918 začaly boje o Bratislavu, do kterých již zasáhli českosloven-

1 Po rozeslání zpráv o vyhlášení československého státu se ve dnech 29. - 30. října 1918 nová státní moc 
etablovala v dalších městech obývaných většinově českým obyvatelstvem. Dne 30. října 1918 Slovenská 
národní rada přijala Martinskou deklaraci, potvrzující začlenění slovenského území v rámci Československa. 
Americká národní rada uherských Rusínů souhlasila 12. listopadu 1918 s plánem připojení Podkarpatské Rusi 
k Československu. Národní výbor předal své pravomoci Národnímu shromáždění, které dne 14. listopadu 1918 
proklamovalo sesazení Habsburků z českého trůnu, vznik nového státního útvaru v podobě republiky, která byla 
tímto slavnostně vyhlášena.

2 BÍLEK, J. et al.: Vojenské dějiny Československa (1918-1939), III. díl, s. 31 Jeho součástí měly být navíc také: 
Sudetenland (slezské pohraničí); Böhmerwaldgau (oblast Šumavy); Deutschsüdmähren (jižní Morava) a tři 
samostatné enklávy - Brno, Jihlava a Olomouc. Požadavek byl odmítnut a přijato řešení v podobě vojenského 
obsazení pohraničních území. Přitom došlo k ozbrojeným střetům s místními narychlo budovanými jednotkami 
(tzv. Volkswehr), které se neobešly bez obětí. Největší boje následovaly v oblasti města Most, kde situaci zvrátil 
až československý obrněný vlak, taky v blízkosti jihočeské Kaplice a slezské Opavy.

3 Ibidem, s. 49. Postupně byli Poláci v nesmírně krutých zimních podmínkách zatlačeni až za řeku Vislu. Postup 
byl ukončen až na nátlak dohodových mocností dne 30. ledna 1919. Ztráty utrpěly obě strany, na československé 
to bylo 53 zemřelých, 200 zraněných a omrzlinami poznamenaných vojáků. Poláci přiznali 92 mrtvých a téměř 
900 raněných, skoro 600 jejich vojáků bylo zajato.
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ští legionáři z Itálie. K 20. lednu 1919 bylo území Slovenska až k demarkační linii 
obsazeno československými silami. Maďarská strana se s touto ztrátou nesmířila. 
Znovu propukly boje v prostoru Lučence (30. ledna 1919), kde byl napaden legio-
nářský 34. střelecký pluk. Boje propukly i v oblasti Užhorodu.4 

V Maďarsku proběhl bolševický převrat a 21. března byla vyhlášena republika 
rad.5 Je zřejmé, že se v této souvislosti výrazně oživily plány na znovuzískání Slo-
venska jako součást strategického cíle probojovat se Slovenskem a Podkarpatskou 
Rusí k Rudé armádě v Haliči a vytvořit tak jednotnou bolševickou frontu. Tento 
záměr znovu jasně vyplynul z charakteru velké ofenzívy maďarské armády, která 
započala dne 21. května 1919. Zaútočila ve třech nástupových proudech, ve smě-
ru Miškolc-Košice, Šalgotarján-Lučenec-Zvolen a třetím směrem Levice-Banská 
Bystrica. To vedlo až ke kritické situaci pro československé síly a nutnosti změnit 
její velení i organizaci bojové činnosti. Vrchní velení na Slovensku převzal dnem 
1. června 1919 generál Pellé. Na nátlak Pařížské mírové konference, která zaslala 
maďarské vládě dne 18. června 1919 definitivní ultimátum a po dlouhých poradách, 
přistoupila maďarská strana na přiměří. Vyhlášeno bylo k 17. hodině dne 24. června 
1919. Československá armáda pak obsadila jižní Slovensko do 7. července 1919 
(k 1. šrpnu 1919 se v Maďarsku zhroutila bolševická vláda).

To jsou ve stručnosti některé události, které provázely vznik nového státu a sa-
mozřejmě měly svůj dopad do námi sledované oblasti – vojenského zdravotnictví. 
Současně působila popřevratová realita a obraz konce války. Z válečné organiza-
ce vojenského zdravotnictví rakousko-uherské armády plynulo, že zejména území 
Čech a Moravy sloužilo jako území hlubokého týlu, na kterém neprobíhaly přímo 
bojové akce a bylo jich využito k budování husté sítě zdravotnických zařízení. Ať už 
to byly stálé vojenské nemocnice, které několikanásobně zvětšily počet lůžek, nebo 
nově zřizované takzvané záložní nemocnice, nově budované barákové nemocnice a 
karanténní stanice.6 Převratové nálady vnesly do tohoto systému zmatek. Zdravot-
nická zařízení opustila řada pacientů, hlavně ti lehčí, ale začal je opouštět i personál 
v domnění, že jejich služba skončila. Došlo také, vedle krádeží, k ničení “rakouské-
ho“ zařízení a likvidaci zdravotnické dokumentace. Složité bylo udržování kázně, 
uznávání vojenské hierarchie a subordinace.

4 Ibidem, s. 36-48. Československým vojskům velel v této době (od 29. prosince 1918) italský generál Luigi 
Giuseppe Piccione, dosavadní velitel legionářského sboru v Itálii. Spolu s ním přijela skupina italských důstojníků 
tvořící misi, jejímž cílem bylo organizačně formovat československé jednotky a řešit taktiku dovršení obsazení 
celého území. Na začátku roku 1919 však došlo ke změně zahraniční orientace státu. Do Československa se 
začala vracet z Francie legionářská střelecká brigáda. Dne 13. února 1919 dorazila francouzská vojenská mise 
v čele s generálem Mauricem Pellé, která měla řešit organizační a profesní výstavbu armády. Generál Pellé 
byl jmenován náčelníkem Generálního štábu československé armády. Po několikaměsíčním období špatně 
fungující spolupráce obou misí, což se promítlo i do nedostatečné koordinace a československých neúspěchů, 
generál Piccione 4. června 1919 na svou funkci rezignoval.

5 Není v možnostech ani cílem tohoto příspěvku podrobně mapovat peripetie těchto událostí a vývoj konfliktu 
mezi Československem a Maďarskem, omezíme se jen na nejdůležitější momenty.

6 DOHNAL, F. – KRÁL, K.: Vybrané kapitoly z vojenské historie pro příslušníky zdravotnické služby, s. 36. 
Největší nemocnice tohoto typu byla v Pardubicích, měla kapacitu 10 tisíc lůžek. Velký počet lůžek byl získán 
i péčí Červeného kříže.
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Velkým problémem se stal boj proti zavlečení infekčních onemocnění. Doba 
byla poznamenána epidemií Španělské chřipky a na území nového státu se vraceli 
vojáci z různých bojišť. Pod dojmem konce války se často odmítali podrobit se 
desinfekci a odvšivení, kdy tento proces měl jinak dobře fungující systém a řád. 
Velkým úsilím se podařilo řešit očkování proti choleře a tyfu.7 Důležitým a neod-
kladným úkolem vojenského zdravotnictví byla repatriace raněných a nemocných 
do vlasti a naopak odsun nemocných zajatců. Z původně získaných 22 nemocnič-
ních vlaků na území nového státu bylo možné použít jen deset. Osazenstvo ostat-
ních se rozuteklo a zařízení bylo rozkradeno. Již od 7. listopadu 1918 začal tento 
způsob fungovat a do poloviny ledna 1919 bylo odvezeno na 18,5 tisíc zajatců 
a zpět přiváženi krajané.8 

Celou činností vojenského zdravotnictva prolínala složitá situace ve zdravot-
nickém materiálu. Hlavní lékárnický sklad c. k. armády byl ve Vídni, v době pře-
vratu byla zásoby léčiv a léčivých přípravků ve vojenských lékárnách v nejlep-
ším případě na dva měsíce. Jednání s rakouskou stranou vedlo k tomu, že ČSR 
byla přiznána 1/5 zásob vídeňského skladu. Leč realizace faktického předání se 
oddalovala.9 Naopak, dostatek byl obvazového materiálu, neboť se ve velké míře 
vyráběl na domácím území.

V únoru roku 1919 zřídilo MNO takzvané Vojenské lékárnické ředitelství 
v Praze a menší zdravotnický sklad v tamních Uršulínských kasárnách.10 Snahou 
bylo zřídit v Praze ústřední zdravotnické skladiště, které by vedle běžné potře-
by soustřeďovalo mobilizační zásoby. Vhodné budovy se nenalezly, proto začalo 
být v roce 1920 toto zařízení budováno v Josefově (od roku 1923 s označením 
Zdravotnický sklad 1). Naléhavá potřeba zdravotnického materiálu v době bojů na 
Slovensku vedla k tomu, že v augmentačním skladu pražské posádkové nemocnice 
byla z dostupných zásob kompletována polní výstroj: obvazové balíčky, brašny 
pro nosiče raněných a zdravotnické poddůstojníky a soupravy pro nosiče obvazů. 
S koncem války vyvstala i otázka invalidů a válečných poškozenců (doléčování, 

7 PYTLÍK, R.: Prvních deset let československého vojenského zdravotnictví, s. 306. Péčí prof. Hlavy bylo 
vyrobeno v krátké době 100 tisíc jednotek vakcíny. V Jindřichově Hradci byly naštěstí uloženy dostatečné 
zásoby vakcíny proti neštovicím. Na počátku roku 1919 byla zřízena výroba očkovacích látek v záložní 
nemocnici v Hranicích na Moravě (prof. Honl). V roce 1920 bylo zařízení předáno Šrobárově Ministerstvu 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Dle dobových hodnocení se podařilo situaci zvládnout, v menší míře 
se objevila skvrnivka a neštovice. To se týkalo i velmi složité situace bojů na Slovensku. Osvědčila se vojenská 
zdravotnická zařízení jako byly desinfektory, očkovací kolony a to nejen pro vojenské osoby, ale i pro potřebu 
civilních přistěhovalců a uprchlíků.

8 Často to bylo složité, v zemích, kde vládl poválečný chaos a o uchopení moci se snažily různé revoluční tábory, 
existovalo velké nebezpečí zabavení, nebo alespoň okradení těchto transportů. Od června 1919 byla repatriace 
nově organizována, když ji dozorovalo nové oddělení Ministerstva národní obrany. Velkým úkolem byl tehdy  
návrat československých legií z Ruska.

9 Navíc část takto získaného materiálu byla předem určena Ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. 
V dané situaci představitelé vojenského zdravotnictví dali pokyn k zabavení zásob pražského Červeného kříže. 
Zdaleka to však nestačilo, léčiva byla nakupována v Itálii a Francii, některé položky byly získány cestou jejich 
vojenských misí, část velkodušně poskytl Červený kříž USA. V roce 1919 byl ustaven československý Červený 
kříž pod vedením Alice Masarykové.

10 PYTLÍK, R.: Prvních deset let československého vojenského zdravotnictví, s. 307.
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ortopedické pomůcky a protézy, posudková činnost). Než byla tato agenda převza-
ta úřadem sociální péče, byli invalidé léčeni ve vojenských nemocnicích a umisťo-
váni do pražské vojenské invalidovny.

Velkou prověrkou vojenského zdravotnictví se staly boje na Slovensku. Až do 
ledna probíhalo obsazování bez velkých ztrát. Bylo zřízeno velitelství operujících 
vojsk na Slovensku, kdy přednostou byl jmenován loajální generál zdravotnic-
tva MUDr. Jan Červíček. Dnem 25. března 1919 byla vojska, včetně slovenského 
zázemí, rozdělena na dvě části. Východní skupina (Košice) a západní (Bratislava) 
měly své přednosty zdravotnické služby a mohly využít ústavy a zařízení armády 
bývalé monarchie.11 Tento výchozí stav se může zdát dost ideální. Musíme však 
respektovat skutečnost, že zdravotnická zařízení trpěla nedostatkem personálu 
(ve větší míře byli proto povoláváni medici). Hlavně však, v důsledku bojových 
akcí byla zařízení zabrána, vyrabována i zlomyslně poničena. Například z košické 
nemocnice byl odvezen vzácný rentgenový přístroj a vykradena lékárna, zcela zni-
čena pak byla nemocnice v Prešově. Hlavní článek polní zdravotnické služby, dle 
dobové organizace pomoci na bojišti a zásad triage, tvořila polní nemocnice. Sem 
byli transportováni ranění, kterým se prvního ošetření dostalo na obvazišti, nej-
častěji na stupni prapor. Odsun nemocných měl svůj řád. Nejprve tedy do polních 
nemocnic, poté do etapních nemocnic (což byly v našem případě použitelné stálé 
nemocnice). Z nemocnic na Slovensku byli ranění a nemocní odesíláni do zařízení 
na Moravě – Hodonína, Uherského Hradiště, Kroměříže a Olomouce, eventuálně 
do dalších nemocnic v zázemí.

Doprava byla řešena pomocí železničních transportů, sanitními vlaky. Devět sou-
prav bylo přiděleno k východní a západní skupině, tři transporty určeny k evakuaci zá-
padně od linie Bratislava-Trenčín-Žilina. Chyběly lepší transportní prostředky vývozu 
raněných z bojiště než byly koňské potahy. Prvních dvacet sedm sanitních automobilů 
Laurin & Klement se podařilo získat nákupem až v červnu 1919. Proto byly k vývozu 
z bojiště a eliminaci nebezpečí pádu raněných do zajetí využívány krátké vlakové sou-
pravy, které zajížděly co nejblíže k linii bojů. Boje na Slovensku vedly také k obnovení 
tradice vysílání chirurgických skupin z pražských lékařských klinik. V červnu půso-
bila skupina z chirurgické kliniky profesora Kukuly (vedl ji docent Horák) v Trenčíně 
a z gynekologicko porodnické kliniky profesora Piťhy v Trnavě. Sám profesor Kukula 
vykonal v té době několik konziliárních cest na Slovensko.12

11 Ibidem, s. 309. Východní skupina mohla využít tyto ústavy a zařízení: posádková nemocnice Košice, oddílová 
nemocnice Užhorod, záložní nemocnice Mukačevo, oddílová nemocnice Prešov a záložní baráková nemocnice 
Ružomberok. V nemocnicích byly odvšivovací stanice, v Košicích působila bakteriologická laboratoř 
a odbočka polního zdravotnického skladiště v Uherském Hradišti. V železniční stanicích Žilina a Vrútky byly 
takzvané nemocniční stanice s malým počtem lůžek. Západní skupina disponovala posádkovou nemocnicí 
Bratislava a Komárno, záložní nemocnicí v Trnavě a Trenčíně a oddílovou nemocnicí Nitra a Banská Bystrica. 
V Bratislavě byla bakteriologická laboratoř a odbočka polního zdravotnického skladiště. Nemocniční stanice 
byly v Trenčianské Teplé, Zvolene, Lučenci, Filľakove a Rimavské Sobotě. V Piešťanech a Trenčianských 
Teplicích byly vojenské lázeňské ústavy, srovnej ŠMONDRK, J.: Vojenské zdravotnícke zaradenia na Slovensku 
do roku 1940, s. 120-122.

12 PYTLÍK, R.: Prvních deset let československého vojenského zdravotnictví, s. 310-311. Tentýž autor uvádí 
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Celý konflikt si vyžádal velké oběti. Celkové ztráty československé armády 
dosahovaly až 12%.13 Dne 4. 6. 1920 byla ve Versailles, v zámku Grand Trianon 
podepsána mírová smlouva, jejíž součástí bylo i uznání hranic mezi Českosloven-
skem a Maďarskem.

Summary

The First Steps of the Czechoslovak Republic
in the Field of Military Health Care

František Dohnal

Immediately after the establishment of the independent Czechoslovak state, 
a number of urgent tasks arose for military health care. The return of soldiers from 
World War I battlefields and the repatriation of the wounded and sick had to be medi-
cally ensured. Of particular importance was the fight against infectious diseases. The 
shortage of medicines was a major problem as the main military pharmacy ware-
house remained in Vienna. This just illustrates the problems caused by the break-up of 
Austria-Hungary. Early assistance in delivering medical supplies was provided by the 
Italian and French military missions and the American Red Cross. At the same time it 
was necessary to provide medical services to the military units protecting the integrity 
of the new Czechoslovak state’s territory. In particular, the war against Hungary in 
the spring of 1919 forced many improvisations. An important role in the care of the 
wounded and their removal from the battlefield was accomplished by military hospital 
trains. Only during the September of 1919, demobilization could take place and a new 
organization of the army and its health services entered into force.
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Významný predstaviteľ českej a slovenskej 
farmácie profesor Milan Chalabala

ĽUDMILA OZÁBALOVÁ – TOMÁŠ HAMAR

Milan Chalabala sa naro-
dil 21. septembra 1928 v Ne-
moticiach okres Vyškov. Po 
maturite na osemročnom 
reálnom gymnáziu v Sta-
rom Brne, nastúpil v roku 
1947 na povinnú dvojročnú 
lekárenskú prax v lekárni 
„U slunce“ v Modřiciach pri 
Brne, ktorú ukončil tyroci-
nálnou skúškou. Farmáciu 
absolvoval na Prírodove-
deckej fakulte Masaryko-
vej univerzity v roku 1951 
ako pharmaciae magister 
(PhMr.) V rokoch 1951 – 
1953 pokračoval v štúdiu na 
Farmaceutickej fakulte tejto 
univerzity a štúdium zavŕšil 
štátnou záverečnou skúškou 
ako promovaný farmace-
ut. Podľa zákona 19/1996 
Zb. s platnosťou od 1. mája 
1966 mal právo používať 
akademický titul RNDr. 
Kandidátsku dizertačnú prá-
cu Studie jakostních ukaza-
telů galenik a léků obhájil 
na Farmaceutickej fakulte 
v Brne a rozhodnutím Vedeckej rady Univerzity J. E. Purkyně v Brne sa stal 22. 
septembra 1960 kandidátom farmaceutických vied (CSc).

Obr. 1 Doc. PhMr. Milan Chalabala, CSc.,
dekan fakulty v rokoch 1964 - 1966. Zdroj: archív autorov.
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Pedagogická činnosť PhMr. Milana Chalabalu sa začala 1. júla 1951, keď bol 
ustanovený za asistenta na vtedajšom Ústave galenickej farmácie Lekárskej fakulty 
Masarykovej univerzity v Brne, kde bol vtedy vedúcim pracovníkom Dr. Mr. Miloš 
Melichar: „Katedra ústavu galenické farmacie potvrdzuje, že asistent ústavu PhMr. 
M. Chalabala pracuje na uvedeném ústavu od 1. července 1951, podpis Dr. Mr. M. 
Melichar, vedoucí katedry, okrúhla pečiatka Ústav galenické farmacie při Masary-
kově univerzitě v Brně.“

Odborným asistentom sa stal PhMr. Chalabala dňa 1. marca 1954 na Farmaceu-
tickej fakulte v Brne. V tejto funkcii zostal až do zlúčenia brnianskej a bratislavskej 
fakulty. 1. septembra 1960 bol potvrdený ako odborný asistent na Katedre galenickej 
farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave až do jeho 
menovania za zástupcu docenta, ktorým sa stal 1. decembra 1961. Dňa 12. septem-
bra 1962 sa habilitoval pred Vedeckou radou Farmaceutickej fakulty UK prácou 
Studie v oblasti tablet a bol menovaný za docenta pre odbor galenická farmácia 
s účinnosťou od 1. júna 1963.

Ešte ako brniansky asistent bol v rokoch 1951 – 1955 poverovaný vedením prak-
tík z galenickej farmácie, organizoval prevádzkovú prax poslucháčov a viedol diplo-
mové práce. Okrem uvedenej činnosti v rokoch 1955 – 1957 postupne preberal časť 
prednášok a v rokoch 1958 – 1960 v dôsledku personálnych zmien na Katedre gale-
nickej farmácie v Brne prednášal a skúšal galenickú farmáciu. V akademickom roku 
1960/1961 bol v Bratislave poverený prednáškami a vedením praktických cvičení 
z predmetu galenická farmácia – technológia liekov a viedol aj diplomové práce. 
V konzultačnom stredisku v Prahe zabezpečoval kompletnú výučbu galenickej far-
mácie pre poslucháčov štúdia popri zamestnaní. Od roku 1958 do roku 1960 bol exa-
minátorom v štátnej komisii pre záverečné skúšky, predsedom komisie pre obhajoby 
kandidátskych dizertačných prác z odboru galenická farmácia a po schválení nového 
vysokoškolského zákona predsedom rigoróznej komisie. V roku 1963 ho schválili za 
školiteľa ašpirantov. V rokoch 1962 – 1963 pôsobil v Havane na Kube ako pozvaný 
profesor na farmaceutickej fakulte tamojšej univerzity, kde prednášal po španielsky.

Vďaka dobrým jazykovým znalostiam (ovládal ruštinu, španielčinu, nemčinu 
a angličtinu) absolvoval Milan Chalabala v rokoch 1956 – 1967 aj krátkodobé študij-
né pobyty a cesty s aktívnou účasťou na kongresoch v Bulharsku, Juhoslávii, NDR, 
Poľsku, Rakúsku, Taliansku NSR, neskôr v Portugalsku, Kanade a inde.

V rokoch 1969 – 1970 pôsobil na Ústave aplikovanej chémie na univerzite v Er-
langene a spoluzakladal nový samostatný ústav galeniky.

Vzhľadom na to, že koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia mala FaF UK 
iba troch profesorov, žiadal vtedajší dekan Milan Mandák listom Ministerstvo škol-
stva v Prahe o udelenie výnimky k započatiu vymenovacieho konania na mimoriad-
nych profesorov z odboru galenická farmácia: „Na základe jednania vedeckej rady 
tunajšej fakulty konaného v apríli 1967, ktoré zhodnotilo kádrovú situáciu fakulty, 
žiadame o povolenie výnimky k započatiu vymenovacieho konania na mimoriadnych 
profesorov z odboru galenická farmácia. Naša celoštátna fakulta nemá žiadneho 
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profesora z tohto odboru. Pritom ide o disciplínu, ktorá patrí k hlavným profilovým 
odborom… dňa 15. marca 1968, dekan fakulty doc. PhMr. Milan Mandák, CSc.“

Pre posúdenie doterajšej pedagogickej a vedeckej činnosti Milana Chalabalu k jeho 
mimoriadnej profesúre uvádzame z oponentského posudku doc. RNDr. PhMr. Miloša 
Melichara, vedúceho pracovníka Lekárskej fakulty PU v Olomouci: „Vědecká činnost 
doc. Chalabaly je spojena s jeho působením na vysoké škole a zahrnuje jak práce 
experimentální, tak přehledy, odborné články a přednášky na domácím i zahraničním 
fóru… za mého vedení vydal v roce 1960 knižní publikaci Farmaceutické inkompati-
bility… Ve farmaceutické literatuře vyplnil doc. Chalabala se svými spolupracovníky 
mezeru periodickým publikovaním rozsáhlých i v zahraničí velmi hledaných přehledů 
nazvaných Pokroky ve výrobě a kontrole tablet a pokroky v technologii léků.“

Doc. Zathurecký, vedecký pracovník Farmakologického ústavu ČSAV v Brati-
slave v závere svojho odborného posudku k mimoriadnej profesúre doc. Chalabalu 
píše: „Doc. M. Chalabala, sa môže preukázať veľmi dobrými pedagogickými výsled-
kami, dlhou a súvislou pedagogickou činnosťou doma aj v zahraničí; jeho vedec-
kovýskumná činnosť priniesla celý rad cenných výsledkov, ktoré obohatili vedecké 
poznanie v oblasti galenickej farmácie…“

A tak bol návrh na menovanie doc. PhMr. Milana Chalabalu, CSc. mimoriad-
nym profesorom pre odbor galenická farmácia (farmaceutická technológia) schvá-
lený Vedeckou radou FaF UK v Bratislave dňa 15. februára 1968, Vedeckou radou 
UK v Bratislave dňa 8. apríla 1968 a Krajským výborom KSS v Bratislave dňa 14. 
mája 1968. Vedúci ideologického oddelenia ZsKV KSS oznamuje 16. mája 1968 
Univerzite Komenského, že „… Predsedníctvo Zpsl. KV KSS na svojom zasadnu-
tí dňa 14. mája 1968 schválilo vedecko-pedagogické hodnosti takto: doc. PhMr. 
Milan Chalabala, CSc. a doc. PhMr. Milan Mandák, CSc. – za mimoriadnych pro-
fesorov FaF UK… “

Koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia spolupracoval Milan Chala-
bala pri založení Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové a jej Katedry farmaceu-
tickej technológie. Od roku 1970 do roku 1981 pôsobil ako externý vedúci Katedry 
farmaceutickej technológie ILF v Prahe, kde sa podieľal na koncipovaní ďalšieho 
vzdelávania farmaceutov. Od roku 1989 sa intenzívne zapojil do znovuobnovenia 
Farmaceutickej fakulty Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne. A tak sa 
do Brna v roku 1991 opäť vrátil. Od roku 1995 až do svojej smrti tu trvalo pôsobil 
v Ústave technológie liekov.

Externe spolupracoval s Výskumným ústavom liečiv v Modre a so Štátnym ústa-
vom pre kontrolu liečiv v Bratislave.

Vedecký profil Milana Chalabalu sa zavŕšil obhajobou doktorskej dizertácie 
Zhusťovanie práškovitých liečiv a rozpúšťanie farmaceutických výliskov. Vedeckú 
hodnosť DrSc. mu udelila Karlova univerzita v Prahe v roku 1981.

S príslušnou vedeckou kvalifikáciou vykonával profesor Chalabala funkciu pred-
sedu komisie pre obhajoby kandidátskych a doktorských prác v odboroch farmace-
utických vied.
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Vychoval desiatky kandidátov vied, vytváral podmienky pre uchádzačov o ve-
deckú hodnosť doktora farmaceutických vied, založil vedeckú školu. K jeho žiakom 
patril prof. RNDr. Ján Rak, DrSc. z Katedry galenickej farmácie FaF UK v Brati-
slave, doc. Dr. P. Komárek, CSc. z Katedry farmaceutickej technológie na FaF UK 
Karlovej univerzity v Hradci Králové a doc. Dr. M. Rabišková, CSc. z Ústavu tech-
nológie liekov Farmaceutickej fakulty VFU v Brne.

Vedecké a výskumné aktivity profesora Chalabalu sa zameriavali na oblasť 
zákonitostí transformácie liečiv na lieky s dôrazom na perorálne lieky nových 
generácií. V zozname publikačných činností má profesor Chalabala spolu 462 
záznamov a 270 ohlasov, z toho 66 je citácií v domácich a zahraničných publiká-
ciách registrovaných v citačných indexoch. V štatistike kategórií sú štyri vedecké 
monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách, päť v domácich vydavateľ-
stvách, dve vysokoškolské učebnice vydané v zahraničí a dve vydané v domácich 
vydavateľstvách, spolu 248 vedeckých prác v domácich a zahraničných karen-
tovaných a nekarentovaných časopisoch a recenzovaných vedeckých časopisoch 
a zborníkoch, 51 abstraktov z domácich a zahraničných konferencií, 17 správ o vy-
riešených vedeckovýskumných úlohách, sedem v kategórii autorských osvedčení, 
patentov a objavov, sedem v kategórii skriptá a učebné texty, 77 odborných prác 
v domácich a zahraničných karentovaných a nekarentovaných časopisoch. Ostatné 
čísla zapĺňajú prehľadové práce, výskumné štúdie a rôzne publikácie a dokumenty, 
ako aj redakčné a zostavovateľské práce.

Obe.2 Zľava prof. Chalabala, prof. Špringer, prof. Kováč – dekan FaF UK, prof. Švec, J. – rektor UK,
prof. Švec, P., prof. Bauer (1993). Zdroj: archív autorov.



132

Historia Medicinae Slovaca III.Štúdie

K jeho najvýznamnejším učebniciam patria Liekové formy a Technologie léků
Profesor Chalabala významne prispel k tvorbe liekopisov. Bol predsedom Českej 

liekopisnej komisie a predsedom Slovenskej liekopisnej komisie. Spolupracoval na 
ČSL3, ovplyvnil štruktúru ČSL4 ako predseda Liekopisnej komisie VR MZ ČSSR.

Pripravil a zabezpečoval vydanie Slovenského liekopisu 1, keď sa SR stala člen-
kou Európskej liekopisnej komisie a získala právo harmonizovať liekopis s Európ-
skym liekopisom. Bol aj iniciátorom Slovenského farmaceutického kódexu.

Do širokého poľa pôsobnosti treba začleniť aj akademické funkcie profesora Cha-
labalu. V rokoch 1960 – 1962 bol prodekanom FaF UK pre študijnú a pedagogickú 
prácu, v rokoch 1961 – 1963 bol zástupcom docenta na Katedre galenickej farmácie, 
v rokoch 1964 – 1966 dekanom FaF UK v Bratislave. Roku 1981 sa stal vedúcim 
Katedry galenickej farmácie na desaťročné obdobie a roku 1990 ho v obnovených 
demokratických voľbách požiadal dekan o spoluprácu a až do roku 1993 vykonával 
funkciu prvého prodekana fakulty.

Zaslúžil sa o priznanie titulu RNDr. v odbore farmácia (1968), čím sa farmaceu-
tom vrátil titul doktora odňatý v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Zanikol ti-
tul PhMr., ktorý sa udeľoval v čase neúplného lekárnického vysokoškolského štúdia 
a ktorý nevyhovoval po presadení štvor- a neskôr päťročného štúdia. Po roku 1989 
sa zrušilo trojodborové farmaceutické štúdium a aj zásluhou profesora Chalabalu sa 
zmenilo na jednoodborové vnútorne diferencované tak, aby sa v rokoch 1993 – 1994 
mohol v ňom rozvinúť systém akumulácie a transferu kreditov.

Z mimofakultných funkcií hodno spomenúť jeho členstvo v pléne a predsed-
níctve Vedeckej rady povereníctva SNR pre zdravotníctvo (1964 – 1966) a vo 
Vedeckej rade Ministerstva zdravotníctva ČSSR. Bol aj predsedom Hlavnej prob-
lémovej komisie a Hlavnej odborovej komisie v rezortnom výskumnom pláne MZ 
SSR (1971 – 1990).

Milan Chalabala v čase svojho brnianskeho pôsobenia pracoval v redakcii fa-
kultného zborníka Acta Facultatis Pharmaceuticae Bohemoslovacae (1957 – 1961). 
Citujeme z oponentského posudku doc. Miloša Melichara k profesúre M. Chalaba-
lu: „… doc. Chalabala se hned od počátku s činorodým zájmem věnoval činnosti 
v redakci fakultního sborníku, jehož jsem byl v Brně odpovědným redaktorem; doc. 
Chalabala nyní v Bratislavě jako odpovědný redaktor sborník dále rozšířil a zdo-
konalil.“ Ide o zborník Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. 
Profesor Chalabala bol aj členom redakčnej rady časopisov Česká a Slovenská far-
macie, Slovakofarma Revue, Recipe a šéfredaktorom Pharma Journalu.

Nemožno obísť ani jeho spolkovú farmaceutickú činnosť. Bol dlhoročným čle-
nom a funkcionárom výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a v rokoch 
1990 – 1999 jej predsedom. Za túto činnosť mu udelili čestné členstvo Českosloven-
skej a Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. Roku 1998 dostal Weberovu cenu ako 
v poradí ôsmy poctený touto cenou.

Profesor Chalabala je nositeľom viacerých domácich a zahraničných ocenení: 
zlatá medaila Univerzity Komenského, zlatá a pamätná medaila FaF UK, najvyššie 
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ocenenie Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové, strieborná 
medaila Univerzity Karlovej v Prahe, pamätná medaila Univerzity Karlovej k 450. 
výročiu jej založenia, medaila ILF v Prahe a je aj nositeľom štátneho vyznamenania 
Za vynikajúcu prácu.

K zahraničným oceneniam patrí čestný odznak Farmaceutického kolégia Kubán-
skej republiky, strieborná medaila univerzity v Gente (Belgicko) a dva čestné dok-
toráty zahraničných univerzít, ktoré mu udelila Semmelweissova univerzita v Buda-
pešti a Veterinárna a farmaceutická univerzita v Brne.

Päťdesiatdva rokov aktívnej práce profesora Chalabalu nečakane prerušila smrť. 
Dr.h.c. et Dr. h.c. prof. RNDr. PhMr. Milan Chalabala, DrSc. bol uznávaným, váže-
ným a cteným pedagógom, vedcom, kolegom a mnohostranným funkcionárom na 
Slovensku a v Čechách.

Summary

Significant Representative of Czech
and Slovak Pharmacy, prof. Milan Chalabala

Ľudmila Ozábalová – Tomáš Hamar

Milan Chalabala was a co-founder of the Czechoslovak scientific school in the 
field of galenic pharmacy, a member of domestic and foreign pharmacopoeia com-
missions. He was an author of scientific papers, professional articles, monographs and 
textbooks, member of scientific councils, committees and commissions in Czechoslo-
vakia, Slovakia and the Czech Republic, a prominent representative of the Czechoslo-
vak and Slovak Pharmaceutical Society, a double holder of honorary doctorates from 
foreign universities and holder of several domestic and foreign awards. The article 
summarises his professional career and his contributions to the development of phar-
maceutical sciences.

Pramene a literatúra

Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, Supplementum IV, 
1997, s. 165-166.

Prof. RNDr. PhMr. Milan Chalabala, DrSc. Archív FaF UK

Zoznam publikačnej činnosti, Chalabala, M. – Ústredná knižnica FaF UK

KOVÁCS, P. - ŠPRINGER, V.: Prof. RNDr. PhMr. Milan Chalabala, Dr. h. c. 75 
ročný. Farmaceutický obzor, 72, 2003, 9-10, s. 259–260.



134

Historia Medicinae Slovaca III.Štúdie

KOMÁREK, P. – RABIŠKOVÁ, M.: Úmrtí profesora Chalabaly. Česká a slo-
venská farmacie, 53, 2004, 2, s. 104.

OZÁBALOVÁ, Ľ: Dr.h.c. Prof. RNDr. PhMr. Milan Chalabala, DrSc. 
(21. 9. 1928 Nemotice - 24. 12. 2003 Ľubietová). Sborník přednášek z dějin farmacie 
přednesených na odborných symposiích v roce 2004. Praha : Sekce dějin farmacie 
České farmaceutické společnosti, 2004, s. 42-43.

SEGINKO, J.: Odišiel profesor Milan Chalabala. Lekárnik, 9, 2004, 2, s. 2.

ŠPRINGER, V. - KOVÁCS, P.: Milan Chalabala – In memoriam. Farmaceutický 
obzor, 63, 2004, 1, s. 19.



135

Historia Medicinae Slovaca III. Štúdie



136

Historia Medicinae Slovaca III.Štúdie



137

Historia Medicinae Slovaca III. Štúdie

MVDr. Kirill Terentievič Gorianov (1892-1976) 
a jeho životné osudy*

MICHAL BADA

Prof. Kirill Terentievič Gorjanov sa narodil v roku 1892 na území dnešnej Ukra-
jiny v dedine Novogeorgijevsk.1 Vyrastal v rodine pravoslávneho duchovného a mal 
piatich súrodencov. Skončil miestnu cirkevnú základnú školu. Od detstva prejavoval 
všestranné umelecké nadania a mal úzky vzťah k zvieratám. V rokoch 1907 – 1913 
vyštudoval Bohoslovecký seminár v Odesse. Štúdium teológie ho neuspokojovalo 
a preto ďalej študoval na Veterinárnej lekárskej fakulte v Charkove. Po vypuknutí 
prvej svetovej vojny síce nenarukoval, ale musel zrýchlene ukončiť štúdium (február 
1917) a ako zverolekár absolvovať vojenský výcvik v jazdeckom v pluku.

V krajine začali mimoriadne nepokojné časy, v máji bol 1917 prevelený do Bala-
kleji. Tu sa 18. augusta 1917 oženil s Galinou Jevmenevnou Konachiewič z Lomže. 
V roku 1918 bol ako vojak prevelený do Chersonu a zamestnaný v miestnej vete-
rinárnej klinike v laboratóriu na výrobu séra proti moru dobytka. Vzhľadom na to, 
že na Ukrajine vypukol mor rožného dobytka, bol prevelený do Luganska. Tam boj 
s morom spočíval vo vybíjaní dobytka a jeho hromadnom zakopávaní. Kvôli hladu 
však boli zvieratá obyvateľstvom vykopávané a konzumované, čo spôsobovalo ďal-
šie šírenie nákazy. Keďže mal skúsenosti so serológiou a imunizáciou, rozhodol sa 
odoberať dobytku (v rekonvalescencii) krv, defibrinovať ju a z nej získavať sérum 
s protilátkami. Týmito sérom sa rozhodol liečiť a pred morom preventívne chrániť 
ešte zdravý dobytok. Metóda sa ukázala byť efektívnou a rozšírila sa na celom Don-
base. Na okraji Luganska dostal k dispozícii usadlosť s mobilným laboratóriom, 
v ktorom bola zabezpečovaná príprava séra. Z tohto titulu sa stal aj členom mestskej 
rady Luganska a podnikol sériu prednášok na tému využitia protilátok v boji s dobyt-
čím morom. Za pomoci Vojenského revolučného sovietu 6. armády sa mu podarilo 
za Chersonom vybudovať Celoukrajinskú protimorovú stanicu, kde ako vedúci ve-
terinárny lekár pracoval do roku 1924. Keďže vďaka jeho spôsobu liečby mor do-
bytka ustúpil, prešiel ako starší asistent na Veterinárnu fakultu do Charkova a neskôr 
do Kyjeva, kde pôsobil vo Veterinárno-bakteriologickom ústave (1926 – máj1930). 
V Kyjeve sa v roku 1927 manželom Gorianovcom narodila dcérka Margarita. Neskôr 

* Štúdia vznikla vrámci projektu APVV-15-0349 Indivíuum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom 
procese. Informácie podané v texte vychádzajú z autobiografického rukopisu K. T. Gorianova, ktorý sa nachádza 
v archíve autora.

1 Neskôr obec Krylov, zatopená v roku 1961 v súvislosti s vybudovaním vodnej elektrárne.
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sa aj s rodinou sa presťahoval do Dnepropetrovska. Vo funkcii vedúceho veterinár-
neho lekára sérologického oddelenia tam začal pracovať vo Výskumnom vedecko-
-bakteriologickom ústave, v ktorom sa z odobratej krvi koní vyrábala vakcína proti 
antraxu. Sérologické oddelenie malo spočiatku dve budovy s laboratóriami a stajne 
s 50 koňmi. Okrem toho prednášal na Poľnohospodárskej fakulte.

V roku 1931 začala zo strany režimu vlna represií veterinárov, agronómov, inteli-
gencie, preraďovanie z pracovných pozícii a zatýkania. Veľa spolupracovníkov bolo 
nevinne zatknutých, mnohí zastrelení a ostatní poslaní na Sibír na 25 rokov. Vďaka 
šťastnej náhode, bol počas týchto represií odsúdený „iba“ na sedem rokov prác ve-
terinárneho dohľadu v troch koniarňach a ošipárňach patriacich GPU.2 Ústav bol 
neskôr premenovaný na „Biofabriku“ a orientoval sa na výrobu sér a vakcín, predo-
všetkým proti antraxu a tetanu. Po napadnutí ZSSR hitlerovským Nemeckom a rých-
lom priblížení frontu dostala Bifabrika príkaz na evakuáciu. Celý ústav, ktorý prešiel 
kvôli strategickému významu pod vojenskú správu, sa mal aj so sérologickým odde-
lením, zvieratami, laboratóriami a personálom presťahovať do Stavropoľa na sever-
ný Kaukaz. Vyviezť bolo treba aj 300 koní, no pre nedostatok vagónov bola napokon 
celá črieda vedená stepou pešo. Okolité mestá, dediny, cesty, železničné stanice i sa-
motný konvoj boli neustále napádané nemeckou Luftwaffe. Kone v letnej horúča-

2 Государственное политическое управление; Štátne politické oddelenie. V rokoch 1922 - 1934 sovietska 
tajná služba.

Obr. 1 K. T. Gorianov (v bielom plášti) odoberá imuznizovanému koňovi krv,
určenú na výrobu očkovacích vakcín. Zdroj: archív autora
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ve boli unavené a niektoré – hlavne tie imunizované, aj hynuli. Viac ako 1000 km 
dlhú a tri mesiace trvajúcu cestu cez Rostov nad Donom až do Stavropoľa, napokon 
prežilo iba asi 100 koní. V Stavropole ústav naďalej pracoval na výrobe vakcín pre 
Červenú armádu, no už na jar roku 1943 sa front začal približovať k mestu.3 To bolo 
často bombardované a zásah dostali i laboratóriá a stajne ústavu. Po obsadení mesta 
Nemcami prešiel ústav pod nemeckú kuratelu a pracoval až do zimy 1942/1943, 
kedy bol presunutý späť do Dnepropetrovska. Výroba sér i vakcín pokračovala v pô-
vodných priestoroch ústavu. Na jar roku 1943 prišiel príkaz ústav evakuovať do 
Marburgu v Nemecku. Počas transportu sa Grorianovovi s jeho manželkou a 15-roč-
nou dcérou podarilo v Ľvove ujsť. Následne sa zamestnal na gazdovstve v mestečku 
Lisky4 a bitúnku v Sanoku na rieke San. S približujúcim frontom sa v kraji množili 
diverzné akcie partizánov a zvýšovala sa aktivita jednotiek SS. Gorianovovi sa aj 
s rodinou, podarilo tesne uniknúť zatknutiu Nemcami. Pomocou nákladných áut vo-
jenského divadelného súboru Slovenskej armády sa z poľského Baligorodu narýchlo 
prepravil na územie Slovenskej republiky. Prišli do Prešova, kde Gorianov vyhľadal 
plukovníka Djatkovského, ktorý mal na starosti miestne veterinárne laboratórium. 
Ten tiež vyštudoval Veterinárnu fakultu v Charkove a dokonca sa a na Gorianova, 
ešte ako študenta, pamätal. Vybavil mu preto prácu na miestnom bitúnku. Gorianov 

3 Ide o nemeckú letnú ofenzívnu kampaň južným smerom na Stalingrad a Kavkaz v roku 1942.
4 Dnes Lesko v Podkarpatskom vojvodstve, Poľsko.

Obr. 2 K. T. Gorianov (v bielom plášti) so študentmi počas laboratórnych prác. Zdroj: archív autora
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dostal avízo o možnosti práce v Bratislave a preto v marci 1944 vycestovali do Bra-
tislavy. O jeho existenciu sa postaral riaditeľ Štátneho veterinárneho diagnostického 
ústavu MVDr. František Nižňánsky, ktorý mu okrem ubytovania ponúkol aj pracov-
né miesto veterinára v jeho ústave. Pracoval v kolektíve s MVDr. Kuklišom, MVDr. 
Teperom, MVDr. Landauom a MVDr. Štrickerom.

Po zostrení rasového prenasledovania sa F. Štricker ukrýval vo vodovodnej šach-
te na dvore Štátneho veterinárneho diagnostického ústavu, kde ho Gorianov zásobo-
val jedlom. Ostatným kolegom židovského pôvodu sa podarilo z Bratislavy uniknúť. 
Po oslobodení Bratislavy začalo v meste fungovať oddelenie pre repatriáciu soviet-
skych občanov, na ktorom Gorianov musel nahlásiť celú rodinu. Ako veterinárovi 
mu umožnili zamestnať sa na dvoch gazdovstvách vo Vajnoroch patriacich nemoc-
niciam Červenej armády. Zároveň naďalej pracoval v ústave pod vedením F. Niž-
ňánskeho. V auguste 1948 museli Gorianovovci definitívne opustiť Československo, 
no dcéra Margarita zostala žiť v Bratislave, kde sa neskôr vydala. S manželkou sa 
Gorianov ocitol v tábore niekoľko kilometrov od Viedne, kde boli obaja niekoľko 
mesiacov internovaní a podrobovaní výsluchom. Po dokázaní ich bezúhonnosti boli 
plne rehabilitovaní a vycestovali domov do Dnepropetrovska. Tam sa stretol s igno-
ráciou viacerých kolegov i vedenia Biofabriky, za údajnú „zradu národa“. Na pôvod-
nom pracovisku ho zamestnali až na výslovný príkaz úradov. Naďalej sa venoval 
výrobe očkovacích látok, no zažíval odstrkovanie a existenčné problémy.

Situácia sa zmenila až po roku 1953, kedy dostal povolenie prednášať na Katedre 
veterinárnej medicíny Poľnohospodárskej fakulty, dostal dôstojné ubytovanie a stal 
sa vedúcim sérologického oddelenia. Roku 1957 išiel na dôchodok a vzápätí sa spolu 
s manželkou presťahovali do Bratislavy. Akademik prof. Landau mu umožnil praco-
vať vo Výskumnom ústave chovu hydiny v Ivanke pri Dunaji. Zaviedol tam presnú 
evidenciu pitvaných kusov hydiny a výrazne znížil mortalitu zvierat. V roku 1967 
išiel definitívne na odpočinok. V rokoch 1972 - 1973 počas epidémie slintačky a krí-
vačky, vypomáhal na bratislavskom bitúnku pitvať uhynuté zvieratá. Zomrel v janu-
ári 1976 na následky srdcového infarktu. Pochovaný je na cintoríne Slávičom údolí.

Summary

The Life and Fate of MVDr. Kirill Terentievič Gorianov (1892 - 1976)

Michal Bada

K.T.Gorianov (1892-1976) graduated The Veterinary Medical School at the Uni-
versity of Charkov. Since the beginning of his career, he has been known as an expert 
in the production of veterinary and human medicines (vaccines) produced from blood 
of immunized animals. His main workplace was The Sanitary-Bacteriological Insti-
tute in Dnepropetrovsk. During the WWII he participated in the dramatic evacuation 
of the institute to Stavropol (1000 km) and later to Marburg in Germany. During this 
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he escaped with his family to Bratislava, Slovakia, where he was employed by Dr. F. 
Nižňanský in the State Veterinary Diagnostic Institute. After the war, he returned back 
to Dnepropertovsk. At the retirement he moved to Bratislava and till 1967 worked at 
the Poultry Breeding Research Institute in Ivanka pri Dunaji.
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Absolventi Vysokej škole veterinárnej 
v Brne v rokoch 1919 - 1939 zo Slovenska

JOZEF BLECHA – JÚLIUS MOLNÁR

Prvé snahy o zriadenie vysokého veterinárneho vzdelávania v Čechách siahajú do 
druhej polovice 19. storočia. Viedenský centralizmus sa zriadeniu vysokej školy brá-
nil, z toho dôvodu, aby nevznikla ďalšia česká vysoká škola. Zaujímavá je myšlienka 
a výrok zverolekára pražského bitúnka Mateja Prettnera, ktorý k zriadeniu vysokej 
školy povedal: “česká zverolekárska škola bude navštevovaná všetkými slovanskými 
študentmi a tým bude mať zabezpečenú prosperitu - či sa to niekomu páči alebo nie.”

Adepti štúdia veterinárnej medicíny zo Slovenska, už ako súčasť novovznik-
nutej Československej republiky, privítali zriadenie Vysokej školy zverolekárskej 
v Brne v roku 1918 s vyučovacím jazykom českým, kde predpokladali plné uplat-
nenie. Že sa táto ustanovizeň zriadila v Brne bolo prekvapením, nakoľko sa počí-
talo s tým, že bude v Prahe. Pre Brno rozhodla centrálna poloha v novovzniknutom 
štáte, ktorá by vyhovovala i študentom zo Slovenska a v neposlednom rade zavá-
žila i snaha o počeštenie mesta.

Do pedagogického života novozriadenej vysokej školy mohol zasiahnuť i Slo-
vák, slávny budapeštiansky internista prof. Jozef Marek. Nakoniec bolo jeho nastú-
penie na školu zmarené nie celkom jasnými, hlavne osobnými dôvodmi.

Podmienkou prijatia na štúdium bola maturita na gymnáziu. Štúdium trvalo 8 
semestrov a v roku 1936 sa štúdium rozšírilo na 10 semestrov. Po zápise musel štu-
dent 1. semestra absolvovať imatrikuláciu, ktorá bola podmienkou pripusteniu ku 
skúškam. Po úspešnom absolvovaní troch štátnych skúšok a po písomnom potvrdení 
sľubu dostal kandidát “zverolekársky diplom” a získal akademický titul “zverole-
kár”, ako medicus veterinarius, v skratke med. vet.

Predpokladom k dosiahnutiu akademickej hodnosti “medicinae veterinariae 
doctor” (doktor veterinárneho lekárstva) bolo okrem dosiahnutia zverolekárskeho 
diplomu predloženie písomnej dizertačnej práce z ľubovoľne zvoleného predmetu 
a vykonanie prísnej doktorskej skúšky (takzvané rigorózum).

Historický dátum zahájenia činnosti Vysokej školy zverolekárskej v Brne bol 11. 
november 1919 a vlastná výučba začala 17. novembra 1919. Prvé doktorské pro-
mócie boli 11. decembra 1920. Posledná predvojnová promócia bola 17. júna 1939. 
Krátko po zahájení akademického roku 1939/1940 vyvrcholila tragédia českých vy-
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sokých škôl v takzvanom Protektoráte a ich násilné zatvorenie 17. novembra 1939. 
Tento deň, presne po dvadsiatich rokoch od zahájenia výučby, bola Vysoká škola 
zverolekárska v Brne zatvorená.

Cieľom tohto príspevku bolo zmapovať, koľko študentov zo Slovenska a aj 
z Podkarpatskej Rusi v Brne ukončilo štúdium v jednotlivých rokoch trvania prvej 
Československej republiky. Prehľad za roky 1919 – 1939 je v tabuľke.

Podkladom pre zisťovanie bol zoznam absolventov v jednotlivých rokoch, uve-
rejnený v publikácii 50 let Vysokého veterinárního učení v Brně. Nebolo to však 
vôbec jednoduché, nakoľko niektoré krstné mená boli písané v češtine a tiež mies-
ta narodenia v pôvodných názvoch, aké boli za 1. ČSR. Mnohé sa po druhej sveto-
vej vojne premenovali. Vďaka dr. Molnárovi, ktorý si veľa mien kolegov pamätal, 
nakoľko s nimi spolupracoval; presnosť zistení je pomerne vysoká.

Rok 
ukončenia

štúdia

Počet
absolventov

Ukončenie
doktorátom

Celkový počet
absolventov

Percentuálny po-
diel absolventov zo 

Slovenska
1919 - - 9 -
1920 2 2 47 4,25
1921 3 1 102 2,94
1922 9 8 141 9,38
1923 8 7 91 8,79
1924 3 2 85 3,52
1925 - - 74 -
1926 7 7 100 7,00
1927 7 5 73 9,58
1928 7 6 57 12,28
1929 10 8 50 20,00
1930 6 6 45 13,33
1931 11 11 79 13,92
1932 11 8 70 15,71
1933 9 9 51 18,00
1934 10 10 55 18,18
1935 9 9 60 15,00
1936 11 11 49 22,44
1937 9 8 71 12,67
1938 14 13 61 22,95
1939 15 10 52 28,84
Spolu 161 140 1 313 12,26

V Brne niektorí absolventi, zverolekári, získali len akademický titul MVDr. 
Jednalo sa o absolventov, ktorí ukončili štúdium vo Viedni - 2 zverolekári, ale 
hlavne v Budapešti - 11 zverolekárov. V období 1. ČSR ukončilo štúdium veteri-
nárstva v Brne veľa absolventov, neskoršie významných predstaviteľov veterinár-
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nej medicíny na Slovensku. Spomenieme aspoň niektorých, ktorí rozhodujúcou 
mierou prispeli k rozvoju veterinárnej medicíny na Slovensku na rôznych stup-
ňoch a pozíciách. Uvedieme ich podľa jednotlivých rokov, ako ukončili štúdium.

1922
MVDr. Pavol Opluštil, magistrátny vrchný veterinárny radca, zakladateľ a prvý 

riaditeľ Ústavu mesta Bratislavy pre skúmanie potravín živočíšneho pôvodu. Zaslú-
žil sa o vybudovanie nového bitúnka v Bratislave, bol jeho riaditeľom a prednostom 
zverozdravotného oddelenia mestského magistrátu v Bratislave.

1928
MVDr. Mikuláš Ferjenčík, generál, slovenský vojenský veterinár a neskôr po-

predný štátny činiteľ. Známy úspešný pretekársky jazdec, za 1. ČSR jediný Slovák 
veterinár - dôstojník z povolania. Bol prvým Slovákom veterinárom, ktorý získal 
hodnosť generála. Bol blízkym spolupracovníkom hlavného veliteľa SNP generála 
Goliana a jedným z hlavných vojenských organizátorov SNP. Organizoval vojenskú 
veterinárnu službu v predpovstaleckých prípravách pre budúce úlohy SNP. Po skon-
čení druhej svetovej vojny sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva národnej obrany 
v Prahe, bol zvolený za poslanca do čs. parlamentu a v rokoch 1946 až 1948 bol 
povereníkom vnútra v Bratislave. V roku 1948 emigroval do USA.

1929
MVDr. Samuel Adamať, rodák z Bošáce, dlhoročný pracovník Českosloven-

skej a Slovenskej štátnej veterinárnej správy v Prahe a Bratislave. V roku 1949 bol 
navrhovateľom založenia Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. V roku 1948 sa 
stal prednostom Veterinárneho oddelenia bývalého Povereníctva poľnohospodárstva 
a pozemkovej reformy, kde pôsobil do roku 1951. Potom až do odchodu do dôchod-
ku pracoval na bratislavskom bitúnku vo veterinárnej hygienickej službe.

1931
MVDr. Juraj Ursíny, prvý pracovník poverený činnosťou na úseku laboratórnej 

diagnostiky v r. 1939 na novozaloženom ŠDVÚ v Bratislave. Aktívne sa zúčastnil 
SNP, kde riadil veterinárnu službu. Vyznačoval sa bohatou publikačnou činnosťou.

1933
MVDr. Ján Babík, aktívny obvodný veterinárny lekár na Spiši, hipiatrik, úspeš-

ne zvládol liečbu tetanu u niekoľkých koní, prvý na Slovensku v tridsiatych rokoch 
minulého storočia vykonával insemináciu kobýl. Dlhoročný pracovník prešovskej 
veterinárnej nemocnice, externe pôsobil na VŠV v Košiciach.

MVDr. Imrich Hudec, budovateľ diagnostiky hygieny potravín na Slovensku, 
významný predstaviteľ veterinárnej hygieny potravín živočíšneho pôvodu, ktorý sa 
zaslúžil o veterinársku potravinársku diagnostiku, najmä v počiatočnom období.
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1934
MVDr. Milan Kukliš, absolvent budapeštianskej Vysokej školy zverolekárskej, 

doktorský diplom získal na VŠV v Brne. V roku 1934 prevzal po med. vet. Poštol-
kovi funkciu krajinského veterinárneho referenta v hodnosti vrchného veterinárneho 
radcu. Bol prvým Slovákom za 1. republiky ako šéf veterinárnej služby. Žiaľ, ostal 
nespravodlivo obchádzaný a zabudnutý.

1935
MVDr. Mikuláš Beseda, zakladateľ histologickopatologickej diagnostiky a oso-

bitne diagnostiky besnoty na Slovensku. Dlhoročný pracovník Štátneho veterinárne-
ho ústavu v Bratislave.

Akademik Ivan Brauner, priekopník epizootologickej diagnostiky, virológ, 
zakladateľ výroby očkovacích látok, budovateľ a riaditeľ Biovety v Nitre. Prvý 
akademik veterinárny lekár, dvojnásobný laureát Štátnej ceny, člen SAV, ČSAZV, 
člen korešpondent ČSAV a Nemeckej akadémie poľnohospodárskych vied, profesor 
epizootológie na VŠV v Košiciach. Bol iniciátorom úspešnej výskumno-vývojovej 
práce a výroby biopreparátov na špecifickú imunoprofylaxiu závažných infekčných 
chorôb hospodárskych zvierat, ako pseudomor a cholera hydiny, brucelóza hovä-
dzieho dobytka, mor, infekčná obrna, červienka a Aujeszkého choroba ošípaných.

1936
MVDr. Martin Kvetko bol veterinárnou a politickou osobnosťou. Patril k vý-

znamným predstaviteľom demokratického pofebruárového slovenského exilu. V ro-
koch 1938 - 1944 bol popredným funkcionárom Slovenskej národnej rady, v roku 1944 
bol spoluzakladateľom a neskôr čestným predsedom Demokratickej strany. Zúčastnil 
sa na vyhlásení Košického vládneho programu v apríli 1945 v Košiciach. Od apríla 
1945 do novembra 1947 bol povereníkom pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. 
V marci 1948 emigroval do USA. V januári 1990 sa vrátil na Slovensko. Za 42 rokov 
exilu nikdy nepožiadal o žiadne štátne občianstvo. Prezident ČSFR mu v roku 1991 
udelil za jeho celoživotnú politickú činnosť Rad Tomáša G. Masaryka II. stupňa.

prof. MVDr. František Nižnánsky, významný epizootológ, organizátor labora-
tórnej diagnostiky na Slovensku, úspešný výskumný pracovník, člen korešpondent 
SAV a ČSAPV. Riaditeľ ŠDVÚ v Bratislave v rokoch 1942-1958, o vybudovanie 
ktorého sa vo veľkej miere zaslúžil. Po odchode z ŠDVÚ pracoval v Biologickom 
ústave SAV, potom v Laboratóriu experimentálneho lekárstva ČSAPV a od roku 
1963 riadil pobočku VÚVL Brno, pracovisko Ivanka pri Dunaji. Bol známy ako živá 
encyklopédia odbornej veterinárnej literatúry a vynikajúci štylista.

1938
prof. MVDr. Augustín Sokol, DrSc., popredný predstaviteľ veterinárnej mik-

robiológie. Dlhoročný pedagogický pracovník na VŠV v Košiciach, vedúci Katedry 
mikrobiológie. Prvý menovaný a ustanovený docent na VŠV v Košiciach.
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MVDr. Imrich Tepper, zakladateľ patologicko-morfologickej diagnostiky na 
Slovensku a dlhoročný pracovník Štátneho veterinárneho ústavu v Bratislave.

1939
Akademik Ján Hovorka, zakladateľ Vysokej školy veterinárskej v Košiciach 

a jej prvý rektor, dlhoročný riaditeľ Helmintologického ústavu SAV. Počas druhej 
svetovej vojny na Ministerstve národnej obrany pod vedením pplk Dr. M. Ferjen-
číka zabezpečoval ašpirantské školy pre dôstojníkov-veterinárov v zálohe. V roku 
1942 so súhlasom ministra národnej obrany bol angažovaný do pedagogického 
procesu veterinárnych disciplín na Slovenskej vysokej škole technickej v odbore 
poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva, kde založil Ústav anatómie a fy-
ziológie zvierat.

MVDr. Pavla Kanku počas práce na župnom úrade v Banskej Bystrici zastihlo 
Slovenské národne povstanie, ktorého sa zúčastnil ako aktívny bojovník a tiež ako 
príslušník I. československého armádneho zboru. Od roku 1954 pracoval ako kraj-
ský veterinárny lekár v Banskej Bystrici.

MVDr. Ladislav Klauzer, zakladateľ a prvý riaditeľ Krajskej veterinárnej ne-
mocnice v Prešove a dlhoročný pracovník ŠVÚ na úseku klinickej diagnostiky a te-
rapie v Prešove. Pôsobil ako externý vysokoškolský učiteľ na VŠV v Košiciach. Ešte 
pre vypuknutím SNP organizoval veterinárnu služby pri jednotkách v okolí Banskej 
Bystrice. Po potlačení SNP bol zajatý nemeckou armádou a väznený v koncentrač-
nom tábore Altenburg v blízkosti Jeny v Nemecku.

Akademik Ladislav Landau, jeden z prvých pracovníkov tvoriaceho sa ŠDVÚ 
v Bratislave, po viac rokov riaditeľ VÚŽV vo Vígľaši a tiež dlhoročný riaditeľ Vý-
skumného ústavu pre chov hydiny v Ivanke pri Dunaji. Pedagogicky pôsobil na Ag-
ronomickej fakulte VŠP v Nitre.

MUDr. et MVDr. František Stricker, zakladateľ veterinárnej mikrobiologic-
kej diagnostiky na Slovensku a dlhoročný pracovník Štátneho veterinárneho ústavu 
v Bratislave.

Summary

Graduates of the University of Veterinary Medicine
in Brno from Slovakia in Years 1919 - 1939 

Jozef Blecha – Július Molnár

The students of veterinary medicine from Slovakia welcomed the constitution of 
the new Veterinary University School in Brno with Czech as the language of tuition, 
because they could undertand it without any special problems. The pre-condition for 
being accepted in the course was the final exam from a Grammar School. The course 
of studies lasted 8 semesters, extended to 10 semesters in 1936. After passing suc-
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cessfully the three different state exams and taking a written oath, the candidate was 
awarded a „veterinary degree“ and a title „medicus veterinarius“, in abbreviation 
„med. vet.“ To receive an academic distinction „Medicinae veterinariae doctor“ – in 
abbreviation „MVDr.“ it was required to present a written thesis on an arbitrary veter-
inary subject and to pass a demanding oral examination for the doctorate, the so-called 
„rigorosum“. The Veterinary University School in Brno started its function on the 12. 
december 1919. The first doctor graduation was held on the 11. december 1920. The 
final graduation ceremony before the World War II. took place on the 17. june 1939. 
Shortly after commencing the school year 1939/1940 the tragedy of the Czech Uni-
versity Schools in the „Protectorate“ culminated and resulted in their violent closing 
on the 17th November 1939. On the same day, 20 years after commencing its activities, 
also the Veterinary University School in Brno was shut down. The purpose of this 
paper was to find out how many students from Slovakia and from Sub-Carpathian 
Ukraine graduated from veterinary studies in Brno during the existence of the First 
Czechoslovak Republic. The total of 1313 students graduated during the period under 
review. Out of these 161 were from Slovakia (12,3%), doctorate was awarded to 140 
graduates and 13 students domesticated their degrees - two from Budapest and 11 
from Vienna. At the time of the First Republic a number of students graduated who 
latter became the leading personalities in the veterinary field and contributed to the 
development of veterinary service and science in Slovakia. Academicians Brauner 
and Landau, prof. Hovorka, prof. Nižnánsky, prof. Sokol, MVDr. Opluštil, MVDr. 
Kvetko, general MVDr. Ferjenčík – these are some names of those veterinarians who 
became the most instrumental in guiding the service, veterinary education and got 
involved in research in the decades to come.
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Prof. MVDr. František Štencl

PAVEL BRAUNER

Profesor Štencl se narodil dne 14. srpna 1887 v Lukavici u Zábřehu v rodině 
rolníka. Po maturitě na gymnáziu v Zábřehu studoval jako vojenský veterinární aka-
demik ve Vídni, kde dosáhl v roce 1912 zvěrolékařského diplomu. Téhož roku byl 
jmenován vojenským podzvěrolékařem a přidělen k vozatajské divizi. Během první 
světové války sloužil v poli v různých nemocnicích pro koně, kde získal velké zku-
šenosti v léčení svrabu a tlumení vozhřivky.

Získané velké praktické veterinární zkušenosti a zájem o chov koní jej přivedly 
k práci v hřebčincích v Hodoníně a Hejčíně u Olomouce. Tato činnost byla dobrou 
přípravou pro zootechnickou práci v chovu koní ve funkci inspektora u Moravské 
zemědělské rady v Brně v letech 1920 až 1946.1 

Do tohoto období spadají tři větší práce, a to zpracování plemenných knih všech 
spolků pro chov koní na Moravě, pojednání o reorganizaci státních hřebčinců a inau-
gurační disertace, kterou vydal knižně pod názvem “Výsledky chovu oldenburského 
koně na Moravě”, po jejímž obhájení v roce 1923 získal doktorát na Vysoké škole 
zvěrolékařské v Brně.2 

Moravská zemědělská rada měla též vlastní ústavy pro chov koní a to zemský 
hřebčín v Pohořelicích u Napajedel, hříbárny ve Vizovicích, Nové Dvory u Slušovic 
a v Šumperku. Dr. Štencl byl pověřen vedením těchto ústavů, kde chovali nejen 
plemenné koně, ale pastevně se odchovávaly i rolnické klisničky, choval se však 
též skot a prasata.3 V prvních letech svého působení u zemědělské rady zpracoval 
plemenné knihy klisen. V pojednání o tom, uveřejněném rovněž v časopise Chov 
hospodářských zvířat, doporučil rozdělit oblast chovu koně teplokrevného na Mora-
vě na oblast koně anglo-orientálního, na oblast koně anglického polokrevného a na 
oblast koně teplokrevného, kde bylo možno též používat hřebců oldenburských.4

1 Odborná práce spočívala v organizaci rolnického chovu koní, ve výběru plemenných klisen pro plemenné 
knihy, ve vedení plemenných knih, nákupu plemenných hřebečků odchovávaných ve státních hříbárnách a ve 
výběru plemenných hřebců, včetně dovozu plemenného materiálu ze zahraničí a v organizaci četných zemských 
i celostátních výstav.

2 V práci poukázal na účelné využití oldenburských hřebců ke zmohutnění teplokrevných koní v krajích s úrodnou 
půdou a s dostatkem píce, nikoli však k provádění čistokrevné plemenitby

3 Kromě zkušeností v pastevním chovu získal další v zakládání a udržování pastvin a pěstování pícnin. Pastevně 
odchovávaná hříbata byla pod stálou odbornou kontrolou, před i po pastvě měřena a vážena a pastevní přírůstky 
byly uveřejňovány v odborných listech.

4 Na podkladě tohoto rozdělení byli přidělováni plemenní hřebci na hřebčí stanice podle plemenné a kmenové 
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V prvních letech ČSR se zúčastňoval jako člen komise též porad na ministerstvu 
zemědělství na vydání vládního nařízení o plemenitbě koní. V odborných časopisech 
a v denním tisku uveřejňoval větší počet článků o nedostatcích vydaného nařízení 
a bylo vydáno nařízení nové, jež odpovídalo požadavkům zemí ČSR.5 Okolo roku 
1929 nastala stagnace v chovu koní obdobně i v jiných odvětvích zemědělské výro-
by, na což reagoval brožurou Dnešní krize v chovu koní, ve které vylíčil její příčiny 
a navrhl zjednání nápravy.

Chov koní na Moravě byl na dosti vysoké úrovni též zásluhou hřebčína v Po-
hořelicích, kde byli chováni angličtí polokrevníci kmene Furioso a Przedswit. Na 
návrh prof. Štencla byl v roce 1927 zakoupen kmenový hřebec Furioso XIII., bývalý 
pepiniér6 rakousko-uherského hřebčínu v Radovci a o tři roky později hřebec Przed-
swit VIII. z rakouského hřebčínu ve Wieselburgu. Oba hřebci, které osobně zakoupil 
v ministerstvu zemědělství ve Vídni, přispěli ke zlepšení a udržení chovu polokrev-
ných kmenů nejen na Moravě, ale i ve státním hřebčíně v Kladrubech nad Labem.7 
V době své činnosti u zemědělské rady navštívil několik tzv. putovních výstav hos-
podářských zvířat v Německu a to v Lipsku, Vratislavi, Hannoveru a Mnichově. Též 
opětovně navštěvoval státní ústavy pro chov koní v Rakousku, Maďarsku, Jugoslávii 
a Rumunsku. Se státními ústavy pro chov koní v ČSR byl v neustálém styku.

Roku 1935 podal žádost na Vysokou školu veterinární v Brně o habilitaci na zá-
kladě práce Aklimatizace a plemenitba západních koní v ČSR.8 Roku 1937 podnikl 
s Dr. Vernerem zájezd do západních zemí Rakouska, do Švýcarska a jižního Němec-
ka a to za účelem studia chovu plemenného skotu, chovaného v dotyčných zemích.9 
Chovem skotu, prasat, ovcí a koz i drůbeže, jakož i kynologií se počal zabývat již 
několik roků předtím.10

Když tehdy byla v chovu skotu prof. Dr. Tauferem propagována tzv. unifikace 
skotu v zemi Moravskoslezské na podkladě skotu bernskohanáckého, napsal o tom 
pojednání s názvem K otázce unifikace skotu v zemi Moravskoslezské, v němž se za-
sadil o udržení skotu kravařského nikoli ve zbarvení bělohřbetek, nýbrž ve zbarvení 
strak. K unifikaci skotu v zemi Moravskoslezské nedošlo.

příslušnosti a bylo prováděno tzv. připařování klisen s doporučením chovatelům, kterým hřebcem mají své 
klisny zapustit.

5 Vládní nařízení o plemenitbě koní č. 83/ 1928 Sb.
6 Pepiniér je vybraný kmenový plemenný hřebec vysoké plemenné hodnoty, používaný k plemenitbě v hřebčínech 

a hřebčincích.
7 Anglický polokrevník v Kladrubském hřebčíně, stádo bylo po vzniku Československa vytvořeno z kmenů 

Furioso, Przedswit, Gidrana a částečně i Nonius. V albertovském hřebčíně působí jako pepiniéři angličtí 
polokrevníci kmene Quoniam II.

8 V práci pojednal o plemenitbě a aklimatizační schopnosti potomstva hřebců oldenburských, belgických, 
anglonormanských a jiných v našich podmínkách. Práce přispěla k vyřešení četných problémů v chovu koní 
v zemi Moravskoslezské i v Čechách.

9 V Rakousku skotu červenostrakatého a pincgavského, ve Švýcarsku skotu simenského a v Bavorsku skotu 
červenostrakatého a šedohnědého skotu algavského

10 Přehled o chovu uvedených zvířat získal jednak studiem a sledováním chovných poměrů doma, jednak na svých 
četných cestách do ciziny.
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Jako soukromý docent přednášel v letech 1937 a 1938 o chovu skotu v zemi 
Moravskoslezské a v roce 1939 byl pověřen ministerstvem školství a osvěty před-
náškami a zkouškami z obecné a speciální zootechniky. Za okupace dále prohlubo-
val své zootechnické poznatky a v té době vydal knížku Výživa a krmení plemenných 
a užitkových koní.11 Po osvobození vlasti v roce 1945 byl jmenován u zemského 
zemědělského svazu pro zemi Moravskoslezskou přednostou oddělení pro živočiš-
nou výrobu. Na Vysoké škole veterinární přednášel obecnou a speciální zootechniku 
a brzy též výživu hospodářských zvířat. Současně vedl oba ústavy a po smrti prof. 
Hansliána byl pověřen i přednáškami z encyklopedie zemědělství. Dále byl zvolen 
předsedou ředitelství školního statku Nový Dvůr u Veverské Bítýšky.

V roce 1946 byl ministerstvem školství a osvěty jmenován řádným profesorem 
obecné a speciální zootechniky a přednostou zootechnického ústavu s platností od 
října 1945.

Pole působnosti profesora Dr. Štencla na Vysoké škole veterinární bylo velmi ši-
roké. Počet přednášek byl velmi četný, vedení dvou ústavů vyžadovalo hodně práce 
a starostí. Po roce 1948 se vzdal přednášek a zkoušek z encyklopedie zemědělství 
a po habilitaci Dr. Reka též přednášek a zkoušek z výživy hospodářských zvířat a také 
vedení ústavu pro výživu zvířat.12 Začal vydávat přednášky ve formě skript, nejprve 
z obecné zootechniky, poté o chovu koní, o chovu skotu a připravoval skripta o chovu 
dalších zvířat. Současně věnoval značnou pozornost budování zootechnického ústa-
vu.13 Na ústavě se konaly práce vědecké, takže asistenti a posluchači měli možnost 
pracovat na disertacích v oboru zootechniky. Vypracoval detailní plán na zařízení zoo-
technického ústavu v budově, která byla později pro ten účel adaptována.

Vážnější a déle trvající onemocnění prof. Štencla koncem roku 1951 přerušilo jeho 
vysoce náročnou pedagogickou a výzkumnou činnost, takže byl nucen požádat o pře-
vedení do výslužby. Jak sám pan prof. Štencl v písemném sdělení nazvaném Veteri-
nární a zootechnická autobiografie uvádí: “K mému onemocnění přispěl i útok, vyvo-
laný proti mně v tisku proto, že jsem ve skriptech o chovu skotu pojednával v kapitole 
o dědičnosti též o zákonech dědičnosti, vyplývajících z objevů Mendelových a Morga-
nových. Na tom všem nesl vinu i učitelský sbor Vysoké školy veterinární, který se mě 
nezastal. Jeden jeho člen mě později nazval v časopise veterinářů Mendelovcem–Mor-
ganovcem, což v tehdejší době (1952) znamenalo, ne – li potupu, tož aspoň výsměch.”14

11 V práci poukázal jako první v ČSR na význam a nutnost krmení koní chladnokrevných objemnými krmivy, na 
rozdíl od krmení koní teplokrevných. Prací prokázal, že úspěch chovu koně chladnokrevného v našich zemích 
spočívá nejen v použití správných metod plemenářských, nýbrž i ve správné výživě.

12 Od té doby se mohl výhradně věnovat obecné a speciální zootechnice a budování zootechnického ústavu
13 Připravoval a opatřoval sbírky a pomůcky pro ulehčení studia zootechniky jako fotografie, diapozitivy, sbírky 

kostí a koster, zvířata vycpaná, sbírku kožešin a jiné.
14 Celou škálu praktických doporučení zakončuje takto: “Mendelovy objevy, tvořící základ genetiky, jsou používány 

při chovu a užitkovosti hospodářských zvířat malých i velkých v takovém rozsahu, že snad není třeba na jejich 
význam ani poukazovati. Pomocí dědičného založení zvyšuje se užitkovost slepic na nosnost a jakost vajec, u 
krav dojivost vzhledem k množství mléka a jeho tučnosti, u prasat užitkovost masná a sádelná aj. Na užitkovost 
lze usuzovati podle rodokmenu a k jejímu zvýšení se dá použíti i příbuzenská plemenitba. Užitkovost lze zvýšiti 
homozygotně i heterozygotně. U zvířat zkouší se biochemicky tělesné tekutiny a existují i krevní linie. Objevy v 
cytologii umožňují ještě další a širší uplatnění objevů Mendelových.”
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S poukazem na své dlouholeté zkušenosti zootechnické prof. Štencl dále připo-
míná několik zásad, jež pokládá za důležité pro výkon veterinární praxe a pro zoo-
techniku a k zabezpečení zdraví a výkonnosti zvířat navrhuje celou řadu opatření.

V roce 1951 uveřejnil týdeník Tvorba15 v rubrice Čtenáři nám píší kritiku dvou 
Štenclových vysokoškolských skript, pod níž je podepsán kolektiv zootechnické ka-
tedry Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství v Praze: “Jedná se o učební 
pomůcky na Vysoké škole veterinární, jmenovitě o speciální zootechniku od profe-
sora MVDr. F. Štencla a to o chovu koní a chovu skotu, vydaných v Brně 1950. Obě 
příručky jsou v podstatě neskrývanou oslavou reakčního mendelismu – morganismu. 
Autor otevřeně zastává nevědeckou genovou teorii, která podráží nohy všem pokro-
kovým chovatelům a vědcům a která brzdí naši zemědělskou výrobu.”16 Za krátký 
čas vyšel v Tvorbě17 další dopis, tentokrát s podpisem Helena Skřivanová, referent-
ka zemědělských žen při KNV Hradec Králové. O prof. Štenclovi se domnívá, že 
čerpá jen ze staré buržoasní literatury a ne z nynějšího života, ráda by věděla, kolik 
dobrých JZD se společnou živočišnou výrobou navštívil v posledním roce, aby svou 
vědeckou práci ověřil praxí, dále jak je možné, aby ještě dnes propagoval mendeli-
smus – morganismus, který snad vyhovoval statkářům a boháčům, ale který nemůže 
vyhovovat drobným a středním rolníkům a vůbec nepomůže k plnění pětiletky. Na 
obě kritiky odpověděl rektor Vysoké školy veterinární prof. MVDr. V. Jelínek spo-
lečně s představitelem závodní organizace KSČ J. Víškem v témže týdeníku Tvorba 

vyjádřením a omluvou, že závodní organizace nepomáhala prof. Štenclovi v ideolo-
gickém růstu a nechala jej bez podpory v orientaci na pokrokovou vědu sovětskou. 
Uvedená skripta prof. Štencla byla okamžitě po uveřejnění kritiky v Tvorbě stažena 
z prodeje. Byl uložen úkol zvyšovat ideologickou úroveň kateder a vésti nekompro-
misní ideologický boj proti všem idealistickým pavědeckým názorům se zvýšenou 
ostražitostí a důsledností.

Profesor MVDr. František Štencl byl na podzim roku 1951 ve svých 64 letech 
penzionován, odešel ze školy s bolestí.18 Po zbytek života žil ve velmi skromných 
poměrech s manželkou z jednoho důchodu. Velkou pomocí mu bylo, když získal 
z podnětu rektora VŠZ prof. Vyskota konzultantské místo a když botanik doc. Šikula 
opakovaně opatřil vánoční podporu z Literárního fondu. Velmi pěkný vztah k profe-
soru Štenclovi měl rektor Vysoké školy veterinární prof. MVDr. Jaroslav Dražan.19 
Může snad být pro prof. Štencla částečným zadostiučiněním, že Vysoká škola vete-
rinární opět plně uznala jeho pracovní zásluhy a pedagogickou činnost tím, že byl 

15 Tvorba, 20, 1951, 21, obálka.
16 Tvorba, 20, 1951, 35. s. 848. Ve třech sloupcích této stránky plné různých výtek autoři proklamují: “Jak je 

možné, že ještě dnes má některý vysokoškolský profesor to svědomí, veřejně propagovat zřejmě nevědecké, 
falešné teorie a podle nich dokonce učit mládež”.

17 Tvorba, 20, 1951, 14, s. 336.
18 Byl tehdy ještě plný energie, měl připravený materiál ke knize Zootechnika a po prožitém duševním otřesu 

trvalo 2 roky, než byl schopen ten rukopis otevřít. Zůstal zcela mimo obor, věnoval se zahrádkářství a 
ovocnářství, později našel cestu k brněnským historikům a výsledkem bylo několik velmi cenných publikací s 
jeho celoživotními zkušenostmi. 

19 Který ho vlastně rehabilitoval a natočil o něm medailon. 
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zván na vědecká jednání a různá slavnostní zasedání, na výstavy hospodářských 
zvířat, na objekty Školního zemědělského podniku VŠV. Při různých významných 
výročích byl prof. Štencl odměňován čestnými uznáními a diplomy.

U příležitosti 80. narozenin obdržel z rukou děkana veterinární fakulty VŠZ 
v Brně, prof. MVDr. Bedřicha Klimeše pamětní medaili I. J. Pešiny, udělovanou 
zasloužilým pracovníkům školy. V roce 1968 udělil Ústřední výbor Národní fronty 
u příležitosti 50. výročí vzniku ČSR prof. Štenclovi Pamětní plaketu a Rada MěNV 
v Brně Pamětní medaili. Státní plemenářská správa v Praze udělila prof. MVDr. 
Františku Štenclovi titul Zasloužilý pracovník v plemenářství. U příležitosti 50. vý-
ročí založení Vysoké školy zemědělské v Brně, udělil rektor prof. Dr. Ing. Miroslav 
Vyskot prof. Štenclovi Zlatou medaili VŠZ.

Z posledních prací prof. Štencla je nutno uvést v roce 1968 vydanou malotirážní 
publikaci Historie chovu skotu, vepřového bravu, ovcí, koz a drůbeže na Moravě od 
r. 1769 až do r. 1930 se zřetelem k činnosti veterinářů.20 Jakousi morální a kolegiální 
podporou prof. Štencla se stal doc. MVDr. Rudolf Böhm.21 Spoluprací při sepisování 
chovu koní byl pan profesor dojat a nadšen a navázal velmi pěkný přátelský vztah 
se svými spolupracovníky. Při zpracování této koňské problematiky požádal prof. 
Štencl o spolupráci řadu předních odborníků, čímž bylo dosaženo širokého záběru. 
Publikace Vývoj chovu koní u nás vyšla v ÚVO Pardubice v roce 1976.22 Doktor ve-
terinární medicíny František Štencl, řádný profesor obecné a speciální zootechniky 
Vysoké školy veterinární v Brně, zemřel v úterý, 19. prosince 1978 v Brně, ve věku 
91 let. Patřil ke stálým návštěvníkům schůzek přátel historie veterinární medicíny 
v Brně a v posledních 20 letech podstatnou měrou obohatil fond dějin našeho oboru 
řadou zasvěcených studií.

Získané z pozostalosti. Uverejnené na pamiatku doc. MVDr. Pavla Braunera, CSc.

20 Tohoto období v takovém souhrnu, jaký u nás dosud zpracován nebyl, která podala přehled o chovu 
hospodářských zvířat. Velký zájem o tuto publikaci svědčil o její hodnotě.

21 Dr. Rudolf Bὅhm, který pracoval na SVÚ v Brně jako histolog a patolog po „odejití“ z VŠV, umožnil a zařídil 
za podpory ředitele MVDr. Zdeňka Kožušníka, že pan profesor při dvou každotýdenních návštěvách přicházel 
na SVÚ, kde v malé histologické laboratoři vždy s pevnou myšlenkou diktoval paní Květušce Nakládalové.

22 Velkou zásluhu o vydání má ředitel ÚVO Pardubice, Dr. Fidler. Prof. Štencl v úvodu píše: ”Práci jsem se 
věnoval mezi svým 84. a 88. rokem věku. Dal jsem do ní své celoživotní zkušenosti, viděné už se značným 
odstupem. Technicky mi bylo na závadu, že jsem práci nemohl vést přímo ani vlastním zrakem, ani vlastní rukou. 
Odměnou je mi, že o práci projevila zájem Státní veterinární správa, jejíž zásluhou bude tato část veterinární 
činnosti uchována provždy pro příští generace.”
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Med. Vet. Rajmund Poštolka (1875 - 1945)

JÁN JANTOŠOVIČ – MARIÁN KOZÁK
– ANDREJ BUGARSKÝ – JOZEF BLECHA
– JOZEF POKORNÝ 

Uplynulo 143 rokov od narodenia Rajmunda Poštolku, prvého prednostu Veterinár-
skeho oddelenia na Slovensku. Patril medzi početných zverolekárov z českých krajín, 
ktorí úspešne pôsobili na Slovensku po prvej svetovej vojne v štátnej veterinárskej 
správe, chovateľstve a diagnostike a účinne tak pomáhali rozvoju slovenského ve-
terinárstva. Dnes tento významný zverolekár takmer upadol do zabudnutia. Narodil 
sa 1. septembra 1875 v Kyjove na Morave, ako syn uvedomelého českého učiteľa. 
Stredoškolské štúdium absolvoval na Českom matičnom gymnáziu v Uherskom Hra-
dišti i keď aj v Kyjove bolo gymnázium, ale nemecké. Vysokú školu navštevoval vo 
Viedni, kde v roku 1897 nadobudol zverolekársky diplom. Vojenskú prezenčnú službu 
absolvoval v rokoch 1897 – 1898 ako jednoročný dobrovoľník pri hulánskom plu-
ku č. 5 v Chorvátskom Varaždíne. Od roku 1898 pracoval ako zástupca okresného 
zverolekára v Nepomukách, neskôr ako mestský zverolekár v Bystřici nad Popelkou, 
Zlíne a v Bzenci. V roku 1901 bol zverolekárom a správcom žrebčinca v Napajedlách 
a od roku 1902 šesť rokov pracoval ako mestský a obvodný zverolekár v Kráľovom 
Poli pri Brne. V Zlíne bol spoluzakladateľom telocvičnej jednoty Sokol, zakladateľom 
Hospodárskeho spolku a Hospodárskych besiedok, na ktorých aj často prednášal. Po-
čas pôsobenia v Kráľovskom Poli bol stálym funkcionárom Hospodárskeho spolku 
brnenského, ako aj členom Komisie pre chov hovädzieho dobytka na Brnensku. Med. 
Vet. Poštolka sa nevenoval len zverolekárskej praxi, ale aktívne sa zaujímal o politické 
dianie na Morave a o spolkový život. Poznal ťaživé problémy zverolekárskeho stavu, 
a preto sa angažoval za zlepšenie sociálnych podmienok svojich kolegov. V roku 1905 
bol ako 30-ročný zvolený za predsedu Spolku moravských zverolekárov. V roku 1907 
vstúpil do štátnej služby ako úradný zverolekár v Uherskom Brode. Snažil sa presadiť 
u Zemského výboru a Zemského snemu úpravu služobného poriadku a zvýšenie osob-
ných pôžitkov pre obvodných zverolekárov.

Jeho úspešnú odbornú a spolkovú činnosť prerušila 1. svetová vojna. Poštolka 
nastúpil do rakúskej armády ako dôstojník veterinárskej služby. V rokoch 1916 - 
1917 bol proti svojej vôli pridelený k generálnemu štáb poľských légií. Stal sa or-
ganizátorom veterinárskej služby v poľskej armáde. Za svoju úspešnú činnosť bol 
povýšený do hodnosti majora a bol mu udelený „Zlatý záslužný kríž s medailou sta-
točnosti“. V roku 1919 bol Poštolka prijatý do Československej armády a v tom is-
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tom roku odišiel do civilu. Po vzniku ČSR v roku 1918 nebola situácia v slovenskej 
veterinárskej službe jednoduchá. Jednak pre nepriaznivú nákazovú situáciu a jednak 
pre nedostatok zverolekárov. Mnohí zverolekári maďarskej národnosti odišli do Ma-
ďarska a bolo nutné ich čím skôr nahradiť zverolekármi z českých krajín. Ján Hamr, 
prednosta pražského veterinárskeho oddelenia Ministerstva poľnohospodárstva, sa 
snažil urýchlene získať českých a moravských kolegov na pomoc slovenskej veteri-
nárskej službe. Na Slovensko odišlo dobrovoľne, alebo aj z úradnej moci, viac ako 
40 českých zverolekárov. Medzi nimi bol aj Rajmund Poštolka.

Od počiatku sa angažoval na poradách veterinárskej služby a ako skúsený odbor-
ník, snažil sa riešiť zložitú nákazovú situáciu. Dostáva sa do povedomia vrchnosti a už 
18. mája 1919 sa zúčastňuje schôdze štátnych zverolekárov ČSR v Prahe. Poštolka 
informoval o pomeroch na Slovensku, kde bol prevzatý systém veterinárskej služ-
by bývalého Uhorska. Nezávislosť veterinárskej služby na Slovensku od ostatných 
štátnych správnych úradov označil za uspokojivú. Uviedol tiež, že postavenie vete-
rinárskej služby je úplne zhodné s úpravou služby lekárskej. Vtedajší vládny referent 
pre poľnohospodárstvo Pavol Blaho, navrhol v rámci svojej kompetencie Rajmunda 
Poštolku za prednostu veterinárskeho oddelenia. Osobne sa s ním poznal zo stretnu-
tí Česko-slovenskej jednoty v Luhačoviciach. Ministerstvo poľnohospodárstva tento 
návrh akceptovalo a v novembri 1919 Poštolku, ako štátneho vrchného zverolekára, 
vymenovalo za dištriktuálneho zverolekárskeho inšpektora v Bratislave. Súčasne bol 
poverený vedením veterinárskeho odboru poľnohospodárskeho referátu pri Minister-
stve s plnou mocou pre správu Slovenska.

Po svojom menovaní prikročil Poštolka ihneď s niekoľkými mladšími zverolekár-
mi (hlavne z Moravy), dr. Stichom, dr. Zichom, dr. Gretzom a ďalšími, k budovaniu 
novej organizácie Štátnej veterinárskej služby na Slovensku. I keď pôsobil na Morav-
skom Slovácku, väčšinu zverolekárov na Slovensku nepoznal. Preto po nociach cesto-
val, aby sa cez deň mohol stretnúť s kolegami. Skúmal ich postoje k novému štátnemu 
zriadeniu a zároveň riešil aj odborné problémy. Po osobných pohovoroch niekoľkých 
zverolekárov prepustil zo štátnej služby, snažil sa však v službe ponechať kolegov, 
ktorí na neho urobili dobrý dojem, boli odborne zdatní, i keď neovládali dobre slo-
venský jazyk. Pri zistení mnohých nedostatkov spôsobených rozháranými vojnovými 
pomermi vydával potrebné najnutnejšie inštrukcie na ich odstránenie.

Na Slovensku platili aj po vzniku ČSR naďalej uhorské zákony, a preto bolo 
potrebné ich preložiť do slovenčiny, aby aj českí zverolekári mohli podľa nich postu-
povať. Pomocou československého vyslanectva v Budapešti sa mu podarilo získať 
uhorské veterinárske legislatívne normy, ktoré dal preložiť Jánovi Gočárovi, žup-
nému zverolekárovi v Nitre. Preklad poskytol všetkým zverolekárom, aby v súlade 
s týmito normami vykonávali svoju odbornú činnosť. Napriek mnohým ťažkostiam 
veterinárske oddelenie ministerstva bolo najlepšie organizované z celej administra-
tívy na Slovensku.

Počas prvých mesiacov jeho pôsobenia vo funkcii prednostu sa objavilo nebez-
pečenstvo zavlečenia moru hovädzieho dobytka z Poľska na územie Slovenska. 
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Táto nebezpečná nákaza sa objavila v 1919 roku v Haliči v súvislosti s Poľsko-
-boľševickou vojnou. Na medzinárodnej veterinárskej porade konanej koncom 
roka 1919 vo Viedni sa prerokovali nevyhnutné a koordinované opatrenia proti 
zavlečeniu tejto epizoócie do susedných štátov. V lete 1920 počas opätovnej ofen-
zívy Sovietskej armády proti Poľsku, bol na poľské územie opäť zavlečený dobyt-
čí mor. Nákaza sa za krátku dobu značne rozšírila. Mor prebiehal v akútnej forme, 
jeho morbidita sa pohybovala až okolo 80 – 90 %. Celkovo bolo zamorených oko-
lo 780 obcí. Likvidácia choroby bola o to ťažšia, že sa tu súčasne vyskytovala aj 
pľúcna nákaza hovädzieho dobytka.

Pretože táto nákaza ohrozovala územie Slovenska, protinákazové opatrenia koor-
dinoval prednosta veterinárskej správy na Slovensku, Rajmund Poštolka. Tieto boli 
na Slovensku zamerané na vytvorenie 15 – 30 km širokého zábranného pásma a na 
súpis a označovanie dobytka v pohraničnom pásme, najmä v Šarišskej a Zemplín-
skej župe. Tieto nevyhnutné opatrenia sa u obyvateľstva i niektorých starostov 
obcí stretávali s odporom. Chovateľov dobytka nebolo možné presvedčiť o tom, 
že tieto opatrenia majú za cieľ zamedziť nedovolenému nákupu dobytka z Poľska, 
a tak zamedziť rozšíreniu nákazy na naše územie. Majitelia dobytka neustále tvrdi-
li, že označovanie sa robí za účelom neskoršej rekvirácie, zvyšovania daní, a tiež 
že budú musieť z vlastného uhradiť výdavky spojené s touto akciou. Situácia sa 
vyhrotila do takej miery, že intervenujúci zverolekári a policajné orgány boli fy-
zicky ohrozovaní a bol im znemožňovaný súpis a označovanie dobytka. Veterinár-
ska služba bola nútená organizovať širokú presvedčovaciu kampaň tlačou, rozhla-
som i odbornými prednáškami. V Bratislave sa v súvislosti s prebiehajúcou akciou 
uskutočnila mimoriadna konferencia za prítomnosti deputácie roľníkov a odborní-
kov veterinárskej správy, splnomocneného ministra a zástupcu politických strán. 
Po likvidácii moru v Poľsku bolo 1. novembra 1921 ukončené označovanie a evi-
dencia dobytka a ďalšie protimorové opatrenia boli zrušené. Vláda republiky za 
zásluhy Rajmundovi Poštolkovi vyslovila 8. júna 1922 „Uznanie za obetavú prá-
cu pri opatreniach proti moru dobytka, ktorého zavlečenie z Poľska v roku 1921 
hrozilo“. Podobné uznanie dostal aj od Ministerstva poľnohospodárstva v Prahe 
a od expozitúry tohto ministerstva v Bratislave. Prezident republiky udelil v roku 
1921 Poštolkovi titul „Odborového radcu“ a v tom istom roku bol ako dôstojník 
v zálohe menovaný za kapitána-veterinára domobrany.

V roku 1919 zaviedol Poštolka podkúvačské kurzy pre civilných frekventantov 
pri Vojenskej podkúvačskej škole v Košiciach, ako aj podkúvačské skúšky, ktorých 
bol predsedom. V krajinskom rozpočte tiež zabezpečil peniaze na kurzy pre prehlia-
dačov mäsa, pričom bol zakladateľom týchto kurzov.

Po vytvorení Krajinského úradu v Bratislave v roku 1928, bol Poštolka ustanovený 
za krajinského veterinárskeho referenta na Slovensku. V rokoch 1929 – 1930 sa 
Poštolka často stretával s profesorom Marekom v Bratislave, ktorý po tragickej smrti 
druhej manželky v roku 1929 odišiel z Budapešti do Bratislavy. Neskôr, na krajin-
skom výbore, vybavil státisícové podpory na propagačné ochranné očkovanie proti 
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nákazlivým chorobám zvierat, podpory za straty vzniknuté ochranným očkovaním 
proti zvieracím nákazám a podpory za zvieratá uhynuté v dôsledku nákaz podlie-
hajúcich hláseniu. Presadil tiež podpory pre chudobných chovateľov na zakúpenie 
liekov proti fasciolóze a podpory pre zverolekárov, ktorí sa usadili v hospodársky 
zaostalejších okresoch, tiež vymohol 12 štipendií pre chudobných poslucháčov zve-
rolekárstva na Slovensku. Poštolka pôsobil dlho ako predseda jedinej zverolekárskej 
organizácie na Slovensku, čiže slovenskej župy Ústrednej jednoty československých 
zverolekárov v Bratislave. V tejto dobe bol tiež predsedom Ústrednej jednoty čes-
koslovenských lekárov v Prahe. Bol iniciátorom riešenia stavovských a odborných 
otázok a neľutoval finančné výdavky, aby umožnil členom tohto spolku zoznámiť sa 
s aktuálnymi veterinárskymi problémami vďaka prednáškam odborníkov.

Dňa 12. októbra 1933 vydalo prezídium Krajinského úradu v Bratislave, výnos 
č. 48.050/33, ktorý sa týkal revízie osnovy zákona o nákazách zvierat. Ministerstvo 
poľnohospodárstva výnosom oznámilo: „Obzvlášť z radov odborných zverolekár-
skych organizácií došli ponosy, že doposiaľ postrádame unifikovaný zákon o tlmení 
nákaz zvierat. Preto ministerstvo poverilo svoje veterinárske oddelenie, aby vypra-
covalo príslušnú zákonnú osnovu, v ktorej by boli unifikované a podľa najnovších 
poznatkov vedy upravené doposiaľ platné predpisy rakúskeho zákona o tlmení nákaz 
zvierat č. 177/1909 r. z. a uhorského VII. Zákonného článku z r. 1888 o úprave zve-
rozdravotníctva. Táto osnova je už hotová. Prv však ako bude daná záujemcom a sta-
vovským organizáciám na vyjadrenie ich stanoviska, je nutné, aby bola preskúšaná 
odborníkom z hľadiska potreby praxe v jednotlivých krajinách štátu. Touto úlohou 
poverujem vládneho radcu R. Poštolku. Pri svojej funkcii veterinárskeho referenta 
nemohol by sa však jej plne venovať. Preto žiadame, aby bol zbavený tejto funkcie 
a zároveň vyzvaný, aby sa za účelom inštrukcií dostavil do prezídia Ministerstva 
poľnohospodárstva. Nech je mu daná k dispozícii vhodná úradná miestnosť a tiež 
pomocná sila“. Na základe tohto výnosu vydal Dr. Jesenský, v zastúpení krajinského 
prezidenta, nasledovné rozhodnutie: 1) „Zbavujem vládneho radcu R. Poštolku funk-
cie prednostu 17. oddelenia krajinského úradu – veterinárske odborné záležitosti. 2) 
Ustanovujem vrchného veterinárskeho radcu M. Kukliša za prednostu 17. oddelenia 
krajinského úradu. Tieto opatrenia sa vykonávajú s platnosťou od 16. 10. 1933“. 
Poštolka zrejme ťažko znášal odvolanie z tejto funkcie a radšej v roku 1934 odišiel 
vo veku 60 rokov do dôchodku, akoby mal pôsobiť v novom zaradení. Poštolka 
nebol publikačne činný, čo treba ľutovať. Ani svoj referát na I. celoštátnom zjazde 
veterinárov v roku 1927 „Naléhavost unifikace zákona o nákazách zvířat“ nezaslal 
do publikácie. Poštolka bol vyššej, štíhlejšej postavy, energickej a priamej povahy. 
Nebol veľmi obľúbený ani u českých a najmä nie u slovenských kolegov. Mal totiž 
povesť prísneho šéfa štátnej veterinárskej správy. Široko sa diskutovalo o správnosti 
niektorých aspektov jeho personálnej politiky. Ako dôchodca žil v Brne, v Kráľo-
vom Poli, kde aj zomrel 29. októbra 1945. Pochovaný bol v Bratislave.
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Summary

Med. Vet. Rajmund Poštolka (1875-1945)

Ján Jantošovič - Marián Kozák - Andrej Bugarský 
- Jozef Pokorný - Jozef Blecha

Med. Vet. Raimund Poštolka worked successfully as a Czech veterinarian after the 
establishment of the first Czechoslovakia in Slovakia. In particular, he was the first 
President of the Veterinary Department of the Ministry of Agriculture with responsi-
bility for Slovakia.
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Veterinárna medicína na Slovensku
na prelome 19. a 20. storočia

PAVOL GAŠPAR

Kontinent Európy po stáročia pustošil mor a keď nekosil mor, kosila cholera. 
V nekontrolovanej miere sa šírili aj zvieracie nákazy. Mor dobytka mal v prvej 
polovici 18. storočia za následok úhyn dvoch miliónov kusov hospodárskeho do-
bytka, ktorého stavy decimovali aj ďalšie choroby, ako napr. antrax či iné náka-
zy. Maleus a influenza sa šírili u koní, kiahne v chovoch oviec, besnota a psinka 
medzi psami - ak spomenieme len najvýznamnejšie nákazy, ktoré v tomto období 
zúrili na kontinente.

Neúspešnú kontrolu situácie ovplyvňoval v prvom rade nedostatok vhod-
ne vyškoleného a správne motivovaného personálu, ako aj absencia účinného 
prístupu štátu pri zavádzaní efektívnych opatrení na tlmenie zvieracích nákaz. 
A práve v tomto chaose sa rodí moderná veterinárna profesia.

Možno najvýznamnejším vývojom v hľadaní východiska zo zmätku v minu-
losti bolo poznanie, že veterinárska veda je samostatná odnož vyššieho uče-
nia. So založením prvých štátom podporovaných veterinárskych škôl v Lyone 
(1762) a v Alforte (1766) sa otvorili dvere pre aplikovanie vedecky podloženej 
veterinárnej medicíny do jej dlho existujúceho, avšak stále empirického rámca. 
Nastúpený trend pokračoval a do konca 18. storočia bolo v Európe založených 
17 zverolekárskych škôl.

V rámci reformných snáh Márie Terézie a Jozefa II. v oblasti vysokého škol-
stva usmerňovali cisárski radcovia (najmä protomedikus Gerard van Swieten) 
pozornosť vladárov aj na zverolekárstvo. Medzi novozavedenými učebnými 
predmetmi na lekárskych fakultách bola náuka o zvieracích nákazách, povin-
ná pre úradných lekárov a chirurgov. V rámci monarchie boli zriadené katedry 
zverolekárstva pri Lekárskej fakulte vo Viedni (1775), Prahe (1784), Budapešti 
(1787), Krakove, Ľvove (1803) a tiež v Olomouci (1804).

Vo Viedni bola prvá zverolekárska škola založená v roku 1767 (Scottiho ško-
la), ktorú o desať rokov nahradila tzv. Wolsteinova škola, fungujúca v modernej 
podobe dodnes. Budapeštianska zverolekárska škola vznikla osamostatnením sa 
z katedry zverolekárstva na lekárskej fakulte v roku 1851. Prešla viacerými štá-
diami a neskôr (po roku 1899), ako Uhorská kráľovská vysoká škola zverolekár-
ska, bola už modernou vzdelávacou inštitúciou. Štúdium trvalo 8 semestrov a na 
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prijatie bola podmienkou stredoškolská maturita. Najviac študentov pochádza-
júcich z územia dnešného Slovenska študovalo práve na tejto škole v Budapešti.

Pripomeňme, že ďalšia zverolekárska škola bola založená v roku 1880 aj 
v Ľvove (v tom čase bola Halič súčasťou Rakúska). Študovalo na nej 53 po-
slucháčov českej národnosti a pokiaľ je známe, iba jeden študent zo Slovenska. 
Poslední absolventi boli z roku 1917.

Rozvoju miest, remesiel a rastu mestského obyvateľstva sa prispôsobovala 
veterinárska služba zdokonaľovaním svojej organizácie. V roku 1836 bol vytvo-
rený úrad uhorského krajinského zverolekára. Prvým zverolekárom Uhorského 
kráľovstva sa stal v roku 1838 Jan Vilém Zlámal, ktorý pochádzal z Hanej na 
Morave. Boli vydané významné zákony – proti východnému dobytčiemu moru, 
o zriadení veterinárneho zdravotníctva (na Slovensku platil až do roku 1943), 
o zoštátnení verejnej veterinárnej služby a nariadenie z roku 1908 o prehliadke 
jatočných zvierat a mäsa.

Organizácia veterinárnej služby podliehala mnohým premenám, ktoré boli 
väčšinou dôsledkom politických a hospodárskych zmien. Do roku 1918 bol 
v každom okrese jeden okresný zverolekár, mestá a obce mohli zamestnávať 
mestských a obecných zverolekárov (hlavne na bitúnkoch, ktoré spadali pod 
správu miest a obcí) a pôsobili tu tiež súkromní zverolekári. Ústavy pre chov 
koní si mohli držať svojich „podnikových“ zverolekárov. Hlavní okresní zvero-
lekári boli menovaní do úradu Ministerstvom orby v Budapešti, mestskí a obecní 
zverolekári sa vyberali konkurzom.

Dňa 28. októbra 1918 bola v Prahe vyhlásená samostatná Československá 
republika. Národné zhromaždenie vo svojom prvom zákone „O zriadení samo-
statného štátu Československého“ ponechalo v platnosti všetky rakúske zákony, 
ktoré platili v Česku a uhorské, ktoré platili na Slovensku.

Do funkcie hlavného veterinára vláda vymenovala ministerského radcu med. 
vet. Jana Hamra a poverila ho organizovaním veterinárnej služby v novom štá-
te. Minister poľnohospodárstva vymenoval v roku 1919 vrchného štátneho zve-
rolekára med. vet. Rajmunda Poštolku za vrchného veterinárneho inšpektora 
a poveril ho správou veterinárneho oddelenia poľnohospodárskeho referátu pri 
mimoriadnej vláde na Slovensku, a dočasne aj vedením agendy dištriktuálneho 
veterinárskeho inšpektorátu v Bratislave.

Od roku 1919 do roku 1939 bola štruktúra veterinárnej služby nasledovná: 
okresní zverolekári ako referenti okresného úradu, mestskí a obecní zverole-
kári, súkromní zverolekári a veterinárni lekári v ústavoch pre chov koní (Nitra, 
Prešov, Motešice a Topoľčianky). Veterinárna služba na Slovensku bola riadená 
z Krajinského úradu prostredníctvom zverozdravotných dozorcov (dr. Kvapil, 
Nitra, dr. Skuhra, B. Bystrica, dr. Bohuš, Košice, dr. Šulek, Trenčín).

Výchovu veterinárnych kádrov v Československej republike riešil zákon č. 
76/1918, ktorým bola konštituovaná Vysoká škola zverolekárska v Brne. Výučba 
na škole sa zameriavala predovšetkým na terapiu, ako to vyžadovala vtedajšia 
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činnosť praktického zverolekára. Počas ČSR na tejto škole študovalo a veteri-
nárnu kvalifikáciu získalo 160 študentov zo Slovenska. Populačne silnejšie roč-
níky vznikali najmä po roku 1930, kedy každý rok promovalo 10 - 12 študentov.

Stavy veterinárov počas ČSR sa menili, ale v konečnej fáze mohlo v službe 
pracovať asi dvesto zverolekárov. Tento odhad je v súlade s údajom v Zozname 
veterinárov Slovenskej republiky k 1. januáru 1942, kde je uvedených celkovo 
191 zverolekárov. Vieme, že po rozpade ČSR sa istá časť českých veterinárov 
vrátila späť do Česka. Tento exodus sa bezpochyby odrazil i na stave zveroleká-
rov uvedených v citovanom zozname.

Veterinárna diagnostika a výroba očkovacích látok po prechodnom období 
v Prahe bola v roku 1921 definitívne riešená zriadením Štátneho diagnostického 
a séroterapeutického ústavu v Ivanoviciach na Hanej. Sem smerovali aj vzorky 
zo Slovenska, zasielané poštou alebo po železnici podľa zásad, platných prak-
ticky dodnes.

Pripomeňme, že pre Podkarpatskú Rus vybudovali v roku 1923 vojenskí ve-
terinári Štátnu veterinárnu diagnostickú stanicu v Užhorode. Stanica prijímala 
patologický alebo podozrivý materiál na vyšetrenie tiež od civilnej veterinárnej 
služby, a to aj z oblasti východného Slovenska. V roku 1927 prešla pod civilnú 
správu. Vykonávala predovšetkým diagnostiku antraxu, v tom teritóriu značne 
rozšíreného. V rokoch 1929 - 1933 prevzal jej vedenie MVDr. Norbert Weidlich, 
ktorý mal najväčšiu zásluhu na jej činnosti.

Keď v roku 1929 vypukla svetová hospodárska kríza, postihla citeľne aj 
poľnohospodárstvo. Doľahla tiež na súkromných a komunálnych zverolekárov, 
menovite na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi, zvádzajúcich každodenný boj 
o svoje existenčné prežitie.

V roku 1934 sa stal hlavným veterinárnym radcom a prednostom veterinárne-
ho oddelenia v Bratislave MVDr. Milan Kukliš. V roku 1936 uviedli do činnosti 
Ústav mesta Bratislavy pre skúmanie potravín živočíšneho pôvodu, o vybudo-
vanie ktorého sa zaslúžil magistrátny veterinárny radca MVDr. Pavel Opluštil, 
ustanovený do funkcie riaditeľa. Ústav fungoval až do roku 1952, kedy prešiel 
do hygienických zariadení novozriadenej Mestskej hygienicko-epidemiologic-
kej služby mesta Bratislavy.

Štátny diagnostický veterinárny ústav v Bratislave vznikol koncom roku 
1939. Zaoberal sa laboratórnou diagnostikou nákaz domácich zvierat. Prvým 
riaditeľom ústavu sa stal MVDr. Norbert Weidlich, potom v rokoch 1942 až 1958 
MVDr. František Nižňánsky.

Tým sa ale dostávame už do ďalšieho obdobia vývoja veterinárskej služby, 
presahujúceho rámec faktorgrafického skúmania, vytýčeného pre toto sympózium.
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Summary

Veterinary Medicine in Slovakia at the Turn
of the 19th and 20th Centuries

Pavol Gašpar

General position in animal diseases and the establishment of the first veterinary 
colleges in Europe in the 18th – 19th century, with special focus on schools in the 
Austria–Hungarian Monarchy has been outlined. When in 1918 the Czechoslovak 
Republic came into existence, it needed a new structure of veterinary service and 
a school to educate local veterinarians. The Veterinary University School was consti-
tuted in Brno (1918) and latter, the State Diagnostic and Vaccine Production Institute 
was established in Ivanovice na Hané (1921). In 1936 the Institute for Analysis of 
Food of Animal Origin was established in Bratislava, as the first scientific veterinary 
institution in Slovakia.

Prednesené ako referát na sympóziu.
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MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc.
(1918 - 2008)

ŠÁRKA HEJLOVÁ

Miroslav Dobeš patřil k významným československým představitelům a zaklada-
telům oboru veterinární hygieny potravin. Narodil dne 1. října 1918 v Brně, Králově 
Poli. V Králově Poli vychodil obecnou školu a poté v letech 1931 až 1939 reformní 
reálné gymnázium s maturitou. Dne 2. října 1939 se zapsal do prvého semestru stu-
dia na Vysoké škole veterinární v Brně (dále VŠV). Jeho studium trvalo bohužel jen 
2 měsíce, konkrétně do 17. listopadu 1939, kdy byly české vysoké školy uzavřeny 
nacisty. V letech 1939 až 1945 vystřídal několik krátkodobých zaměstnání (Spořitel-
na Brno, Družstvo zvěrolékařů, firma Kapsa a Müller, farmaceutická firma Ostrava, 
ČSD Brno). Dne 18. září 1943 se oženil s Miroslavou Valentovou. Prožili spolu 65 
let. Manželství bylo bezdětné. Od roku 1945 pokračoval ve studiu na VŠV. 1. státní 
zkoušku veterinární dokončil dne 12. února 1946 s prospěchem výborným. Jako 
student VŠV je veden do 31. srpna 1947. Od 1. září 1947 nastupuje jako náhradní 
výpomocný asistent na pracoviště hygieny a technologie potravin VŠV. Ústav tehdy 
vedl doc. MVDr. et RNDr. Jan Hökl. Studium ukončil 25. května 1948 státní rigo-
rózní zkouškou. Od 1. června 1948 již pracoval jako plně kvalifikovaný asistent. 
V letech 1947 - 1948 absolvoval 5 semestrů na Vysoké škole zemědělské v Brně, 
na Fakultu hospodářské (agrární), kde vykonal 1. státní zkoušku, ale studium ne-
dokončil. V období 1. září 1948 – 31. března 1949 vykonával vojenskou presenční 
službu. V letech 1948 – 1949 absolvoval školu pro důstojníky v záloze. Dne 1. dub-
na 1949 opět nastoupil do zaměstnání jako asistent na Ústav hygieny a technologie 
potravin VŠV. 18. června 1949 získal doktorát obhájením disertační práce s názvem 
Mikroskopické složení mouček animálního původu, sloužících jako technická suro-
vina a krmivo. Dne 28. září 1949 podal žádost o studium na Přírodovědecké fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně, kterou doc. J. Hökl v plné míře podpořil se zdů-
vodněním, že studium určitých disciplín na přírodovědecké fakultě, mající vztah 
k potravinářství je předpokladem pro získání diplomu potravního experta. Žádosti 
o povolení studia bylo vyhověno. V letech 1949 – 1952 studoval na Přírodovědecké 
fakultě Masarykovy Univerzity v Brně obor chemie. Studium zakončuje dne 26. lis-
topadu 1952 doktorátem. Jeho disertační práce má název O některých dusíkatých 
derivátech šestimocného selenu. Studium se mu podařilo úspěšně ukončit i přesto, 
že dne 15. února 1951 neočekávaně, ve věku 47 let, zemřel doc. MVDr. et RNDr. 
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Jan Hökl, vedoucí ústavu. Byla to již druhá pohroma pro hygienu potravin na této 
škole, neboť 23. května 1939 zemřel vedoucí ústavu Prof. Jan Lenfeld ve věku 50 
let. Miroslav Dobeš je již 24. února 1951 pověřen provedením zkoušek z předmětů 
hygiena masa, technologie a tržní kontrola potravin a to po dobu definitivního vyře-
šení náhrady vedoucího ústavu po smrti doc. Hökla. Jako asistent Katedry hygieny 
a technologie potravin (dále jen KHTP) pracoval ve funkci vedoucího katedry, konal 
přednášky a zkoušky všech posluchačů.

Ve studijním roce 1952/1953 byl pověřen konáním přednášek, cvičením a zkou-
šek z oboru hygieny potravin pro 9. semestr v rozsahu 3 hodiny přednášek a 4 hodiny 
cvičení; v oboru hygieny potravin pro 8. semestr v rozsahu 2 hodiny přednášek a 4 
hodiny cvičení. Dále konáním přednášek a cvičení v oboru potravinářské chemie 
(specializace) pro 9. semestr v rozsahu 2 hodin přednášek a 3 hodin cvičení, v oboru 
hygieny technických zařízení pro 10. semestr v rozsahu 2 hodin přednášek a 2 hodin 
cvičení. Od roku 1951 do 1985 byl několikrát jmenován a opět odvoláván z funk-
ce vedoucího KHTP. Od roku 1954 se stává stálým přísežným znalcem v hygieně 
a technologii potravin. V roce 1955 se stal docentem pro obor hygiena a technologie 
potravin obor hygiena a technologie potravin. Po absolvování dvousemestrálního 
studia radiobiologie na Přírodovědecké fakultě UJEP (Masarykova univerzita v le-
tech 1919 až 1960 a od 1990 dodnes) získal v roce 1970 titul kandidáta veterinárních 
věd. V roce 1973 bylo zahájeno přípravně řízení pro jmenování Miroslava Dobeše 
mimořádným profesorem. Toto nebylo ovšem nikdy realizováno. Velmi intenzivně 
spolupracoval s bývalým Výzkumným ústavem masného průmyslu (založeném doc. 
Höklem). Sklízel uznání za svou prací doma, ale hlavně v zahraničí. Všechny jeho 
zahraniční cesty v letech 1967 - 1968 na „západ“ měly soukromý charakter a to 
i v případě, že se například v roce 1968 účastnil oslav založení Vysoké školy vete-
rinární ve Vídni. Tyto soukromé cesty byly schvalovány vedením školy. Miroslav 
Dobeš se podílel na založení Společnosti veterinárních lékařů. V čele společnosti 
stal od roku 1969 – 1985. Jeho jméno bude spojováno se založením a konáním kon-
ferencí o hygieně potravin Lenfeldovy–Höklovy dny (dále jen L.- H., trvajíci od 
roku 1967 dodnes). Stal u vzniku oboru Hygieny potravin a posléze i Hygienické fa-
kulty VŠV. Často jezdíval na Košickou VŠV v dobách, kdy se ladily učební osnovy 
oboru Hygiena potravin. Byl členem vědecké rady VŠV, VŠVL, VUMP VÚŽP. Člen 
odboru ČAZ a předseda komise pro racionální výživu. Člen komisí pro obhajobu 
kandidátských a habilitačních prací na VŠV v Brně a VŠV v Košicích, na Přírodo-
vědecké fakultě UJEP (Masarykovy univerzity), na VŠCHT v Praze. Koordinátor 
hlavního úkolu zařazeného v plánu VTR. Školitel vědeckých aspirantů. Člen komi-
se prorektora pro vědeckovýzkumnou činnost (1972/1973) atd. Publikoval více než 
90 odborných prací a učebních textů. Vedl bohatý společenský život, ve svém vol-
ném čase zakládal na svém „mlýně“ muzeum nástrojů používaných v potravinářské 
technologii a hygieně. Do starobního důchodu odešel jako docent 30. června 1985. 
Profesorem byl jmenován 1. června 1990. Celý svůj profesní život byl nestraníkem. 
Zemřel ve věku nedožitých 90 let v květnu 2008 a je pohřben v Brně, Králově Poli.
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Summary

MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc. (1918 - 2008)

Šárka Hejlová

Miroslav Dobeš was a influential representative in field of food hygiene. He was 
a student of doc. John Hökl and his successor in the best sense. Born on 1. 10. 1918 
in Brno were he also studied at the University of Veterinary. He acted as a head of the 
Department of Hygiene and Foodstuff Technology 1951-1985. In 1955 he was appo-
inted as associate professor. He was retired in 1985 and later in 1990 he was appointed 
as a professor.

Obr. 1 Miroslav Dobeš jako student
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Obr. 2 Sňatek se slečnou Miroslavou Valentovou 18. 9. 1943.

Obr. 3 Vojenská služba 1. 10. 1948 – 31. 3. 1949



167

Historia Medicinae Slovaca III. Štúdie

Obr. 4. Ustavující sjezd Společnosti veterinárních lékařů.
E. Novotný. M. Dobeš, 24. 4. 1969 

Obr. 5 V. L. - H. dny. M. Zendulka, M. Dobeš, Š. Izák, 19. 5 1972
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 Obr. 6 VIII. L.-H dny. Přednáší doc. M. Dobeš. Sedící: J. Neumann, akademik J. O. Vrtiak,
J. Dražan, V. Kouba, 2. 6.- 4.6. 1975

Obr. 7 Pravděpodobně XI. L.- H. dny (15. – 16. 2. 1978).
Zleva A. Mikulík, K. Halačka, M. Dobeš, J. Pleva
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Obr. 8 XXIII. L.- H dny. Zleva J. Holec, D. Mathe, M. Dobeš,
S. Zima, Mikulík, zahraniční host, 14. 10. 1993.

Zdrojem fotografií je fotoarchív Ústavu dějin veterinárního lékařství VFU Brno

Prednesené ako referát na sympóziu.
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K dejinám prvého veterinárskeho doktorátu

LADISLAV HUSÁR

Dodnes púta pozornosť veterinárskych historiografov zaujímavý historický do-
kument – doktorský diplom, ktorý na Zverolekárskom inštitúte vo Viedni získal 
v roku 1808 chirurg Adam Anton Rudnicki. Objavil ho vo Varšave poľský veteri-
nársky historik Dr. A. Perenc a informatívnu správu o ňom uverejnil v roku 1950.

Uvedený autor považoval tento nález za „možno prvý diplom doktora veterinár-
skej medicíny v Európe“. Vzhľadom na to, že podľa všetkého je to skutočne prvý, aj 
keď len formálny veterinársky doktorský diplom vôbec, na jednej strane aj zasluhuje 
pozornosť, na druhej strane však vzhľadom na jeho formu i obsah, ako aj okolnosti 
vydania, vyžaduje si aj určité kritické hodnotenie.

História tohto dokumentu má nezvyklé pozadie. V roku 1803 na Lekárskej fa-
kulte krakovskej univerzity vytvorili Katedru veterinárstva a jej vedením poverili 
slovenského rodáka prof. Dr. Pavla Adámiho. Adámi prednášal latinsky a pretože 
poľský jazyk neovládal, žiadal si asistenta, ktorý by vyučoval chirurgov v poľskej 
reči. Mal mať doktorský titul a ovládať veterinársku medicínu. Pretože na konkurz 
sa neprihlásil nikto z lekárov, ktorí by splnili stanovené podmienky, univerzitný úrad 
sa obrátil na magistrov chirurgie. Na túto výzvu sa prihlásil magister chirurgie a ob-
ztetricie A. A. Rudnicki, ktorý navštevoval kurz veterinárskej medicíny v rámci Me-
dicínsko chirurgického štúdia na univerzite vo Ľvove.

Pretože uchádzač nemal titul doktora, viedenská Dvorská študijná komisia dekré-
tom č. 616 zo dňa 24. januára 1807 nariadila Zverolekárskemu inštitútu vo Viedni 
vyškoliť Rudnickeho za „Doktora veterinárskej medicíny“. Rudnicki tu potom štu-
doval v rokoch 1807 - 1808. Po skončení štúdia a vykonaní skúšok s výborným 
prospechom dostal Rudnicki 3. októbra 1808 doktorský diplom. Dvorská komisia 
ho 29. októbra 1808 vymenovala za „učiteľa zverolekárstva v poľskej reči na kra-
kovskej univerzite“. Po návrate do Krakova sa Rudnicki stal adjunktom príslušnej 
katedry a vyučoval v poľskej reči.

Schreiber (1955) preveroval údaje uvedené v diplome a nezistil v nich nijaké 
rozpory pri konfrontácii s materiálmi viedenských archívov. Jeho snahy o vypátra-
nie originálu alebo odpisu dekrétu boli však márne. Dekrét nepochybne existoval 
a predstavoval právny podklad k udeleniu titulu doktora veterinárskej medicíny. 
Z archívnych spisov vyplýva, že Rudnicki počas svojho štúdia na medicínsko-chi-
rurgickom lýceu vo Ľvove navštevoval prednášky zo zverolekárstva a potom bol 
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ako chirurg ľvovskej Všeobecnej nemocnice skutočne poslaný do Viedne, aby tu 
študoval zverolekárstvo. Týmto štúdiom si mal svoje vzdelanie vo Viedni rozšíriť. 
Podrobil sa skúškam a získal oprávnenie zastávať funkciu učiteľa zverolekárstva 
na Lekárskej fakulte krakovskej univerzity. Uvedený diplom bol teda právoplatný. 
Podpísali ho Dr. med. Fechner, major Keller, magister Waldinger a učiteľ podkú-
vačstva Langebacher.

V čase vystavovania diplomu, t.j. v októbri 1808 bol pedagogický zbor Zve-
rolekárskeho inštitútu nasledovný: „druhý profesor“ MUDr. J.U. Fechner („prvý 
profesor“ a riaditeľ školy I. J. Pěšina totiž vo februári 1808 zomrel), učiteľ H. 
Waldinger, magister farmácie a magister chirurgie, ktorý doktorský titul nadobu-
dol až v roku 1810, učiteľ podkúvačstva J. Langenbacher, „vrchný kuršmíd“, ktorý 
nemal akademický titul. Major Keller bol v rokoch 1808 – 1824 administratívnym 
komandantom školy.

Samotný text Rudnickeho diplomu je zložitý, vyznačuje sa dlhými súvetiami a je 
písaný v starej rakúskej nemčine. Už zbežná analýza jeho formy a obsahu a najmä 
porovnania s vtedajšími autentickými diplomami poukazujú na netradičný charakter 
tohto diplomu. Možno predpokladať, že inšpirátorom obsahu dokumentu bol sám 
Rudnicki. Svedčí o tom aj pasáž „na jeho prosbovú žiadosť“. Išlo mu o získanie 
formálneho oprávnenia vyučovať zverolekárstvo. Aj časový sled daných udalostí je 
príznačný. Rudnickeho najprv designovali, potom nominovali.

Viedenský inštitút nemohol použiť tradičnú formu doktorského diplomu, ale zvo-
lil takú štylizáciu, ktorá by umožňovala vhodnú interpretáciu erudície 24 ročného 
„ctihodného a zaslúžilého muža“. Obsah bol určený účelovo. Totiž, nomináciou za 
vysokoškolského učiteľa, ktorý mal byť vyškolený „v zmysle vyšších zámerov“ na 
doktora veterinárskej medicíny bol opakovane a dôkladne skúšaný z teórie i správ-
nej terapie a k úplnej spokojnosti administrátorov preukázal zriedkavé vedecké zna-
losti. Preto ho skúšajúci učitelia „uznali za dobre znalého doktora veterinárskej me-
dicíny“ s tým, že môže na katedre vyučovať predmety, v ktorých sa vyučil. Z týchto 
okolností vyplýva to manévrovanie s hodnosťou „veterinárskeho doktora“, dovtedy 
len magistra chirurgie.

Tradičná latinská formulácia doktorského diplomu, ktorú dobre poznal Fechner 
a iste aj Waldinger, nebola použitá v uvádzanom dokumente. Grémium pedagógov, 
ktoré vystavovalo dokument, bolo si zrejme vedomé, že Inštitút nemá formálne ani 
morálne právo promócie a bralo ohľad na podmienky a okolnosti, za ktorých bol do-
kument vydaný. Použilo rozvláčnu a nejasnú formuláciu textu so slovnými zvratmi, 
ako „vyškoliť za doktora veterinárskej medicíny“. „Dlhý čas si osvojoval vedomos-
ti“ a iné. V dokumente sa nespomína ani obhajoba dizertácie.

Dokument z hľadiska obsahu i formy nemá charakter akademického doktorského 
diplomu, ale je iba dokladom o vyštudovaní zverolekárstva a o oprávnení vyučovať 
tento vedný odbor. Nemožno ho preto považovať za prvý diplom doktora veterinár-
skej medicíny v dnešnom slova zmysle. Viedenská zverolekárska vysoká škola až po 
sto rokoch od vydania Rudnickeho diplomu získala právo promócie (1908).
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Summary

The History of the First Veterinary Doctorate

Ladislav Husár

Adam Anton Rudnicki, surgeon, received a doctor’s degree at the Veterinary Insti-
tute in Vienna in the year of 1808. It was found by the Polish veterinary historian Dr. A. 
Perenc in Warsaw, who released and published this information in 1950. He regarded 
this finding „as possibly the first doctor’s degree in veterinary medicine in Europe.“

However, the circumstances of receiving it were not clear, the text of the degree 
seems complicated and the traditional latin formulation of doctor’s degrees was not 
added. The document from the point of contents and its form was not showing the 
characteristics of an academic doctor’s degree.

The degree is only a document about completing veterinary studies and about giv-
ing the holder rights to teach this scientific subject. It cannot be recognized as a first 
doctor’s degree in veterinary medicine in today’s meaning.

Above all, the University Veterinary School in Vienna was invested with right 
to provide doctor’s degrees only in the year 1908, a hundred years after issuing the 
Rudnicky’s degree

Pramene a literatúra

súkromný archív nebohého prof. MVDr. Karola Frieda
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Expertízy slovenských veterinárnych 
lekárov v rozvojových krajinách sveta

LADISLAV HUSÁR – JOZEF BLECHA
– RUDOLF CABADAJ – PAVOL GAŠPAR
– JOZEF KUBINEC – ŠTEFAN MÁRTON
– OTO ORBAN – BOŽEJ HAVELKA
– BARNABÁŠ SZAKALL – JÁNOS FÓTHY
– JÚLIUS ČORBA - JOZEF POKORNÝ

Do reťazca slovenskej veterinárskej historiografie patrí aj epizóda zahraničných 
expertíz, slovenských štátnych veterinárnych lekárov v tzv. rozvojových krajinách 
sveta. Dôkladné poznanie aj tejto, dnes už historickej udalosti, patrí do kategórie 
encyklopedických vedomostí o dejinnom vývoji slovenského veterinárstva. Pre dô-
kladné pochopenie a oboznámenie sa s dobou, prostredím i okolnosťami v ktorých 
sa expertízy udiali, je nevyhnutné pracovať s relevantnými faktami, ktoré historické 
udalosti podmieňovali. Vrátane ľudských faktorov a prostredia.

Komisia histórie veterinárnej medicíny pri Inštitúte vzdelávania veterinár-
nych lekárov si dala za cieľ osloviť účastníkov expertíz, zorganizovať Celoštátne 
stretnutie slovenských veterinárnych expertov pôsobiacich v zahraničí a zo zís-
kaných poznatkov spracovať publikáciu, ktorá by v prvom rade hodnoverne, čo 
najpestrejším popisom a pútavou formou podala svedectvo o dejinnej udalosti, 
ktorej priami účastníci sú zároveň autormi, glosátormi i historiografmi. V koneč-
nom dôsledku sú tvorcami doteraz nezverejnenej, nezmapovanej epizódy dejín 
slovenského veterinárstva.

Impulzom k uvedenému bolo aj päťdesiate výročie začatia zahraničných expertíz 
slovenských veterinárnych lekárov v mimoeurópskych štátoch našej zemegule. Ke-
ďže v minulosti sme v oblasti slovenskej veterinárskej historiografie čo-to zmeškali 
či zanedbali, pokúsili sme sa tento nepriaznivý jav napraviť a postupne vypĺňať me-
dzery v pôvodnom historiografickom žánri slovenského veterinárstva.

Tematika expertíz sa dotýka rokov 1963 až 1993, kedy štátna veterinárna služba 
na Slovensku, aj v rámci jednotného štátu ČSSR, dokazovala kvalitnú, disciplino-
vanú, efektívnu, organizačnú, koncepčnú, odbornú, špecializovanú a výkonnú úro-
veň. Už pred vyše polstoročím bola zaslúžene pozitívne hodnotená aj spoločensky 
uznávaná. Dokonca dávaná za vzor aj vo vyspelom zahraničí. Dôkazom týchto mi-
moriadne priaznivých ohlasov, hodnotení a odporúčaní aj na medzinárodných fó-
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rach (FAO, UNESCO a ďalších) boli na vládnej úrovni prijaté a oficiálne dohodnuté 
„zmluvy o veterinárnej spolupráci“. Medzi prvými žiadateľmi, v zmysle solidárnych 
programových cieľov RVHP, o vyslanie našich expertov boli vlády Kuby (1963), 
Mongolska (1964), Alžírska (1964), Tanzánie (1966), Zambie (1962), Iraku (1969), 
Zaire (1975), Angoly (1980), Afganistanu (1980), Etiópie (1981), Mozambiku 
(1982), Somálska (1984), Indie (1985), Nikaraguy (1987).

Vláda ČSSR a od roku 1968 vláda SSR, prostredníctvom ŠVS a PZO Polytech-
na, čiastočnej aj ČSM a FAO na tieto význačné, reprezentatívne, zároveň obtiažne, 
často rizikové pracoviská postupne, počnúc rokom 1964, vyslala 120 veterinár-
nych lekárov z praxe, z riadiacich pozícií, z kliník i z laboratórnych diagnostic-
kých a veterinárnych hygienických pracovísk. Ich poslaním bolo aktívne sa podie-
ľať na činnosti tamojších veterinárnych organizácií a inštitúcií a vštepovať do nich 
svoje odborné znalosti, skúsenosti a zručnosti z praktického fungovania vyspelej 
slovenskej veterinárnej služby riadenej ŠVS.

Môžeme teda konštatovať, že zahraničné expertízy veterinárnych lekárov z bý-
valej Slovenskej socialistickej republiky vznikli zo zámerov RVHP a z plnenia 
programových cieľov jednotlivých jej členských štátov, medzi ktoré patrila aj bý-
valá ČSSR, resp. SSR.

Prvoradou snahou krajín, ktoré po niekoľko desaťročnej koloniálnej nadvláde 
nadobudli politickú slobodu bolo, aby sa čo najskôr stali aj hospodársky samo-
statnými štátnymi útvarmi. Aby sa tento zámer mohol realizovať, potrebovali roz-
vojové krajiny väčší počet odborníkov rozličných odborov, medzi ktoré patril aj 
veterinársky.

Veterinárni lekári ČSSR sa na expertízy v rozvojových krajinách museli nále-
žite pripraviť.

Prvé, päťsemestrové diaľkové postgraduálne štúdium expertov zriadila pre 
vedné odbory poľnohospodárstvo, lesníctvo, vodohospodárstvo, veterinárstvo 
a zootechniku Prevádzkovo-ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské v Prahe 
v školskom roku 1962/1963. Prvý semester bol spoločný pre všetky vedné odbory. 
Štvrtina výuky bola venovaná štúdiu jednotlivých jazykov (angličtina, francúz-
ština, španielčina). Postgraduálna príprava slovenských veterinárnych expertov 
sa uskutočňovala na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. V októbri 1969 sa 
zriadilo v rámci Katedry parazitológie a aplikovanej zoológie Oddelenie tropickej 
veterinárskej medicíny. Toto oddelenie bolo poverené zabezpečovaním prednášok 
vybraných kapitol tropickej veterinárskej medicíny v dennom štúdiu a vedením 
trojsemestrového postgraduálneho štúdia. V súčinnosti s ŠVS MPVž SSR bol 
v novembri 1969 otvorený I. beh postgraduálneho štúdia tropickej veterinárskej 
medicíny na VŠV v Košiciach.

Spolupráca s rozvojovými krajinami (ďalej ako RK) sa začala v roku 1962, keď 
na Kubu prišli prví veterinárni lekári z ČSSR. Činnosť slovenských veterinárnych 
lekárov (z organizácií riadených ŠVS MPVž SSR a z pracovísk Slovenskej akadé-
mie vied) sa datuje od roku 1963, kedy na Kubu vycestoval MVDr. Miloš Halaša, 
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CSc. O rok neskôr bola vyslaná do Alžírska 11 členná skupina veterinárov, pôvodne 
na 6 mesačnú výpomoc do najviac ohrozených oblastí. V skupine mal zastúpenie 
aj jeden veterinár zo Slovenska - MVDr. Oto Orban. Na vyžiadanie alžírskej strany 
bolo pôsobenie skupiny predĺžené a boli vyslaní ďalší odborníci. Intenzívna spolu-
práca s Alžírskom pokračovala a najväčší rozsah dosiahla v rokoch 1969 - 1970, keď 
veterinárni lekári z ČSSR tvorili až 60% z celkového počtu veterinárnych lekárov, 
ktorí v tom čase v krajine pôsobili.

Ďalšia hromadná akcia smerovala v roku 1965 na Kubu, kam bola vyslaná 85 
členná brigáda mladých československých poľnohospodárskych odborníkov do 30 
rokov veku a jej 20 členná veterinárska skupina, ktorej časť tvorili aj mladí sloven-
skí veterinárni lekári (celkovo 7). Spolupráca s RK ďalej pokračovala, keď v roku 
1965 bola vyslaná do Mongolska na trojmesačnú vakcinačnú kampaň proti slintač-
ke a krívačke pracovná skupina a v rokoch 1966 - 1968 tam pôsobili českosloven-
ské veterinárske tímy na vyšetrovanie brucelózy, teberkulózy a malleu. Pracovali 
v šesťmesačných intervaloch. Klimatické pomery však neumožňovali veterinárnym 
lekárom pohyb v teréne a výkon depistáží v stádach zvierat každý deň. V Mongol-
sku pôsobilo 15 slovenských veterinárnych lekárov a technikov, z ktorých väčšina 
pochádzala z pracovísk na východnom Slovensku.

Najširšie pole pôsobnosti pre slovenských veterinárov sa otvorilo v Alžírsku. Po 
vyhlásení nezávislosti ADĽR v roku 1962 odišla odtiaľ postupne väčšina francúz-
skych veterinárnych lekárov a zhoršila sa nákazová situácia v krajine. Vláda bola 
nútená uzavrieť v máji 1964 dvojstrannú medzivládnu dohodu medzi ČSSR a ADĽR 
a na jej základe bola v nasledujúcom mesiaci vyslaná už spomínaná skupina 11 čes-
koslovenských veterinárnych lekárov. Činnosť v Alžírsku sa zameriavala na tlmenie 
nákaz, poskytovanie liečebnej starostlivosti a dozor nad potravinami, živočíšneho 
pôvodu na bitúnkoch, trhoch a pri ich predaji. Naši veterinári väčšinou pôsobili vo 
funkcii okresných a krajských inšpektorov a na túto činnosť boli v prevažnej miere 
aj vysielaní z vtedajších Okresných veterinárnych zariadení. Vo funkcii učiteľov za-
bezpečovali výučbu na veterinárskych fakultách v Alžíri, Constantine, Tiarete a Bli-
de. V Alžírsku pôsobilo 54 slovenských veterinárnych lekárov, čo predstavuje 49% 
zo všetkých vyslaných expertov. Keď prirátame 24 veterinárnych lekárov pôsobia-
cich na Kube, máme dvoch hlavných recipientov veterinárskej pomoci, ktorú počas 
tridsaťročného obdobia poskytovalo Slovensko rozvojovým krajinám.

Dnes nám už neprináleží sporiť sa o tom, čo bývalo v centre nášho záujmu. Kom-
petencia a zodpovednosť slovenských veterinárnych expertov prešla do rúk iných. 
Čo však môžeme, je potreba zaspomínať si na tie časy a pripomínať si, kto boli tí 
ľudia, ktorí v minulom storočí niesli štandardu slovenského veterinárstva v ďale-
kých krajinách tretieho sveta. Môžeme hrdo prehlásiť, že úlohu slovenských vete-
rinárnych lekárov – expertov splnili úspešne. Nebolo ich málo, bolo ich niečo viac 
ako stotina. Ich mená síce nebudú vytesané do kameňa, ale nech vydaná publikácia 
pripomína, že kto, kedy a kde bol, odkiaľ prichádzal a ako dlho tam pobudol. A či 
vôbec žije alebo či sa už odobral na večný odpočinok.
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Predmetný príspevok si kládol za cieľ pripomenúť významnú historickú udalosť 
slovenského veterinárstva a záslužnú prácu kolektívu autorov publikácie Expertízy 
slovenských veterinárnych lekárov v rozvojových krajinách sveta, ktorú vydal Inšti-
tút vzdelávania veterinárnych lekárov v roku 2015.

Summary

Expertise of Slovak Veterinarians in Developing Countries

Ladislav Husár – Jouef Blecha - Rudolf Cabadaj – Pavol Gašpar 
– Jozef Kubinec – Štefan Márton – Oto Orban – Božej Havelka
– Barnabáš Szakall – János Fóthy - Július Čorba - Jozef Pokorný

Expertise of Slovak veterinary surgeons in developing countries of the world be-
long to important historical events of Slovak veterinary medicine. The aim of this 
article is to point to these activities and to draw the attention of the professionals and 
the wide public to a publication which in its 313 pages testifies to an unpublished and 
unexplored episode of the history of Slovak veterinary medicine.

Pramene a literatúra
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Veterinárne vzdelávanie v období vzniku 
a počas trvania Československej republiky

JOZEF KUBINEC – JOZEF BLECHA

Štúdiu otázok a problematiky veterinárnej medicíny samostatne na území Slo-
venska v deklarovanom období sa prakticky nikto nevenoval.

V mojom vystúpení, respektíve hodnotení sa budem hlavne opierať o poznatky 
a údaje dlhodobo získané a publikované prof. Holubom z Brnenskej veterinárnej 
a farmaceutickej univerzity a o podnety z všeobecného historického hľadiska.

WHO - Svetová zdravotnícka organizácia definuje veterinárnu medicínu ako le-
kárstvo, ktoré sa zaoberá zdravím všetkých živočíšnych druhov okrem človeka.

Odhaduje sa, že na svete počet živočíšnych druhov dosahuje 1,5 milióna. Nevie-
me exaktne, ako všetky fungujú, čo potrebujú, či ich pribúda alebo ubúda, koľko 
z nich je ohrozených, ani koľko z nich nenávratne zaniká a čo to pre ľudstvo zname-
ná. Predstavuje to teda obrovskú, nekonečnú, tajomnú klientelu.

Vo svete je cca 600 000 veterinárnych lekárov, no ich rozdelenie je však nerovnomerné 
v spoločnosti. Hlavnou úlohou veterinárnej medicíny a veterinárnej starostlivosti ako jedné-
ho z kľúčových článkov v komplexnej ochrane zdravia zvierat a ľudí je ich chrániť a udr-
žovať a zabezpečiť zdravotnú bezchybnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu, brániť 
prenosu nákaz zvierat, vrátane chorôb prenosných na človeka, prípadne zdravotne škodli-
vých surovín a potravín živočíšneho pôvodu z iných krajín na územie Slovenskej republiky.

Analýza vývoja veterinárnej medicíny na Slovensku
za obdobie bývalého Československa

Za 20 rokov trvania predmníchovského Československa Národné zhromaždenie 
nebolo schopné zákonom zjednotiť zdravotnícke a veterinárne predpisy a tak až do 
konca druhej svetovej vojny, ako aj v rokoch 1945 - 1950 na Slovensku platili základné 
uhorské zákony, najmä zákon VII/1888 a zriadení zdravotníctva.

Vydaním vyhlášky 168/1951 sa celá veterinárna činnosť s výnimkou veterinárnej 
prehliadky jatočných zvierat, mäsa a dovozu pri potravinárskej výrobe začlenila do 
rezortu poľnohospodárstva.

V roku 1952 došlo k jej zjednoteniu a hygienická veterinárna služba prešla z re-
zortu zdravotníctva do rezortu poľnohospodárstva a celá veterinárna služba bola 
zoštátnená. V tom čase bolo na Slovensku len 139 zverolekárov.
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Dátum 12. december 1918 je pamätným dňom aj pre rozvoj veterinárnej medicí-
ny na Slovensku. Je to deň, keď sa Československé národné zhromaždenie uznieslo 
na zákone č. 76, ktorým sa zriaďuje Československá štátna „Vysoká škola zvěrolé-
kařská“ s vyučovacím jazykom českým v Brne.

Predmet „zverolekárstvo“ ako vysokoškolská disciplína sa tradoval na Pražskej 
univerzite už od roku 1795 a nemeckom jazyku. Prvým českým profesorom sa stal 
v roku 1898 Theodor Kašpárek.

Ďalší historický dátum 11. november 1919 znamená prvé zasadanie profesorské-
ho zboru, ktoré zvolal rektor prof. MVDr. Edvard Babák, čím bola oficiálne zahájená 
činnosť Vysoké školy zvěrolékařské v Brne.

Postgraduálna kvalifikácia v Československej republike
v rokoch 1918 - 1938

Založením Vysokej školy zverolekárskej v Brne v decembri 1918 sa začala etapa 
výchovy a vzdelávania mladej generácie zverolekárov na domácej pôde, vo vlast-
nom štáte, pre potreby poľnohospodárstva, zdravotníctva a armády. Zároveň škola 
ako centrum pre veterinársku vedu, výskum a diagnostiku chorôb, najmä nákaz, zvy-
šovala úroveň výučby, ale i požiadaviek na vedomosti absolventov školy. Napriek 
tomu, že novodiplomovaní mladí zverolekári boli pre všeobecnú prax dostatočne 
erudovaní, pre obsadenie úradných, verejných, prípadne vojenských a špecializo-
vaných funkcií a postov to v novovzniknutom štáte nepostačovalo. Vedomosti bolo 
treba doplňovať postgraduálnym štúdiom, rozširovať a ich vyššiu úroveň preukázať 
pred skúšobnou komisiou.

Vláda, resp. rezortné ministerstvá ČSR prevzali podstatnú časť rakúsko-uhor-
skej legislatívy, týkajúcej sa veterinárnej služby, resp veterinárstva vôbec, vrátane 
predpisov o postgraduálnom štúdiu a fyzikátnych skúškach. Vládne nariadenie č. 
115/1919 Zb. zo dňa 6. marca 1919 v § 8 a č. 585/1919 Zb. zo dňa 7. novembra 1919 
v § 13 iba doplňovali naďalej platný predpis.

V Čechách a na Morave veterinárne zložky ministerstva pôdohospodárstva a ná-
rodnej obrany sporadicky organizovali monotematické doškoľovacie kurzy pre ci-
vilných i vojenských veterinárov. Na Slovensku sa podobné vzdelávanie nekonalo. 
Tieto kurzy, nazývané pokračovacie alebo informačné mali síce charakter post-
graduálneho vzdelávania, ale nemali štatút a absolventi, okrem nových informácií 
a nadobudnutých vedomostí, nezískali žiaden doklad o vyššej spôsobilosti. Doško-
ľovanie sa organizovalo v rokoch 1923 - 1938 väčšinou v Štátnom diagnostickom 
a séroterapeutickom ústave v Ivanoviciach na Hané. Zameriavalo sa prevažne na 
nákazy, sérológiu a imunológiu. Záujem o tieto šesťdňové kurzy bol najmä zo strany 
kolegov, špecializujúcich sa na laboratórnu diagnostiku a výskum veľký a nebolo 
ho možné v plnej miere uspokojiť. Kurzy sa konali, okrem päťročného prerušenia 
(1917 - 1932), každý rok v dvoch turnusoch. Medzi účastníkov postgraduálnych 



179

Historia Medicinae Slovaca III. Štúdie

kurzov v rokoch 1932 - 1938 patrili i veterinárni lekári zo Slovenska (Ursiny, Hudec, 
Beseda, Brauner, Nižnánsky a podobne).

Vysoká škola zverolekárska v Brne už v svojich začiatkoch položila základy 
k styku s praxou. Boli to tzv. pokračovacie kurzy pre veterinárnych lekárov z terénu, 
akýsi počiatok dnešného postgraduálneho štúdia. Prvé pokračovacie kurzy boli od 
11. do 17. novembra 1923 a zaoberali sa všetkými aktualitami veterinárnej praxe. 
Ďalší kurz bol v januári 1924 a neskoršie k nim pribudli podobné kurzy pre vojen-
ských veterinárov. Civilné a vojenské kurzy pokračovali i v ďalších rokoch

Vedúcu úlohu a poslanie, ktoré mala v organizovaní a inštitucionalizovaní post-
graduálne vzdelávanie veterinárnych lekárov Vysoká škola zverolekárska v Brne, 
najmä v rokoch 1923 - 1938 sa z viacerých objektívnych i subjektívnych dôvodov 
v plnom rozsahu a podľa požiadaviek a potrieb splniť nepodarilo. V roku 1930 sa 
zásluhou a z iniciatívy profesora Lenfelda, vedúceho ústavu hygieny potravín VŠZ 
v Brne a s podporou ministerstva poľnohospodárstva usporiadali tri niekoľkodňové 
doškoľovacie kurzy so zameraním na vyšetrovacie metódy v hygiene mäsa, mlieka 
a potravín. Boli to jednorazové akcie. V ďalších rokoch škola už nemala finančné 
prostriedky na to, aby vytvorila doškoľovací systém. Ten fungoval bez prerušovania 
iba vo sfére verejnej správy vo forme fyzikátov.

Postupom času, najmä po roku 1930, sa vzhľadom na množstvo nových poznatkov 
z odboru veterinárnej medicíny a tiež vzhľadom na rozšírenie pôsobnosti úradných ve-
terinárnych lekárov žiadalo, aby sa fyzikátne skúšky doplnili o nové predmety, skvalit-
nili a sprísnili. Bol to práve prof. Lenfeld, ktorý v roku 1935 v tejto súvislosti napísal: 
„Súdim, že fyzikátna skúška zasluhuje primerané doplnenie obzvlášť z odboru kontroly 
potravín a preto je žiaduce, aby po tejto stránke bola skúška prispôsobená požiadav-
kám doby“. Do roku 1939 sa však na štatúte fyzikátov nič nezmenilo.

Fyzikáty v období Slovenského štátu, 1939 - 1945

V čase vzniku Slovenského štátu, ani počas jej trvania do roku 1945, nemali slo-
venskí veterinári možnosť postgraduálneho štúdia, či už na pôde vysokej školy zve-
rolekárskej, či na špecializovanom ústave pre doškoľovanie, alebo aspoň na vyho-
vujúcich klinických či laboratórnych pracoviskách, ústavoch, nemocniciach a pod., 
pretože v tom období na Slovensku neboli. Veterinárni lekári, ktorí chceli vyhovieť 
náročným požiadavkám štátnej administratívy a ktorí nechceli so svojimi vedomos-
ťami zaostávať za novými, modernejšími poznatkami veterinárnej medicíny, vrátane 
legislatívy, museli sa doučovať individuálne bez profesorov, lektorov, bez prednášok 
a seminárov. Niektorí si odborné vedomosti overovali sami, doplňovali si ich v pri-
vátnej praxi, niektorí ich museli prezentovať pred skúšobnými komisiami.

Na základe historických podkladov by sme aj na našej konferencii mali verejnosti 
opakovane zdôrazniť dôležitosť veterinárnej medicíny, na jej potrebný rozvoj a jej 
nie najvhodnejší strategický význam pre ochranu zdravia človeka a snáď i na niekto-
ré naše doterajšie prístupy, ktoré s touto stratégiou nie celkom súvisia.
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Je naivné očakávať, že politickí vodcovia, zvolení na štvor- lebo päťročné ob-
dobie dokážu a budú riešiť otázky, ako je nedostatok zdrojov, celkové otepľovanie 
alebo odlesňovanie planéty, ktoré majú globálny charakter, ktoré vyžadujú dlhodobý 
vedecký výskum, a na ich vyriešenie treba desaťročia ak nie stáročia.

Problematika nákazlivých chorôb a zoonóz tento charakter má a treba ju riešiť 
koordinovane nadnárodne, medzištátne, pretože v opačnom prípade o skutočné rie-
šenie nejde.

Systém veterinárnej starostlivosti bol v posledných desaťročiach výrazne ovplyv-
ňovaný všeobecnými podmienkami a princípmi hospodárenia a funkcie štátu.

Uplatňovanie kolektívnej doktríny vo všetkých odvetviach spoločnosti, vrátane 
organizácií veterinárnej starostlivosti a služby, malo byť prostriedkom pre dosiahnu-
tie vysokej živočíšnej produkcie a zlepšenia všeobecnej zdravotnej situácie zvierat.

Organizácia veterinárnej starostlivosti, jej poňatie, štruktúra a činnosť boli a sú 
odôvodňované potrebným vzťahom k súčasnému ekonomickému, sociálnemu a po-
litickému systému.

Trhové hospodárstvo, decentralizácia a privatizácia sú hlavné pojmy, ktoré v po-
slednom období ovplyvnili a ovplyvňujú aj vývin našich organizačných štruktúr 
a teda celú veterinárnu starostlivosť.

Summary

Veterinary Education in the Period of Creation
and Duration of the Czechoslovak Republic

Jozef Kubinec – Jozef Blecha

The National Assembly of the 1st Czechoslovak Republic was not able to uni-
fy the public health and veterinary regulations within the period of twenty years. In 
Slovakia, the Hungarian laws were in force till the end of 1950, particularly the law 
VII/1888 on establishment of the public health.

By the Regulation 168/1951 veterinary service came under the department of ag-
riculture with exception of meat inspection and import of animal origin products used 
for manufacturing food products.

The 12th December 1918 was a crucial day for development of veterinary medi-
cine also in Slovakia, because the National Assembly passed the law No. 76/1918 
constituting the Veterinary University School in Brno with Czech as the language of 
instruction. At that time a new period in educating and preparing the young veterinary 
generation in Czechoslovakia has started.

The Government and respective ministries adopted a decisive part of the Austro-
-Hungarian legislation related to veterinary matters and used it in the new state.

The Ministry of Agriculture and the Ministry of National Defence organized spo-
radic mono-thematic post-graduate courses for veterinary practitioners in Bohemia 
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and Moravia. Similar courses were time to time organized also at the Veterinary Uni-
versity School in Brno. No such an institution existed in Slovakia.

With regards to the quantity of new information in veterinary science and to ex-
tention of the responsibilities of government veterinarians some new special cour-
ses were opened and new branches and disciplines were introduced after the year of 
1930. At that time there were introduced the so-called „pfysicate exams“, required for 
government veterinarians.

During the period of the Slovak State (1939 – 1945) no organized post-graduate 
courses were available. Veterinary practitioners had to get acquainted with any new 
professional developments purely on an individual basis.
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Šesťdesiat rokov inštitucionalizovaného 
vzdelávania veterinárnych
lekárov na Slovensku

JOZEF POKORNÝ – LADISLAV HUSÁR

V októbri tohto roku si pripomenieme šesťdesiat rokov od založenia prvej do-
škoľovacej inštitúcie na Slovensku - dnešného Inštitútu vzdelávania veterinárnych 
lekárov (IVVL).

Postavenie, úlohy a ciele každej vzdelávacej inštitúcie sú dané a v značnej miere 
aj ovplyvňované politickou, spoločenskou a hospodárskou situáciou v určitom histo-
rickom období. Tieto atribúty podstatne pôsobili aj na uplynulý vývoj IVVL, na jeho 
organizačné, koncepčné i materiálne postavenie a premeny, a to od Seminára pre do-
škoľovanie veterinárnych lekárov v roku 1958, Inštitútu výchovy a vzdelávania veteri-
nárnych lekárov v roku 1987, Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v roku 1995, 
až dodnes. Výsledkom týchto zmien je dnešný IVVL, ktorý je jedinou inštitúciou na 
Slovensku, poverenou celoživotným vzdelávaním veterinárnych lekárov a ostatných 
zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR).

Prvou celoštátnou veterinárskou doškoľovacou inštitúciou v bývalom Českoslo-
vensku bol Seminár pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Pardubiciach. Vzni-
kol na základe Výnosu ministra pôdohospodárstva a lesného hospodárstva v Prahe, 
č. j. 193.012/1957, zo dňa 1. októbra 1957.

Prvým riaditeľom Seminára sa stal MVDr. Jan Hiller. Okrem Seminára v Pardu-
biciach, minister pôdohospodárstva splnomocnil riaditeľa MVDr. Hillera na zriade-
nie ďalších dvoch pobočiek Seminára v Brne a v Dukovanoch na Morave.

Na podnet veterinárneho odboru Povereníctva pôdohospodárstva v Bratislave, 
ako aj Vysokej školy veterinárskej v Košiciach (kde sa konalo v rokoch 1954 – 1958 
prvé doškoľovanie veterinárnych lekárov), riaditeľ MVDr. Hiller rozhodol zriadiť 
od 1. októbra 1958 pobočku aj v Košiciach, s oficiálnym názvom Seminár pre do-
škoľovanie veterinárnych lekárov v Pardubiciach, pobočka Košice. Vedúcim novo-
vzniknutej pobočky bol menovaný MVDr. Štefan Tkáčik.

Prvou legislatívnou normou, ktorou sa Seminár riadil, boli Smernice pre doškoľo-
vanie absolventov vysokých škôl, vydané Ministerstvom pôdohospodárstva v dohode 
s Ministerstvom školstva v Prahe, č. j. 68413/61 zo dňa 29. júna 1961. Na základe 
týchto smerníc bolo doškoľovanie veterinárnych lekárov periodické (minimálne raz za 
päť rokov), povinné do päťdesiatich rokov veku (s výnimkou vedeckých pracovníkov, 
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akademických funkcionárov a ašpirantov) a internátne (s tromi jednotýždňovými sú-
stredeniami, končiacimi záverečnými skúškami). Periodické doškoľovanie bolo zvere-
né do riadiacej kompetencie veterinárneho odboru ministerstva, resp. povereníctva pô-
dohospodárstva a lesného hospodárstva, do organizačnej a ekonomickej kompetencie 
Seminára a do odbornej, výučbovej a skúšobnej gescie Veterinárskej fakulty Vysokej 
školy poľnohospodárskej (VŠP) v Košiciach. Fakulta mala vydávať absolventom vy-
svedčenia s hodnotením výsledku skúšky podľa klasifikácie pre vysoké školy. Keď-
že košická pobočka Seminára nemala ešte svoje priestory, doškoľovanie sa v období 
1958 – 1962 konalo v posluchárňach veterinárskej fakulty a frekventanti turnusových 
kurzov bývali v študentských domovoch, resp. v hoteli Hutník v Košiciach.

V roku 1962, vďaka účinnej podpore vtedajších veterinárskych osobností, me-
novite prorektora VŠP doc. MVDr. Kolomana Boďu, CSc., dekana VF VŠP v Ko-
šiciach doc. MVDr. Otta Jaroslava Vrtiaka, krajského veterinárneho lekára v Koši-
ciach MVDr. Jána Plevu, CSc. a vedúceho pobočky Seminára MVDr. Štefana Tká-
čika, CSc., získal Seminár od mesta Košice do trvalého užívania samostatnú budovu 
na Kostolianskej ceste č. 117. Po generálnej prestavbe boli tieto priestory vhodné na 
prednášky, samoštúdium, stravovanie a internátne ubytovanie pre 25-30 frekventan-
tov. Prvý doškoľovací kurz vo vlastnom domove začal 1. novembra 1962.

Veterinárny odbor MPLVH v Prahe, rozhodnutím č. 49.376/63-43, zo dňa 5. au-
gusta 1963, priznal všetkým formám doškoľovania a skúšok na tomto učilišti cha-
rakter postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov. Kvalifikačné atestácie 
mali zároveň priznaný štatút odborných atestácií I. stupňa.

Prvého januára 1965 bol opäť zmenený názov ustanovizne a pobočky na Seminár 
pre doškoľovanie veterinárnych pracovníkov Pardubice, učilište v Košiciach. Ťažis-
kovým tematickým zameraním učilišťa bola príprava na atestácie a prísne komisio-
nálne atestačné skúšky veterinárnych lekárov, uchádzajúcich sa o obsadenie centrál-
nych, resp. krajských a okresných vedúcich funkcií vo veterinárskej službe. Okrem 
toho sa tematické a koncepčné plány učilišťa rozšírili o ďalšie periodické i výberové 
odborné kurzy zo širokej palety veterinárskej praxe. V košickom učilišti sa začali 
organizovať doškoľovacie kurzy aj pre pracovníkov v iných odvetviach (chemikov, 
farmaceutov, biologických štatistikov, laborantov). V tomto období vypracovali via-
cerí veterinárni lekári – frekventanti postgraduálnych kurzov na košickom učilišti 
Seminára žiadosť o zmenu názvu „seminár a učilište“ na Inštitút pre doškoľova-
nie veterinárnych lekárov. Žiadosť vo forme petície odoslali veterinárnemu odboru 
MPLVH v Prahe, ktorý ju však neakceptoval.

Koncom roka 1967 Ministerstvo pôdohospodárstva a výživy ČSSR rozhodnutím 
č.j. II/4-1104/67 zo dňa 27. decembra 1967 predsa zmenilo názov Seminára od 1. 
januára 1968 na Ústav pre doškoľovanie veterinárnych lekárov Pardubice, pobočka 
v Košiciach. Zároveň bolo priame riadenie Ústavu zverené do kompetencie Ústred-
nej veterinárnej správe v Prahe. V súvislosti so zmenou názvu a riadenia bol vypra-
covaný Jednotný vzdelávací systém pre popromočnú a pomaturitnú výchovu odbor-
ných veterinárnych pracovníkov. V súlade s touto koncepciou a v zmysle Vyhlášky 
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č.49/67 Z. z. Ministerstva školstva zo dňa 7. mája 1967 uzavrela košická pobočka 
Ústavu s VF VŠP v Košiciach Dohodu o trvalej spolupráci pri organizovaní postgra-
duálnych foriem vzdelávania a výchovy vysokoškolských odborníkov.

Dňa 1. januára 1969 bola na základe ústavného zákona č. 143/1968 zo dňa 17. de-
cembra 1968 zriadená Štátna veterinárna správa MPVž SSR (ŠVS) v Bratislave. Roz-
hodnutím jej prvého riaditeľa MVDr. Štefana Árvaya č. 178/1969 zo dňa 20. januára 
1969 bol dňom 1. januára 1969 zriadený samostatný Ústav pre doškoľovanie veterinár-
nych lekárov v Košiciach (ÚDVL) ako rozpočtová organizácia, priamo podriadená ŠVS 
MPVž SSR. Do funkcie riaditeľa ÚDVL bol menovaný MVDr. Štefan Tkáčik, CSc.

Od roku 1971 sa každý rok niekoľko doškoľovacích kurzov usporiadalo v zaria-
deniach ŠVS MPVž SSR v rôznych lokalitách na Slovensku.

V roku 1971 sa po prvýkrát podrobili komisionálnym skúškam veterinárni technici 
po absolvovaní špecializačných kurzov so zameraním na dezinfekciu, dezinsekciu a de-
ratizáciu. V tom istom roku bolo na ÚDVL v Košiciach zriadené Referenčné pracovisko 
pre dermatomykózy pod vedením riaditeľa MVDr. Štefana Tkáčika, CSc. V roku 1973 
začala Cyklická príprava vedúcich pracovníkov veterinárnej služby na Slovensku. O rok 
neskôr sa v zmysle Vyhlášky MŠ SSR č. 49/67 Zb. o postgraduálnom štúdiu na vysokých 
školách začalo s dvojročným špecializačným školením, zameraným na prípravu odbor-
ných veterinárnych lekárov krajských a okresných veterinárnych zariadení na špeciali-
začnú atestáciu II. stupňa. Prvé obhajoby písomných prác sa na ÚDVL v Košiciach, pred 
sedemčlennou akreditovanou skúšobnou komisiou, konali v závere roka 1975. Rok 1976 
bol v prevažnej miere organizačne a tematicky zameraný na plošné zaškolenie všetkých 
pracovníkov veterinárnych organizácií, riadených ŠVS MPVž SSR, do v tom čase revo-
lučného “automatizovaného systému riadenia“ (ASR).

Dňa 1. januára 1977 vydala ŠVS MPVž SSR Smernice k riadeniu ďalšieho vzde-
lávania a výchovy veterinárnych pracovníkov organizácií v pôsobnosti ŠVS MPVž 
SSR č. r. 29/77-K. Okrem iného sa v nich zdôraznilo, že absolvovanie postgraduál-
neho štúdia je jedným z kvalifikačných predpokladov na pracovné, funkčné a pla-
tové zatriedenie každého veterinárneho pracovníka. V smerniciach sa prízvukova-
la aj úzka spolupráca ÚDVL s Vysokou školou veterinárskou v Košiciach (VŠV), 
v zmysle dohody uzavretej medzi ústredným riaditeľom ŠVS MPVž SSR a rektorom 
VŠV dňa 18. decembra 1974.

Pri príležitosti osláv dvadsaťročnice ÚDVL v Košiciach, v októbri 1978, bola 
jeho úspešná činnosť ohodnotená viacerými diplomami, čestnými uznaniami a pla-
ketami od Vlády ČSSR a Ústrednej rady odborov, taktiež od ministra poľnohospo-
dárstva a výživy SSR, od ministra školstva SSR a príslušných odborových zväzov.

Progresívny výhľadový projekt postgraduálneho štúdia na roky 1980 – 1985 vy-
pracovalo vedenie ÚDVL v Správe o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov 
veterinárnych organizácií v SSR. Na jej základe sa do programu a osnov výučby 
zapracovali ďalšie špecializačné smery a odbory veterinárskeho lekárstva. Od jesene 
1980 mali veterinárni lekári, kandidáti na získanie atestácie II. stupňa v prípravných 
kurzoch možnosť výberu z desiatich špecializovaných vedných odborov.
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Odo dňa 1. februára 1984 vstúpili do platnosti nové Smernice pre ďalšie vzde-
lávanie a výchovu pracovníkov organizácií riadených ŠVS MPVž SSR č. 61/1983. 
Novinkou týchto smerníc bolo zavedenie šesťmesačnej nástupnej praxe absolven-
tov VŠV, pod gesciou ÚDVL. Špecializačná príprava sa rozšírila aj pre absolventov 
stredných odborných škôl na získanie vyššej odbornosti a spôsobilosti pre výkon 
konkrétnej špecializovanej činnosti v rámci veterinárnej služby.

Počnúc dňom 31. marca 1985 odchádza z funkcie riaditeľa ÚDVL v Košiciach, 
vzhľadom na dosiahnutie dôchodkového veku, MVDr. Štefan Tkáčik, CSc. a na miesto 
riaditeľa bol menovaný MVDr. Vladimír Jaký, CSc. Prvoradou úlohou nového riadi-
teľa bolo vypracovanie nového návrhu na rozvoj systému doškoľovania veterinárnych 
lekárov v rokoch 1986 – 1990. Rozhodnutím ministra poľnohospodárstva a výživy 
SSR č. 2466/1986-ORP zo dňa 1. decembra 1986 ÚDVL v Košiciach dňom 31. de-
cembra 1986 formálne zanikol a 1. januára 1987 bol zriadený Inštitút výchovy a vzde-
lávania veterinárnych lekárov (IVVVL) v Košiciach, ako preddavková organizácia 
ŠVS MPVž SSR, na čele s riaditeľom MVDr. Vladimírom Jakým, CSc.

Dňa 2. novembra 1987 bola skolaudovaná a odovzdaná do užívania nová budova 
IVVVL v Košiciach, Cesta pod Hradovou 13/a, s učebňami, jedálňou a ubytovacou 
časťou pre 150 osôb.

Vyhláškou MPVž SSR č. 189/89 Zb. sa od 1. januára 1990 upravili podrobnosti o spô-
sobe špecializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iných formách Ďalšieho vzdelávania 
ostatných pracovníkov, najmä absolventov stredných veterinárnych odborných škôl.

Dňa 15. februára 1990 odišiel na vlastnú žiadosť z funkcie riaditeľa IVVVL v Ko-
šiciach Doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc. a na jeho miesto vymenoval ústredný ria-
diteľ ŠVS MPVž SSR 1. apríla 1990 MVDr. Milana Trávnička, CSc. Počas jeho 
funkčného obdobia, napriek viacerým spoločenským, politickým, organizačným 
i hospodárskym zmenám v štáte, na IVVVL pokračoval postgraduálny vzdelávací 
program. Doc. MVDr. Milana Trávnička, CSc., z dôvodu jeho preradenia do diplo-
matických služieb Ministerstva zahraničných vecí SR, vo funkcii riaditeľa IVVVL 
vystriedal od 1. decembra 1992 MVDr. Tomáš Čerhatý.

Na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva SR sa 1. júla 1993 zmenila 
hospodársko-právna forma IVVVL z preddavkovej na príspevkovú organizáciu. Táto 
zmena si vyžiadala podstatnú redukciu hospodárskej činnosti Inštitútu, vypracovanie 
nového organizačného a pracovného poriadku a ďalšie úpravy režimu IVVVL.

Minister pôdohospodárstva SR rozhodnutím č. 8557/94-520 zo dňa 14. septem-
bra 1994 zmenil názov IVVVL na dodnes užívaný a platný Inštitút vzdelávania ve-
terinárnych lekárov. Inštitút zostal príspevkovou organizáciou ministerstva, priamo 
riadenou Štátnou veterinárnou správou SR.

Dňa 30. augusta 1997 odišiel riaditeľ MVDr. Tomáš Čerhatý do dôchodku. Do-
časným vedením Inštitútu bol poverený MVDr. Jozef Knežo, CSc.

Dňa 1. decembra 1997 na základe výberového konania vymenoval ústredný ria-
diteľ ŠVS SR prof. MVDr. Jozef Sokol, DrSc. do funkcie terajšieho riaditeľa IVVL 
MVDr. Jozefa Pokorného.
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Dňa 14. mája 1998 sa NR SR uzniesla na zákone č. 337/98 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti, ktorý vrátil výkon štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti 
opäť do pôsobnosti orgánov štátnej správy rezortu pôdohospodárstva SR. Ustanove-
nia zákona, týkajúce sa postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov, pone-
chali v platnosti kompetencie Štátnej veterinárnej správy SR a Univerzity veterinár-
skeho lekárstva (UVL).

Ministerstvo pôdohospodárstva SR na základe návrhu riaditeľa IVVL MVDr. 
Jozefa Pokorného vydalo 9. decembra 1999 pod č. j. 7800/1999-100 Štatút IVVL, 
ktorý vstúpil do platnosti 1. februára 2000.

O rok neskôr, 23. februára 2001, vydalo MP SR Výnos č. 28/2001/2-100, ktorým 
sa ustanovili podrobnosti o organizácii, spôsobe a formách ďalšieho vzdelávania 
veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych pracovníkov. Obsah a formy po-
stgraduálneho vzdelávania sa v tom čase zameriavali na napĺňanie legislatívnych 
a kvalifikačných požiadaviek prístupového procesu SR do Európskej únie.

V predvstupovom období do EÚ, na základe Zákona NR SR č. 23/2002 Z. z. 
bol zo ŠVS SR vytvorený nový integrovaný orgán Štátna veterinárna a potravinová 
správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR). Táto reforma znamenala pre IVVL značné 
rozšírenie edukačných aktivít najmä vo vzťahu k hygiene a bezpečnosti potravín 
rastlinného pôvodu a Národnému programu kontroly potravín SR.

Legislatívny rámec inovovaným a rozšíreným témam vzdelávacích aktivít IVVL 
vytvoril Zákon NR SR č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene nie-
ktorých zákonov, nakoľko sa niekoľko ustanovení zákona priamo dotýkalo ďalších 
úloh, činností a kompetencií IVVL:

Počnúc rokom 2002 sa postgraduálne vzdelávanie veterinárnych lekárov na 
IVVL, okrem atestačnej prípravy a atestačných skúšok I. a II. stupňa, orientova-
lo najmä na dôkladné oboznámenie sa s veterinárskou a potravinovou legislatívou 
EÚ, na zdokonaľovanie sa inšpektorov štátneho potravinového dozoru v kontrole 
a hodnotení hygienických štandardov výroby potravín v zmysle Vyhlášky MP SR č. 
691/2002 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie vzde-
lávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor.

Nový legislatívny rámec celoživotného vzdelávania vytvoril Zákon NR SR č. 
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorého viaceré ustanovenie sa pria-
mo dotýkali úloh a činností IVVL. Zodpovednosť za vzdelávanie bola určená pre 
ŠVPS SR a pre Krajské veterinárne a potravinové správy (KVPS). Vykonávacím 
predpisom k predmetnému zákonu vo vzťahu k vzdelávaniu je doteraz platná vy-
hláška MP SR č.480/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postgradu-
álnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní zamestnancov or-
gánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií. Novelou zákona 
o veterinárnej starostlivosti zo dňa 14. novembra 2011 boli zrušené KVPS a všetky 
kompetencie vo vzdelávaní prešli na ŠVPS. Ostatná novela zákona o veterinárnej 
starostlivosti z 25. mája 2018 v § 15a uvádza IVVL a explicitne vymenúva jeho 
kompetencie v celoživotnom vzdelávaní.
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Úspešná a prospešná bola šesťdesiatročná cesta vývoja a účinkovania IVVL 
v oblasti celoživotného vzdelávania veterinárnych lekárov na Slovensku. Od roku 
1958 do decembra 2017 bolo uskutočnených 3606 kurzov a iných vzdelávacích ak-
tivít, s počtom 111 118 účastníkov. Kým v roku 1958 sa v štyroch postgraduálnych 
kurzoch zúčastnilo 82 veterinárnych lekárov, napr. v roku 2013 to bolo celkovo 119 
aktivít pre 4 411 účastníkov a z toho 2 499 zamestnancov štruktúry ŠVPS SR. V roku 
2017 to bolo 111 kurzov pre 3459 účastníkov. O hladký priebeh organizovania vzde-
lávacích aktivít a o príjemný pobyt v ubytovacej časti IVVL sa v súčasnosti stará 
pätnásť členný kolektív zamestnancov IVVL.

Uvedené historické skutočnosti, rovnako ako aj neustále sa zvyšujúce nároky na 
odbornú spôsobilosť zamestnancov organizácií ŠVPS SR a pracovníkov agrosektoru 
zaväzujú

vedenie IVVL pokračovať v skvalitňovaní procesu kontinuálneho profesijného 
rozvoja ľudských zdrojov v rezorte pôdohospodárstva.

V závere príspevku si dovoľujem vysloviť presvedčenie, že aktivity uskutočňo-
vané počas šesťdesiatich rokov v oblasti postgraduálneho vzdelávania na Slovensku 
preukázali opodstatnenosť existencie jedinečnej inštitúcie akou je IVVL a jej dôleži-
tú úlohu vo zvyšovaní odbornej úrovne veterinárnych lekárov a ostatných pracovní-
kov organizácií riadených ŠVPS SR.

Summary

Sixty Years of Institutionalized Veterinary Education
of Veterinarians in Slovakia

Jozef Pokorný – Ladislav Husár

The paper deals with the sixty-year history of postgraduate education of veterinary 
surgeons in Slovakia, which has been covered by an educational institution since 1958 
and describes organizational changes and legislation in this process that have enabled 
the development of education and the competences of the educational institution from 
The Seminary for further education of Veterinary Surgeons to today’s Institute of 
Postgraduate Education of Veterinary Surgeons in Košice.
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Veterinárna laboratórna diagnostika
za 1. ČSR

ALEXANDRA ŠLEZÁROVÁ – JOZEF BLECHA

Humánna a veterinárna medicína kráčajú spoločnou cestou počas celej histórie 
vývoja ľudskej civilizácie a farmácia je ich významným spojencom. Nevieme zistiť, 
či prvá bylina bola priložená na ranu človeku alebo zvieraťa, ale jej cieľ a účinok bol 
v podstate rovnaký.

Rovnaký osud má aj laboratórna diagnostika. Zisťovanie rozdielov, či už svo-
jimi zmyslami, alebo metódami mikrobiologickými, chemickými alebo inak dnes 
sofistikovanými metódami, ktorých podstata je v uvedených troch, ich objavovanie 
a zavádzanie do praxe, nieslo vždy stopy humánnej a veterinárnej medicíny a far-
makológie. Takýmto dôkazom je aj prudký rozvoj mikrobiologickým metód hlavne 
v druhej polovici 19. storočia, najmä zásluhou Louisa Pasteura a Roberta Kocha, 
ktorí sú považovaní za zakladateľov bakteriológie a princípy nimi zavedených me-
tód sú s menšími – väčšími obmenami a vylepšeniami používané až dodnes.

Veterinárna laboratórna diagnostika na Slovensku začala písať svoju históriu 
v roku 1920 v Bratislave a od začiatku zahrňovala problematiku hygieny potravín 
živočíšneho pôvodu, krmív a vody. Aj keď pôvodným impulzom bola nevyhnut-
ná potreba riešenia nákazovej situácie v chovoch zvierat (mor hovädzieho dobytka, 
sopľavka, besnota, antrax, tuberkulóza, slintačka a krívačka, pasteurelóza, červien-
ka, nákazlivá obrna, tularémia, mor hydiny a podobne), ktorá spôsobovala veľké 
ekonomické straty a riešenie dôležitých problémov spôsobených chorobami pre-
nosnými zo zvierat na ľudí – zooantroponózami, návrh na zriadenie Veterinárnej 
diagnostickej stanice na Slovensku nebol akceptovaný a epizootologické vzorky zo 
zvierat boli vyšetrované v Štátnom diagnostickom a séroterapeutickom ústave v Iva-
noviciach na Hanej na Morave.

Prvé písomné doklady o hygienickej starostlivosti na území dnešného Slovenska 
pochádzajú z roku 1376, keď mestská rada Bratislavy vydala nariadenie o kontrole 
pri predaji mäsa a o kontrole hovädzieho dobytka určeného na zabitie.

Veterinárnou hygienou na Slovensku po roku 1918 sa zaoberalo len niekoľko 
desiatok zverolekárov. Boli to tzv. mestskí zverolekári, ktorí v malých mestských 
bitúnkoch vykonávali popri svojej súkromnej zverolekárskej praxi aj veterinárne 
hygienické prehliadky zabitých zvierat. Vykonávali taktiež hygienickú kontrolu 
v tržniciach pri predaji potravín živočíšneho pôvodu. Plným a jediným zamestnaním 



189

Historia Medicinae Slovaca III. Štúdie

veterinárneho lekára bola veterinárna hygiena a kontrola potravín len vo väčších 
mestách (Bratislava, Košice, Žilina, Trnava a ďalšie).

Mestské bitúnky boli v tom čase zastarané jednoduché stavby, v nie najlepšom 
stave. Situácia sa v tomto smere začala zlepšovať až po roku 1919, keď sa ústrednou 
postavou vo veterinárnej hygiene na Slovensku stal Med. vet. Pavol Opluštil, ktorý 
vyštudoval veterinárnu medicínu na Vysokej škole zverolekárskej v Budapešti. Titul 
veterinárneho lekára získal v roku 1919 a po príchode do novovzniknutej ČSR sa 
zamestnal ako mestský zverolekár v Bratislave. Magistrát mesta Bratislavy ho me-
noval do funkcie riaditeľa a veterinárneho hygienika na vyše storočnom mestskom 
verejnom bitúnku v Bratislave.

MVDr. Pavol Opluštil bol súčasne poverený funkciou prednostu zverozdravot-
ného oddelenia mesta Bratislavy. Stal sa hlavnou postavou slovenskej veterinárnej 
hygieny. Nadviazal spoluprácu s veterinárnym oddelením Krajinského úradu pre 
Slovensko v Bratislave, ktorého vedúcim bol Med. vet. Rajmund Poštolka.

Veterinárny magistrátny radca Pavol Opluštil už v roku 1920 nadviazal úzku spo-
luprácu s prof. MVDr. Jánom Lenfeldom, vedúcim Ústavu hygieny a technológie po-
travín Vysokej školy zverolekárskej v Brne. Konzultoval s ním odborné problémy nie-
len bratislavskej, ale aj slovenskej veterinárnej hygieny a v podstate takto zabezpečil 
vplyv prof. MVDr. Jána Lenfelda na rozvoj veterinárnej hygieny nielen v Bratislave, 
ale prakticky na celom území Slovenska. Vývoj veterinárnej hygieny v Bratislave sa 
stal vzorom pre aktivity a rozvoj aj v iných slovenských regiónoch, hlavne v mestách 
a to formou výstavby a modernizácie nových bitúnkov, zriaďovanie laboratórií pri 
bitúnkoch a prijímanie nových zverolekárov do profesie veterinárny hygienik.

S laboratórnym vyšetrovaním potravín sa teda začalo v Bratislave v roku 1920 
a to v chemickom laboratóriu mesta Bratislavy, ktoré bolo neskôr organizačne včle-
nené do Tržného oddelenia mesta Bratislava.

Už na starom bratislavskom bitúnku, zriadil MVDr. Opluštil laboratórium na vyšet-
rovanie mäsa a vykonával v ňom bežné laboratórne vyšetrenia. Pri zložitejších bakte-
riologických vyšetreniach spolupracoval s humánnym bakteriologickým laboratóriom, 
ktoré bolo zriadené na mestskej radnici. Toto laboratórium bolo prvým veterinárnym 
útvarom na Slovensku. Svoju činnosť vykonávalo približne v rokoch 1922 – 1928.

MVDr. Pavol Opluštil ako prednosta zverozdravotného oddelenia magistrátu 
mesta Bratislavy sa zaslúžil o výstavbu nového bratislavského bitúnka, ktorý sa začal 
stavať v roku 1925 a bol dokončený o tri roky neskôr, v roku 1928. V tomto novom 
bitúnku boli vytvorené nielen predpoklady na vyššiu odbornú kvalitu výroby a vete-
rinárno-hygienickú kontrolu, ale vzniklo aj dokonalejšie bakteriologické veterinárne 
laboratórium so systemizovaným miestom veterinárneho lekára – bakteriológa.

V roku 1933 bolo zriadené prvé samostatné bakteriologické laboratórium na 
Slovensku. Za vedúceho laboratória bol menovaný MVDr. Anton Klauz, ktorý bol 
do roku 1932 asistentom na Ústave pre hygienu mäsa, mlieka a potravín vôbec na 
VŠZ v Brne, a ktorý pôsobil súčasne aj ako zástupca riaditeľa bitúnka, MVDr. Pavla 
Opluštila. MVDr. Anton Klauz sa venoval nielen sústavnej kontrole mäsa z nevy-
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hnutných zabití zvierat a mäsových výrobkov, ale aj mlieka a mliečnych výrobkov. 
Pri bakteriologickom vyšetrovaní mlieka, dovážaného do Bratislavy zistil, že až 60 
% vzoriek bolo klasifikovaných ako „zlé“ mlieko. MVDr. Anton Klauz poukazoval 
na potrebu a nutnosť zaviesť jednotné vyšetrovacie metódy a štandardizáciu kvalita-
tívneho a kvantitatívneho obsahu zárodkov v mlieku, čo bolo dôležité pre posudzo-
vanie kvality trhového mlieka. Na základe jeho zistení a v záujme ochrany zdravia 
obyvateľstva v roku 1939 Mestský úrad v Bratislave nariadil povinnú pasterizáciu 
mlieka. Kontrola bola vykonávaná vo všetkých fázach mliekarenského ošetrenia a to 
fyzikálno-chemickými a bakteriologickými metódami. Pod pravidelnú kontrolu boli 
zaradené aj hospodárstva z okolia Bratislavy, ktoré dodávali tzv. „detské mlieko“.

Toto zistenie je veľmi dôležité z hľadiska kontroly kvality a hygienickej bez-
pečnosti potravinového reťazca, pretože už v tom období sa snažilo zachytiť všetky 
vplyvy a vstupy, ktoré mohli v konečnom dôsledku ohroziť zdravie človeka. V sú-
časnosti ich nazývame správna výrobná prax alebo „od vidiel na stôl“.

V laboratóriu na bratislavskom bitúnku sa vykonávalo aj fyzikálno-chemické, 
bakteriologické a histologické vyšetrovanie mäsových výrobkov i ostatných potra-
vín živočíšneho pôvodu. V roku 1935 tu taktiež bola zavedená povinná prehliadka 
mäsa na trichinelózu ako následok trichinelóznej epidémie v Čechách, čím sa poda-
rilo eliminovať podobné prípady na Slovensku.

Keďže vyšetrovanie potravín živočíšneho pôvodu bolo zabezpečené prostred-
níctvom laboratória na bratislavskom bitúnku, začal MVDr. Pavol Opluštil vyvíjať 
značné úsilie na zriadenie obdobného diagnostického ústavu, ako bol v Ivanoviciach 
na Hanej. Toto sa mu, žiaľ, nepodarilo, ale vzhľadom k svojím stykom a svojmu 
postaveniu sa mu podarilo presadiť zriadenie Ústavu mesta Bratislavy pre skúmanie 
potravín živočíšneho pôvodu, ktorý bol otvorený v roku 1936 a sídlil na Miletičo-
vej ulici č. 9 (dnes Záhradnícka ulica, budova stojí dodnes a je v správe ŠVPS SR) 
a vznikol zlúčením troch pracovísk, roztrúsených po Bratislave, a to z veterinárne-
ho laboratória na bitúnku, z humánneho bakteriologického laboratória na radnici 
a z chemického laboratória v mestskej tržnici. Riaditeľom ústavu sa stal magistrátny 
vrchný radca MVDr. Pavol Opluštil, ktorý ho viedol až roku 1945. V ústave boli 
otvorené laboratórium mikrobiologické, chemické, laboratórium pre vyšetrovanie 
mäsa a mäsových výrobkov, laboratórium pre vyšetrovanie mlieka a mliečnych vý-
robkov a laboratórium pre vyšetrovanie iných potravín (voda, vajcia, zmrzlina a iné 
potraviny). Okrem toho bola vybudovaná aj osobitná budova pre odchov pokusných 
zvierat, čím možno pripravil podmienky pre rozvoj ústavu aj do oblasti diagnostiky 
chorôb zvierat.

MVDr. Anton Klauz, ktorý sa zaslúžil o vybudovanie vysoko kvalitného mikro-
biologického oddelenia ústavu v Bratislave sa musel v roku 1939 vrátiť do Protek-
torátu Čechy a Morava. Na jeho miesto prijal MVDr. Opluštil ďalšieho významné-
ho žiaka a spolupracovníka prof. Jána Lenfelda a to MVDr. Imricha Hudeca, ktorý 
v roku 1939 získal titul magistrátny vrchný veterinárny komisár. Od roku 1940 bol 
zástupcom riaditeľa ústavu. Získal skúsenosti z riadiacej i odbornej práce, ktoré 
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s úspechom uplatnil na svojich budúcich pracoviskách. Laboratórium hygieny potra-
vín prešlo mnohými reorganizačnými zmenami, ktoré súviseli s rôznymi kompeten-
ciami spoločenských a straníckych štruktúr, ale pracovné zameranie MVDr. Imricha 
Hudeca sa nezmenilo. Až do roku 1976, keď odišiel na trvalý odpočinok, zastával 
funkciu vedúceho oddelenia hygieny potravín.

Vďaka svojej odbornej erudovanosti zanechal po sebe MVDr. Imrich Hudec 
množstvo publikácií a odborných prác. Najdôležitejšou knižnou publikáciou je kni-
ha: Hudec, I. et al.: Hygiena a výživná hodnota potravín živočíšneho pôvodu. Bra-
tislava : Príroda, 1971, ktorá je ešte aj v súčasnosti jednou z najlepších vysokoškol-
ských učebníc študentov veterinárskeho lekárstva v oblasti hygieny potravín.

Veterinárna laboratórna diagnostika sa však neskladala len z oblasti hygieny po-
travín živočíšneho pôvodu.

Po rozpade ČSR a po vzniku Slovenského štátu a Protektorátu Čechy a Mora-
va nebolo možné zo Slovenka zasielať vzorky zo zvierat pri podozrení z nákaz-
livých chorôb do Štátneho diagnostického a séroterapeutického ústavu v Ivanovi-
ciach na Hanej. Preto bolo potrebné urýchlene riešiť otázku laboratórnej diagnostiky 
zvieracích nákaz. Aj v tomto prípade odborne i materiálne pomohol MVDr. Pavol 
Opluštil, ktorý ako riaditeľ Ústavu mesta Bratislavy pre potraviny poskytol labora-
tórne priestory, zariadenie a odbornú pomoc v bakteriologickom laboratóriu a za-
čal s vyšetrovaním patologického materiálu aj z rôznych okresov Slovenska. Išlo 
hlavne o nákazy, ktoré sa v tom období na Slovensku vyskytovali a to najmä sneť 
slezinová (antrax), sneť šelestivá, brucelóza, červienka a mor ošípaných, cholera hy-
diny a ďalšie infekčné a parazitárne ochorenia domácich zvierat. Jedinou výnimkou 
bolo vyšetrenie na besnotu, ktoré vykonávala Štátna diagnostická stanica pri Ústave 
pre hygienu a bakteriológiu Slovenskej univerzity. Okrem zabezpečenia vyšetrení 
poskytol Ústav mesta Bratislavy aj odborné stáže a zácvik nových nastupujúcich 
veterinárnych lekárov.

Prvým takýmto mladým laboratórnym pracovníkom Štátneho diagnostického 
veterinárneho ústavu v Bratislave sa stal MVDr. Juraj Ursíny, ktorý bol pridelený 
na dlhodobú odbornú stáž do bakteriologického laboratória Ústavu mesta Bratisla-
vy na skúmanie potravín živočíšneho pôvodu, aby získal kvalifikáciu na vyšetrova-
nie patologického materiálu pri podozrení z nákazlivých a iných ochorení domácich 
zvierat. V tom čase prijal riaditeľ ústavu MVDr. Pavol Opluštil namiesto MVDr. 
A. Klauza aj MVDr. I. Hudeca, skúseného bakteriológa a veterinárneho hygienika, 
ktorý sa stal vedúcim bakteriologického oddelenia ústavu, čím zabezpečil kvalifi-
kovaný odborný výcvik mladých nastupujúcich kolegov. Takto vlastne obaja stáli 
pri zrode a začiatkoch odbornej činnosti Štátneho diagnostického veterinárneho 
ústavu v Bratislave. V priebehu ďalšieho obdobia prichádzali na dlhodobé odborné 
stáže nielen ďalší mladí veterinárni lekári, ale aj stredoškolský odborný a pomoc-
ný personál. V roku 1939 bol prijatý na úlohy súvisiace so zverozdravotnou diag-
nostikou aj skúsený laboratórny odborník MVDr. Norbert Weidlich z Nemecka. 
Pred svojím príchodom pracoval vo veterinárnych ústavoch v Zürichu, v Mödlingu 
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a v Ivanoviciach na Hanej. Po príchode do Bratislavy pracoval a rozvíjal svoju 
činnosť v priestoroch Ústavu mesta Bratislavy na skúmanie potravín živočíšneho 
pôvodu. V roku 1941 bol do ústavu prijatý aj MVDr. František Nižnánsky, ktorý 
bol z tohto dôvodu preradený zo služieb rezortu Ministerstva národnej obrany do 
služieb rezortu Ministerstva hospodárstva.

Za pomoci a súčinnosti Štátnej diagnostickej stanice pri Ústave pre hygienu 
a bakteriológiu Slovenskej univerzity v Bratislave a Ústavu mesta Bratislavy pre 
skúmanie potravín živočíšneho pôvodu bol zákonom č. 235/1941 Sl. z., ktorý odhla-
soval snem Slovenského štátu 14. októbra 1941, zriadený Štátny diagnostický vete-
rinárny ústav v Bratislave (ďalej len „ŠDVÚ“). Vedením tohto ústavu bol poverený 
práve MVDr. Norbert Weidlich, ktorý však v roku 1942 odišiel. Po jeho odchode 
bol poverený vedením ŠDVÚ MVDr. František Nižnánsky, ktorý zotrval v pozícii 
riaditeľa ŠDVÚ až do roku 1958.

Neustály rast počtu vzoriek na laboratórne vyšetrenie si vyžadoval riešiť nielen 
personálne obsadenie ústavu, ale aj pracovné priestory. Z tohto dôvodu sa ŠDVÚ 
oddelil od Ústavu mesta Bratislavy pre vyšetrovanie potravín a v roku 1943 začal 
úplne samostatnú činnosť, keď sa presťahoval do vlastnej budovy na Karloveskej 
ceste do lokality, kde sa neskôr postavila nová budova a ďalšie objekty, v ktorých sa 
ústav nachádza až dodnes.

Riaditeľ MVDr. Fratišek Nižnánsky mal na ústave vynikajúcich spolupracovníkov, 
ktorí spoločne riešili vyskytujúce sa nákazové situácie a rozširovali a zdokonaľovali 
laboratórnu diagnostiku. V prvých rokoch po založení ústavu v Bratislave boli jeho 
najbližšími spolupracovníkmi MUDr. et MVDr. František Stricker, MVDr. Imrich Tep-
per, MVDr. Štefan Hajdu a MVDr. Zoltán Koppel. Neskôr prichádzali ďalší odborníci 
ako napr. profesor Gorianov, MVDr. Rastislav Škoda, MVDr. Eugen Sádecký, MVDr. 
Jaroslav Krušpán, MVDr. Ladislav Ofúkaný a ďalší tvoriví pracovníci, z ktorých sa 
niektorí stali vedúcimi pracovníkmi nových diagnostických ústavov na Slovensku.

Dalo by sa povedať, že kruh laboratórnej diagnostiky za 1. ČSR sa uzavrel.
Vízie MVDr. Pavla Opluštila o organizácii laboratórnej diagnostiky na Sloven-

sku počas obdobia Československej republiky boli splnené. Podarilo sa mu presadiť 
a aj zrealizovať a naplniť svoje myšlienky, ktoré vyústili do dvoch samostatných 
ústavov, z ktorých prvý – Ústav mesta Bratislavy na skúmanie potravín živočíšneho 
pôvodu sa zaoberal vyšetrovaním potravín a druhý – Štátny diagnostický veterinárny 
ústav v Bratislave sa venoval problematike zdravia zvierat. A tak ako v roku 1939 
začínali vykonávať laboratórnu diagnostiku hygieny potravín a zdravia zvierat na 
jednom pracovisku, tak sa po rokoch k sebe „vrátili“ a spojili sa do jedného Ústred-
ného štátneho veterinárneho ústavu v Bratislave.

Nesplnené plány, zámery a idey MVDr. Pavla Opluštila, ktoré súviseli so za-
ložením vysokej školy veterinárskej, s organizáciou veterinárnej služby, rozvojom 
laboratórnej diagnostiky, vzdelávaním veterinárnych lekárov a veterinárnou osvetou 
na Slovensku sa začali realizovať až po druhej svetovej vojne, po roku 1945, ale to 
je už iná história.
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Summary

Veterinary Laboratory Diagnostics in the Period
of the Czechoslovak Republic

Alexandra Šlezárová – Jozef Blecha

The article is devoted to laboratory diagnostics for 1st Czechoslovakia. It de-
scribes the situation before the establishment of the Bratislava City Institute for the 
examination of foodstuffs of animal origin, its establishment as well as the content of 
the work. It also deals with the establishment of the State Veterinary Diagnostic Insti-
tute in Bratislava for the investigation of animal diseases. The establishment of both 
institutes is inherently linked to the name of MVDr. Pavol Opluštil, MVDr. Imrich 
Hudec and MVDr. František Nižnánsky.
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Cesty na zahraniční vysoké školy 
zvěrolékařské aneb profesoři
Vysoké školy zvěrolékařské
na cestách v letech 1918 – 1938

EVA ZATLOUKALOVÁ

Profesorský sbor Vysoké školy zvěrolékařské v období 1. ČSR byl pestrou směsí 
různých vědeckých oborů a odborníků z praxe. Velká část sboru byla zastoupena 
zejména všeobecnými lékaři jako např. Edward Babák, Otakar Rybák, Karel Šulc, 
Otomar Völker, Jan Lukeš. Dále následovali zástupci přírodních věd Emil Sekera, 
Rudolf Dostál, Jan Bečka. Početnou skupinu tvořili zvěrolékaři – Antonín Hrůza, 
Antonín Klobouk, Karel Pardubský, František Ševčík, Jan Lenfeld, František Král, 
Alois Hanslian, Karel Macek. Část z nich byla přímo z praxe a další skupinou byli 
tzv. vojenští akademici. Často se v prvorepublikovém tisku objevila kritika skuteč-
nosti, že četnou skupinu tvoří všeobecní lékaři. Tento rozdíl se ovšem do roku 1939 
vyrovnal a pak už bylo v profesorském sboru více veterinárních lékařů.

Každý z výše jmenovaných měl na starost vybudování ústavu nebo kliniky dle své-
ho vědeckého zaměření. Vzhledem k tomu, že VŠZv. vznikla jako první vysoká škola 
nové republiky a musela vše budovat od základů, museli akademici využívat možnosti 
vycestovat do okolních států a načerpat zkušenosti pro budování ústavů mimo hrani-
ce republiky. Nejčastějším cílem zahraničních pracovních cest bylo hlavně Německo 
a jeho vysoké školy. Účastnili se také různých konferencí a kongresů samozřejmě v zá-
vislosti na finančních možnostech Ministerstva školství a národní osvěty, které rozho-
dovalo o přidělení finančních prostředků na zahraničních studijní cesty.

Obvykle probíhalo úřední řízení následujícím způsobem: dotyčný akademik po-
dal žádost na rektorát, rektorát žádost postoupil na Ministerstvo školství a národní 
osvěty. Po rozhodnutí MŠaNO, obdržel rektorát odpověď s tím, že finanční prostřed-
ky vyplatí Zemská správa politická na Moravě. Dále byl dotyčný vyrozuměn o tom, 
že má z dané studijní cesty sepsat cestovní zprávu ve dvou vyhotoveních a jeden 
exemplář zaslat na ministerstvo a druhý se založil do spisu.

Prof. MUDr. Alois Hanslian (normální a patologická onychologie) vykonal ve 20 
letech studijní cestu do Německa (Drážďany, Berlín)1, kde se na vysokých školách 
zajímal o podkovářské ústavy.

1 Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, P 7 – Osobní fond prof. A. Hansliana, inv.č. 1.2., karton 1.
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Prof. MVDr. Emil Přibyl (lékařská chemie, porodnictví) získal v srpnu 1926 sti-
pendium od Rockeffelerovy nadace (International Education Board) v New Yorku. 
Na vědeckých ústavech v USA se zabýval studiem2 fyziologické chemie. Stipen-
dium bylo jednoleté.

Prof. MVDr. František Král (speciální patologie a terapie vnitřních nemocí) 
přednášel na univerzitě ve Varšavě (1932), dále na univerzitě v Zagrebu (1933), na 
univerzitě v Sofii. Vykonal studijní cestu3 do Rotterdamu, Utrechtu, Kodaně, Stoc-
kholmu, Štětína, Berlína a Lipska. Účastnil se vědeckých kongresů – mezinárod-
ní drůbežnický kongres4 v Barceloně (1924), mezinárodní zvěrolékařský kongres5 
v Londýně (1930), mezinárodní sjezd veterinářů v New Yorku6 (1934) a zúčastnil 
se světového kongresu7 Rotary International v San Francisco (1938). V roce 1939 
podnikl studijní cestu8 za účelem přezkoumání podmínek úspěšné kolonizace vystě-
hovalců do jižní Rhodesie.

Prof. MUDr. Jan Bečka (lékařská chemie) se vydal na studijní cestu9 po vysokých 
školách ve Švýcarsku, Německu a Jugoslávii, tyto země navštívil v období 1922 – 
1923. V roce 1924 – 1925 získal studijní volno do USA a Kanady10, kde se zaměřil 
na studium výroby insulinu. Podal si žádost, aby se mohl zúčastnit XI. mezinárodní-
ho sjezdu zvěrolékařského11 v Londýně (1930) a musel doložit k žádosti potvrzení, 
že plynule ovládá angličtinu a nebude mít požadavky na tlumočení

Prof. MVDr. Karel Pardubský (chirurgie a oftalmologie) vycestoval v roce 1922 
do Itálie12, kde navštívil vysoké školy a zajímal se zejména o výbavu chirurgických 
klinik. Obdobnou cestu vykonal ve Stockholmu a Kodani13 a v roce 1924 zamířil do 
Francie. Roku 1927 požádal o povolení k absolvování kursu o transplantaci u prof. 
Voronoffa14 v Alžíru. O absolvování kursu podal 10 stránkovou cestovní zprávu.

Prof. O. V. Hykeš (biologie a parazitologie) se výraznou měrou zasloužil o zří-
zení biologické přímořské stanice15 na ostrově Rab, kde sám prováděl pokusy na 
mořských živočiších. Získal cestovní stipendium16 do Německa, kde na vysokých 
školách navštívil biologické a fyziologické ústavy. V roce 1931 se dokonce stal 
správcem stanice. Zúčastnil se jako jednatel Československé biologické společnosti 
výročního sjezdu „Société de Biologie“ v Paříži.

2 AVFU, P 9 – Osobní fond prof. E. Přibyla, inv. č. 1.13., karton 1.
3 AVFU, P 4 – Osobní fond prof. Fr. Krále, inv, č. 1.57., 1.58., 1.61., karton 1.
4 Ibidem, inv. č. 1.43., karton 1.
5 Ibidem, inv. č. 1.76.. 1.83., karton 1.
6 Ibidem, inv. č. 1.119., karton 1.
7 Ibidem, inv. č. 1.126., karton 1.
8 Ibidem, inv. č. 1.129., karton 1.
9 AVFU, P 5 – Osobní fond prof. J. Bečky, inv. č. 1.25., karton 1.
10 Ibidem, inv. č. 1.46., karton 1.
11 Ibidem, inv. č. 1.68., 1.69., karton 1.
12 AVFU, P 20 – Osobní fond prof. K. Pardubského, inv. č. 1a)62., karton 1.
13 Ibidem, inv. č. 1a)67., karton 1.
14 Ibidem, inv. č. 1a)91-1a)96., karton 1.
15 AVFU, P 6 – Osobní fond prof. O. V. Hykeše, inv. č. 1.67., karton 1.
16 Ibidem, inv. č. 1.23., karton 1. 
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Prof. Otakar Rybák (farmakologie a toxikologie) vycestoval na vysoké školy17 do 
Jugoslávie (1923), kde ho zajímali farmakologické ústavy. Požádal o možnost vy-
cestovat do Itálie18, ale částka, kterou mu byla ministerstvem přidělena, se mu jevila 
nízká a nevhodná pro profesora vysoké školy a proto ji ministerstvu vrátil a cestu 
zrušil (kč 2000). Ještě v roce 1927 se zúčastnil sjezdu farmakologů19 ve Würzburgu.

Prof. R. Harnach (bakteriologie a sérologie, zvířecí nákazy) obdržel v roce 1926 
stipendium International Education Board20 v New Yorku a využil ho pro prohloube-
ní studia ve Francii. Zvláštností bylo, že do Prahy osobně přicestoval ředitel nadace, 
aby se osobně seznámil se žadatelem a proto byl R. Harnach ministerstvem vyzván 
k osobní účasti na schůzce. Harnach odjel do Francie konkrétně na ústav Z. Pauisel-
la – Vysoká škola zvěrolékařská v Alfortu u Paříže. Další perličkou bylo, že Harnach 
požádat ministerstvo školství prostřednictvím rektorátu o uvolnění finanční částky 
na pokrytí nákupu šatstva a prádla (žádost byla ministerstvem zamítnuta z rozpoč-
tových důvodů). Pak Harnach průběžně zasílal zprávy z pobytu nejen v českém, ale 
i ve francouzském jazyce pro nadaci IEB.

Prof. Rudolf Dostál (botanika) získal částku 10 tisíc, kterou využil na studij-
ní cestu po botanických ústavech a zahradách21 v Německu, Dánsku, Holandsku 
a Belgii (1921). V témže roce ještě absolvoval studijní cestu po přímořských labo-
ratořích22. Zúčastnil se V. botanického kongresu v Cambridge23 (1930) a zažádal si 
o studijní dovolenou v biologické stanici24 ve Villa Franche.

Prof. František Ševčík (bakteriologie, sérologie a hygiena) podnikl v roce 1922 
studijní cestu do Německa a navštívil bakteriologické a sérologické ústavy vysokých 
škol. Dále získal stipendium na cestu do Itálie25 (1924).

Prof. Tomáš Vacek (fyziologie) získal v roce 1926 stipendium International Edu-
cation Board na pobyt v Anglii26, kde pracoval na fyziologických ústavech Univer-
sity of College, University of London. Navštívil fyziologické ústavy univerzit a vy-
sokých škol v Anglii a Skotsku. Zúčastnil se mezinárodního kongresu fyziologů ve 
Stockholmu. Pracoval také v biologické stanici ve Ville Franche a podnikl studijní 
cestu po Německu, Holandsku a Belgii27 (1930). Ještě v roce 1932 se vypravil na 
studijní cestu do Anglie28 – konkrétně na fyziologický ústav University of College, 
kde studoval a pracoval společně s přednostou ústavu prof. C. Lowatt Ewansem. 
Předmětem jejich studijního zájmu byl metabolismus uhlovodanů.

17 AVFU, P 10 – Osobní fond prof. O. Rybáka, inv. č. 1.14., karton 1.
18 Ibidem, inv. č. 1.22. – 1.24., karton 1.
19 Ibidem, inv. č. 1.61., 1.62., karton 1. 
20 AVFU, P 26 – Osobní fond prof. R. Harnacha, inv. č. 1.14., 1.15., 1.18., 1.25., 1.27., 1.30., 1.33., karton 1.
21 AVFU, P 16 – Osobní fond prof. R. Dostála, inv. č. 1.11., karton 1.
22 Ibidem, inv. č. 1.21., 1.22., karton 1.
23 Ibidem, inv. č. 1.27., karton 1.
24 Ibidem, inv. č. 1.31., karton 1. 
25 AVFU, P 3 – Osobní fond prof. Fr. Ševčíka, inv. č. 1.31., karton 1.
26 AVFU, P 8 – Osobní fond prof. T. Vacka, inv. č. 1.37., karton 1.
27 Ibidem, inv. č. 1.46., karton 1. 
28 Ibidem, inv. č. 1.98., karton 1. 
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Doc. Cyrill Kučera (zootechnika a nauka o krmení) požádal v roce 1925 se so-
uhlasem profesorského sboru o udělení stipendia International Education Board29 
v New Yorku. Zároveň si žádal i o udělení placené dovolené na studijní cestu30 do 
Švýcarska a Francie. Po schválení stipendia obdržel od ministerstva školství i stipen-
dijní dekret. Navíc International Education Board31 požádal o prodloužení stipendia 
o 2 měsíce. V roce 1927 si žádal o finanční podporu na cestu32 do Vídně. V následu-
jícím roce se cílem stala Anglie a Německo33, cesta mu byla povolena za podmínky, 
že se bude hlásit na zastupitelských úřadech v dané zemi a předá cestovní zprávu. 
Je zajímavé, že v rámci této žádosti požadoval finanční krytí nejen po ministerstvu 
školství a národní osvěty, ale i po ministerstvu zemědělství. Poslední jmenované mu 
odmítlo finanční podporu poskytnout s odkazem na to, že již finanční částku získal 
od ministerstva školství a národní osvěty a za další, že má ministerstvo velmi omeze-
ný rozpočet. V květnu 1929 požadoval finanční prostředky na mezinárodní kongres 
do Bukurešti34 a zároveň se zavazoval k proslovení přednášky. Další cílovou zemí 
se stala Belgie, na základě žádosti obdržel finanční prostředky s podmínkou aktivní 
účasti35, měl se přihlásit na velvyslanectví a předložit podrobnou cestovní zprávu. 
Poslední cestu, kterou Cyrill Kučera vykonal v roce 1936, byla studijní cesta na 
pozvání univerzity v Bernu36.

Z výše uvedeného vyplývá, že profesorský sbor v dostatečné míře využívat mož-
nost studijních cest a snažil se i čerpat různé stipendijní fondy. Cílovou zemí bylo 
nejčastěji Německo, kde se snažili získat zkušenosti nutné k založení jednotlivých 
ústavů vzniklé vysoké školy. Pokud byla možnost tak se snažili vzdělávat formou 
dlouhodobějších pobytů buď přímo na ústavech vysokých škol anebo na různých 
vědeckých institucích. Někteří využili znalostí k publikační činnosti, která byla fi-
nančně podporována ministerstvem.

Summary

Vayages to a Foreign Universities, or Professors
of the Veterinary University on the Road (1918 – 1938)

Eva Zatloukalová

Each of the professors took the advantage to travel abroad to universities of similar 
specialization. If they wanted to study abroad, they applied to the International Edu-
cation Board or the Rockeffelerʾs Foundation. The Ministry of Education provided 

29 AVFU, P 29 – Osobní fond prof. C. Kučery, inv. č. 1.48., karton 1.
30 Ibidem, inv. č. 1.52., karton 1.
31 Ibidem, inv. č. 1.57., 1.58., karton 1.
32 Ibidem, inv. č. 1.80., karton 1.
33 Ibidem, inv. č. 1.101., 1.109., 1.126., karton 1.
34 Ibidem, inv. č.. 1.122., 1.131., karton 1.
35 Ibidem, inv. č. 1.149., karton 1.
36 Ibidem, inv. č. 1.261., karton 2.
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funding for study trips under certain conditions. A travel report was written about the 
residence and sent to the Ministry for review.

Prameny a literatura

Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Osobní fondy profesorského 
sboru Vysoké školy zvěrolékařské v Brně.

P 3 – Osobní fond prof. Fr. Ševčíka; P 4 – Osobní fond prof. Fr. Krále; P 5 – 
Osobní fond prof. J. Bečky; P 6 – Osobní fond prof. O. V. Hykeše; P 7 – Osobní 
fond prof. A. Hansliana; P 8 – Osobní fond prof. T. Vacka; P 9 – Osobní fond prof. E. 
Přibyla; P 10 – Osobní fond prof. O. Rybáka; P 16 – Osobní fond prof. R. Dostála; 
P 20 – Osobní fond prof. K. Pardubského; P 26 – Osobní fond prof. R. Harnacha; P 
29 – Osobní fond prof. C. Kučery.
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dohnal@faf.cuni.cz 
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MUDr. Tereza Kopecká
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
tera.houbicka@gmail.com
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Lekárska fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
eva.morovicsova@fmed.uniba.sk  
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Mgr. Eva Zatloukalová
Univerzitní archiv
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
zatloukalovae@vfu.cz



204

Historia Medicinae Slovaca III.Fotografie

Fotografie z 12. medzinárodného sympózia
k dejinám medicíny, farmácie veterinárnej medicíny

Doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. otvára 12. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a 
veterinárnej medicíny. Bratislava, Lekárska fakulta UK v Bratislave. Zľava: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., 

prodekanka LF UK, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan LF UK, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor 
UK, doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky a vedúci 
Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva, PhDr. Ivana Vojteková, PhD., hlavná organizátorka sympózia.

 Zdroj: archív Adama Mesiarkina

Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. a doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc. moderujú svoju sekciu
Zdroj: archív Adama Mesiarkina
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Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK v Bratislave sa slávnostne pri-
hovára obecenstvu pri otváraní 12. medzinárodného sympózia k dejinám 

medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny.
Zdroj: archív Adama Mesiarkina



Historia Medicinae Slovaca III.

Medicína, farmácia a veterinárna medicína
v období vzniku Československej republiky

Editori: Matej Gogola, Adam Mesiarkin, Ivana Vojteková

Vydal Stimul Bratislava 2018
Vydanie prvé
Grafická úprava: Ing. Peter Rybár

Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva
Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky
813 72 Bratislava, Sasinkova 2

ISBN 978-80-8127-218-9


