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Vysoká škola veterinárska (1949) 



Univerzita veterinárského 

lekárstva v Košiciach (1992) 



Univerzita veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v 

Košiciach - 2010 



- Program všeobecné veterinárske 

lekárstvo 

- Program hygiena potravín 

- Program farmácia 

- Program externá a interná kynológia 

- Program canis a hipoterapia 

- Program bezpečnosť krmív a potravín 

- Program trh a kvalita potravín 

 



rádiobiológia súčast´ biochémie a 

biofyziky 

od 1991 samostatné oddelenie 

rádiobiológie 

od 2005 ústav rádiobiológie 

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie 

 

 



Predmety: 

Rádiobiológia pre VVL 

Rádiobiológia potravín pre HP 

Rádiofarmakológia a rádiofarmaká pre F 

Rádiobiológia a ožarovanie potravín pre 

TaKP 

Radiobiology pre ZAŠ 



Úloha veterinárneho lekára 

zaistenie hygienickej nezávadnosti potravín 
a potravinových surovín v súvislosti s 
mierovým využitím jadrovej energie 

riešenie následkov jadrových havárií, 
teroristických útokov a vojnového využitia 
jadrových zbraní 

využitie rádioizotopov a ionizujúceho 
žiarenia v diagnostike, terapii a 
technológiach produkcie potravín 

 



KONCEPCIA VÝUKY RÁDIOBIOLÓGIE 

Ochrana poľnohospodárskych podnikov a činnosť 
veterinárneho lekára v prípade jadrovej havárie 

 

Choroba z ožiarenia u zvierat, diagnostika, terapia 
a možnosti využitia  

 

Rádioekológia a rádiotoxikológia  
 

Radiačná hygiena potravín a krmív 
 

Možnosti využitia ionizujúceho žiarenia 

 



SPOLUPRÁCA 

PF UPJŠ Košice 

FVHE VFU Brno 

LF UPJŠ Košice 

Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Košiciach 

 



GRANTY 

- Synergické účinky ionizujúceho 

žiarenia a chemických látok na živý 

organizmus 

- Kombinované účinky ionizujúceho 

žiarenia a ťažkých kovov u 

modelového bezstavovca Artemia salina 

a ryby Poecilia reticulata 

- Monitoring 137Cs v lesnom ekosystéme 



Zmeny po ožiarení gama lúčmi u 

Poecilia reticulata 



LD 50 

Klinické príznaky 

Patologické a histologické zmeny 

Hematologické zmeny 

Interakcie žiarenia a ťažkých kovov 



                               Oko 

 
- odchlípenie sietnice, celistvosť rohovky a šošovky nebola  

  porušená 



-hemoragie najvýraznejšie v oblasti žiabier 

-stiahnutie plutiev 

-odmietanie potravy malo za následok vychudnutie zvierat 



- sťažené dýchanie s kŕčovito otvorenými papulkami, telo v  

  polohe kolmo na hladinu 



Pečeň 

 

kontrola                   ožiarené 



Výsledky 

LD50/30  pre gupky je 29Gy 

 

Vyššie percento úhynu a výraznejšie 

klinické príznaky sme pozorovali u samíc 

 

Potomstvo ožiarených rodičov zaostávalo v 

raste a dožívalo sa veku najviac 3 mesiace 



Aktivita 137Cs v hubách na   

Slovensku  





Tabuľka s názvami, lokalitami odberu a nameranými 

hodnotami z húb odobraných v roku 2001 

Názov huby Lokalita odberu Namerané hod. 

Bq/kg 137Cs 

Názov huby Lokalita odberu Namerané hod.  

Bq/kg 137Cs 

Xerocomus badius Snina 11 Xerocomus  

badius 

Dukla <2,4 

Suillus luteus 

 

Štrbské pleso,  

Popradské pleso 

650 

 

Boletus edulis Zlatá Idka 716 

Boletus edulis Tatranská  

Lomnica 

<10 Xerocomus  

badius 

Zlatá Idka 720 

Xerocomus badius Klaštorisko  

(Spišská Nová 

Ves) 

<10 Xerocomus 

 badius 

Prakovce <2,4 

Suillus luteus 

 

Senica 966 Suillus luteus Važec 66 

Boletus edulis Závadka nad 

Hronom 

<10 Suillus grevillei Košice - 

Kavečany 

<2,4 

Xerocomus badius Važec <10 Xerocomus 

 badius 

Košice –

Kavečany 

<2,4 



Tabuľka s názvami, lokalitami odberu a nameranými 

hodnotami z húb odobraných v roku 2006 

Názov  

huby 

Lokalita 

odberu 

Namerané 

hod. 

Bq/kg 
137Cs 

Názov  

huby 

Lokalita 

odberu 

Namerané 

hod. 

Bq/kg 
137Cs 

Suillus luteus Zemp. Teplica <10 Leccinum scabrum Slov. Kras <2,4 

Russula virescens Zemp. Teplica <2,4 Leccinum 

aurantiacum 

Krompachy - Plejsy <10 

Xerocomus badius Slanské vrchy <2,4 Boletus edulis Krompachy - Plejsy <10 

Lactarius deliciosus Slanec <10 Xerocomus badius Lachovec (Púchov) <2,4 

Boletus reticulatus Orava 153 Russula virescens Lachovec <2,4 

Boletus badius Zuberec <2,4 Leccinum scabrum Lachovec <10 

Dentinum 

repandum 

Zuberec <10 Boletus edulis Vtáčnik <10 

Boletus edulis Plešivecká 

planina 

<2,4 Leccinum scabrum Vtáčnik <10 

Leccinum scabrum Sobotský les <2,4 Boletus edulis Mestisko (Svidník) <10 

Cantharellus 

cibarius 

Sobotský les <10 Leccinum scabrum Mestisko (Svidník) <10 

Boletus reticulatus Sobotský les 123 Suillus luteus Mestisko (Svidník) <10 



Desaťdňový biotest s Artemia 

franciscana 





Zloženie „morskej“ vody 

Látka  Koncentrace (g . l-1)  

 NaCl  23,900  

MgCl2 . 6H2O  10,830  

CaCl2 . 6H2O  2,250  

KCl  0,680  

Na2SO4 . 10 H2O  9,060  

NaHCO3  0,200  

SrCl2 . 6H2O  0,040  

KBr  0,099  

H3BO3  0,027  

glukóza  30,000  



10ks nauplií 

    Petriho miska o priemere 60mm 

    objem morskej vody 10ml 

    pre každú koncentráciu 5 misiek (50ks) 

Teplota 20-22oC 

Odčítanie v 24h intervaloch 

Mortalita kontrolnej skupiny do 20% 

     



Ďakujem za pozornosť 


