


Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV je 
jediné pracovisko základného výskumu na Slovensku, 
ktoré sa zaoberá fyziológiou hospodárskych zvierat. 
Výskum je zameraný hlavne na komplexné štúdium 
fyziológie tráviaceho traktu a vývinovej fyziológie z inter-
disciplinárneho pohľadu na rôznych úrovniach, od mole-
kulárnej cez bunkovú až ku systémovej vo vzťahu ku 
zdravotne nezávadným potravinám, ochrane zdravia zvierat 
a ľudí. 

Hlavné smery vedeckej činnosti:
• výskum získanej a prirodzenej rezistencie na antibiotiká

• základný a aplikovaný výskum aditív na báze enterokokov 
s bakteriocinogénnym a probiotickým účinkom

• vývoj molekulárneho dizajnu nových antibakteriálnych 
látok, enzybiotík 

• výskum vzťahu črevnej mikroflóry k obezite

• výskum účinku rastlinných silíc a mikroprvkov na 
funkcie tenkého čreva a celkového antioxidačného statusu 
organizmu

• štúdium mechanizmu adaptácie preimplantačného embrya 
na nepriaznivé vplyvy prostredia 

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat 
Slovenskej akadémie vied v Košiciach

 Základné údaje o organizácii v roku 2014

Riaditeľ: doc. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
1. zástupca riaditeľa: doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.
2. zástupca riaditeľa: MVDr. Dušan Fabian, PhD.
Vedecký tajomník: Prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc. 
Predseda vedeckej rady: doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.
Adresa: Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice 
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K 31.12.2013 bol celkový počet zamestnancov 53, z toho vedeckých pracovníkov 
29, odborných pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním 6, odborných pracovníkov so 
stredoškolským vzdelaním 14 a ostatných pracovníkov 4.

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied v Košiciach1



Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied v Košiciach Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied v Košiciach

Za celú dobu existencie ústavu boli dosiahnuté veľmi 
kvalitné vedecké výsledky s vysokým citačným ohlasom vo svete.

MVDr. Imrich Zeleňák, DrSc.

doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.  

doc. MVDr. Štefan Faix, DrSc. 

História

Ústav fyziológie hospodárskych 
zvierat SAV v Košiciach patril 
od šesťdesiatych rokov minulého 
storočia k významným vedecko-
výskumným organizáciám na 
svete, zaoberajúcim sa dusíkovým 
metabolizmom prežúvavcov. Naše 
pracovisko sa významne podieľalo na 
objasnení mechanizmu opätovného využívania močoviny u 
prežúvavcov. Pri vzniku Ústavu fyziológie hospodárskych 
zvierat SAV v Košiciach pod vedením akademika Kolomana 
Boďu predstavovalo kľúčový smer štúdium dusíkového 
metabolizmus prežúvavcov. 

 Prežúvavce sú schopné pokryť takmer celú svoju 
potrebu bielkovín prostredníctvom syntézy mikrobiálnych 
bielkovín z nebielkovinového dusíka v bachore. Ústav prispel 
v 60 a 70-tych rokoch početnými prioritnými poznatkami k 
poznaniu svetovej vedy o tráviacich procesoch u prežúvav-
cov. Najvýznamnejším prínosom bolo objasnenie sekrécie 
dusíka endogénnej močoviny do bachora priamo cez jeho 
stenu ako aj sekrécie do nižších častí tráviaceho traktu. 

Výrazným úspechom ústavu bolo objasnenie 
mechanizmu gastro-entero-hepatálnej recirkulácie 
endogénnej močoviny u prežúvavcov. Na ústave sa aplikovali 
na danú dobu vysoko náročné a progresívne techniky 
izolovaného bachorčeka a tenkého čreva, mimotelovej 
perfúzie bachora, využívala sa masívne hmotnostná 
spektrometria pre merania 15N a jeho inkorporácie do 
bielkovín spolu s izoláciou v jednotlivých aminokyselinách. 
Na objasnenie mechanizmov znovuvyužívania krvnej 
močoviny na syntézu bakteriálnych dusíkatých látok v ba-
chore prežúvavcov bol na našom ústave po prvýkrát na svete 
popísaný transport močoviny v obličkách oviec pomocou 
mikropunkčných metód.

32

Na ústave sa riešil program cieľového projektu 
„Recyklácia biogenných látok“, v rámci ktorého boli 
vypracované podklady a modely pre získavanie a využi-
tie nových zdrojov krmív a energie v uzavretých 
biologických ekosystémoch. Tieto výsledky priniesli cenné 
podklady pre tvorbu bezodpadových technológii na úrovni 
poľnohospodárskych podnikov i územných celkov. Poznatky 
z tejto oblasti boli spracované do publikácie „Netradičné 
zdroje vo výžive hospodárskych zvierat“ za účasti 
medzinárodného autorského kolektívu. 

 Zvlášť významné sú práce zamerané na oblasť 
gravitačnej fyziológie, ktoré boli riešené na pracovisku 
v Ivanke pri Dunaji, z ktorého sa v roku 1990 stal samostatný 
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV. Výsledky 
týchto prác sa stali súčasťou medzinárodného programu 
Interkozmos.  

Išlo o sledovanie fyziológie japonskej prepelice 
v uzavretom autonómnom ekologickom systéme kozmických 
lodí, orbitálnych a planetárnych staníc. Získané poznatky sa 
stali podkladom pre vytvorenie základných podmienok pre 
experimentálne overenie uzavretého reprodukčného cyklu 
japonskej prepelice v pilotovaných kozmických lodiach. 
Toto zariadenie bolo súčasťou orbitálnej stanice Mir. 

Možno konštatovať, že Ústav fyziológie hospodárskych 
zvierat SAV v Košiciach predstavoval v tých časoch v tejto 
oblasti výskumu popredné svetové pracovisko.

Po vzniku samostatného Ústavu fyziológie 
hospodárskych zvierat SAV v roku 1989 sa stal jeho 
riaditeľom MVDr. Imrich Zeleňák, DrSc., po ktorom do 
funkcie riaditeľa nastúpil na plných 19 rokov doc. MVDr. 
Juraj Koppel, DrSc., až do roku 2009, kedy bol zvolený 
za člena Predsedníctva SAV. Od roku 2009 je riaditeľom 
doc. MVDr. Štefan Faix, DrSc.

Akademik Koloman Boďa 

Riaditelia ÚFHZ SAV 
História
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Laboratórium vývinovej fyziológie 
(doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., RNDr. 
Štefan Čikoš, CSc., MVDr. Dušan Fabian, 
PhD., MVDr. Vladimír Baran, CSc., Ing. 
Soňa Cziková, RNDr. Ján Burkuš, PhD., 
MVDr. Štefan Mózeš, CSc., MVDr. Zuzana 
Šefčíková, PhD., MVDr. Pavol Rehák, CSc., RNDr. Ľubomír 
Raček, PhD., Dana Čigášová, Anna Olšavská). je zamerané 
na preimplantačnú vývinovú periódu (t.j. obdobie medzi 
oplodnením vajíčka vo vajcovode a implantáciou embrya do 
maternice), ktorá je jednou z najcitlivejších fáz v cicavčom 
embryonálnom vývine a poruchy v tomto období môžu byť 
príčinou neúspešnej gravidity tak u ľudí ako aj u zvierat. 
Ako prví na svete sme vo vajíčkach a preimplantačných 
embrách viacerých živočíšnych druhov identifikovali 
adrenergné receptory, na ktoré sa môže viazať adrenalín 
uvoľnený v materskom organizme po pôsobení stresových 
podnetov. Takýmto spôsobom môže materský stres 
negatívne ovplyvniť proces oplodnenia a vývin embrya. Naše 
výsledky taktiež ukazujú, že oplodnenie a preimplantačný 
vývin môže negatívne ovplyvniť aj materská obezita, 
pričom však určité množstvo telesného tuku je potrebné 
k zachovaniu dobrého reprodukčného zdravia. Tiež sme 
dokázali, že obezita laboratórnych zvierat, ktorá bola 
vyvolaná zmenami v ranej výžive, viedla k dlhodobým 
zmenám v kontrole príjmu potravy, ukladaniu telového 
tuku ako aj ku zmenám enzymatickej aktivity tenkého 
čreva. Naše ďalšie štúdie odhalili špecifické regulačné 
mechanizmy bunkového cyklu v štádiu vstupu a priebehu 

prvého mitotického cyklu 
embrya. Riešiteľský kolektív 
laboratória vývinovej fyzio-
lógie zaradila nezávislá ná-
rodná agentúra ARRA v roku
2011 medzi špičkové vedecké 
tímy SAV a v roku 2013 zís-
kal Cenu SAV.

Aktuálny vedecký výskum ÚFHZ 
SAV v laboratóriu živočíšnej mikrobiológie 
(MVDr. Andea Lauková, CSc., MVDr. Viola 
Strompfová, PhD., MVDr. Monika Pogány 
Simonová, PhD., Margita Bodnárová) je zameraný 
na selekciu a charakterizáciu bakteriocín-
produkujúcich a probiotických baktérií a ich bakteriocínov 
u zástupcov kyselinu mliečnu produkujúcich bakteriálnych 
rodov (najmä enterokokov, laktobacilov a stafylokokov) 
u potravinových, ale aj spoločenských zvierat ako 
aj na mapovanie mikrobiálneho profilu doposiaľ 
z mikrobiologického hľadiska nedostatočne preštudovaných 
voľne žijúcich zvierat. Cieľom bádania je ako 
z mikrobiologického, tak aj z fyziologického (čiastočne tiež 
imunologického) hľadiska zabezpečenie zdravých zvierat 
pre produkciu kvalitných potravín živočíšneho pôvodu, ako 
aj pre zníženie ekologickej záťaže pri hygienizácii odpadu 
živočíšneho pôvodu. Kým v minulosti sme sa sústredili na 
prežúvavce (izolovaný a detailne preštudovaný bol kmeň 
Enterococcus faecium CCM4321), v súčasnosti sa venujeme 
hydine, králikom, psom a ďalším voľne žijúcim zvieratám. 
Získali sme nový typ bakteriocínu-Enterocín M z kmeňa 
Enterococcus faecium AL41 a aplikovaným výstupom sú 
kmene Lactobacillus fermentum CCM7421 a E. faecium 
CCM7420, ktoré sú súčasťou komerčne dostupných 
preparátov ProBioDog a ProRabbit.

V laboratóriu genetiky bachorových mikroorga-
nizmov (doc. RNDr. Peter 
Javorský, DrSc., doc. RNDr. 
Peter Pristaš, CSc., RNDr. 
Lucia Homoľová, PhD., RNDr. 
Lívia Kolesár Fecskeová, PhD., 
RNDr. Lenka Maliničová, PhD.,
Zuzana Alexiová) boli získa-
né unikátne výsledky v oblasti 
variability a genetiky bachoro-
vých mikroorganizmov. 

Súčasnosť · LaboratóriáSúčasnosť
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Popísali sme pre vedu nový druh treponém Treponema 
zioleckii. Ako prví na svete sme aplikovali techniky 
rekombinantnej DNA na anaeróbnu baktériu Selenomonas 
ruminantium. Charakterizovali sme genómy viacerých 
mobilných génových elementov - plazmidov, transpozónov, 
bakteriofágov. Ukázali sme, že plazmidy S. ruminantium 
predstavujú novú triedu RCR plazmidov. Študovali sme 
faktory ovplyvňujúce zloženie mikrobiálneho ekosystému 
bachora, najmä produkciu bakteriocínov. Charakterizovali 
sme veľký tepelne labilný bakteriocín enterolyzín A. 
Dokázali sme, že tento bakteriocín hydrolyzuje bunkové 
steny senzitívnych baktérií, 
pričom rozpoznáva a viaže 
sa na molekuly kyseliny 
lipoteichoovej a je použiteľný 
ako nové terapeutikum pre 
liečbu enterokokových infek-
cií vo veterinárnej i humánnej 
medicíne.

V rámci laboratória fyziológie tráviaceho traktu 
(MVDr. Ľubomír Leng, DrSc., doc. MVDr. Štefan Faix, 
DrSc., RNDr. Klaudia Čobanová, PhD., MVDr. Iveta 
Plachá, PhD., MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD. MVDr. 
Miroslav Ryzner, PhD., Renáta Geročová) sa v spolupráci 
s firmami Alltech, KY, USA a Novogal a.s. Dvory nad 
Žitavou robil vývoj a realizácia výroby tzv. selénových 
vajec. Vajcia obohatené zvýšeným obsahom esenciálneho 
(pre život nevyhnutného) mikroprvku selénu (Se) vo 
forme aminokyseliny selénometionínu sú modernou funkč-
nou potravinou vyrobenou pomocou špičkových biotech-
nológií. Konzumácia funkčných potravín je najvhodnej-
ším spôsobom, ako priviesť dostatočné množstvo 
esenciálnych nutričných látok vo vhodnej biovyužiteľnej 
forme pre naše telo. Selén má nezastupiteľnú funkciu 
pri antioxidačnej ochrane organizmu, pri vývoji 
a udržiavaní imunity, správnych funkciách štítnej žľazy 
a reprodukčných orgánov. Významnú úlohu má aj 
v prevencii srdcovocievnych ochorení, nádorov prostaty, 
prsníka, pľúc a hrubého čreva. Podieľa sa na udržiavaní 
duševného zdravia ľudí a tvorbou inertných zlúčenín 
s ťažkými kovmi znižuje ich toxicitu. Zvýšený príjem 
Se má pozitívny vplyv aj na zdravotný stav ľudí postihnutých 
reumatickými zápalmi kĺbov, astmou a zápalmi pan-
kreasu. Jedným z nových vedeckých programov ústavu 
je výskum účinkov rastlinných éterických olejov na 
antioxidačnú ochranu živého organizmu. U kurčiat 
sa zistilo, že tymiánový éterický olej pridávaný do 
krmiva pozitívne vplýva na imunitný systém kurčiat 
nosivého plemena a tiež králikov, reguluje integritu 
črevnej steny, ktorá chráni organizmus proti patogénom 
a má schopnosť obmedziť rast a kolonizáciu mnohých 
patogénnych baktérii, čo vedie k lepšiemu využitiu živín 
a prírastkom telesnej hmotnosti. Pri sledovaní vplyvu 
éterického oleja zo Salvia officinalis pridávaného do krmiva 
brojlerovým kurčatám sme zistili, že prídavok éterického 
oleja zabezpečuje antioxidačnú ochranu organizmu a má 
priaznivý vplyv na tukovú stabilitu vajec čo predlžuje 
skladovateľnosť takýchto vajec.

V laboratóriu výživy a trávenia (MVDr. Dušan Jalč, CSc., RNDr. Svetlana Kišidayová, 
CSc., MVDr. Zora Váradyová, PhD., RNDr. Katarína Mihaliková, PhD., RNDr. Peter Siroka, 
Bc. Valéria Venglovská), bolo získalných mnoho nových poznatkov v tejto oblasti základného 
výskumu, opublikovaných v svetových vedeckých časopisoch s veľkým ohlasom v odbornej 
verejnosti. V pokusoch sme simulovali hlavne trávenie prežúvavcov pomocou umelého bachora, 

či fermentáciou pokusných diét vo vrecúškach v bachore zvierat 
a testovali využiteľnosť nových zdrojov krmív vo výžive prežúvavcov. 
Boli získané originálne výsledky vo výskume eukaryotických 
mikroorganizmov, komenzálnych ciliát, bežne osídľujúcich črevný 
trakt rastlinožravých zvierat. Zistili sme, že tieto ciliáty z radu 
Entodiniomorphida sa aktívne podieľajú na trávení rastlinných 
zásobných a stavebných polysacharidov (škrobu, celulózy, xylanu) 
v hrubom čreve veľkých primátov, menovite šimpanzov, a koní, 
podobne ako bachorové ciliáty. Na našom ústave bola vypracovaná 
metóda zmrazovania bachorových ciliát, na základe ktorej bola 
založená prvá európska kryobanka a zároveň génová knižnica 
týchto mikroorganizmov prostredníctvom európskeho výskumného 
projektu ERCULE. 

LaboratóriáLaboratóriá
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V laboratóriu mikrobiológie bol 
výskum orientovaný na vývoj bacho-
rovej mikroflóry teliat v období mliečnej 
výživy, čo bola jedna z ciest zavádzania 
biotechnológií v oblasti výživy prežúvavcov. 
Cieľom bolo skrátiť a zefektívniť obdobie 
prechodu z mliečnej výživy na rastlinnú, urýchlením nástupu 
bachorového typu trávenia u teliat a jahniat. Pripravil sa 
kolonizačný preparát Amylastim pre teľatá, ktorý sa vyrábal 
v realizačnej jednotke ústavu. Ročne sa vyrobilo asi 250 kg 
preparátu pre chovy teliat. Prípravok bol chránený dvomi 
autorskými osvedčeniami. Ústav sa ako jediné pracovisko 
na Slovensku zaoberá aj aplikovaným výskumom v oblasti 
bakteriálnej rezistencie na antibiotiká u zvierat. Výsledky sú 
zverejňované v slovenskej veterinárskej databáze rezistencie 
„Slovak Antimicrobial Resistance Veterinary Database“. 
Dosiahnuté výsledky aplikujeme v praxi monitorovaním 
výskytu nebezpečnej bakteriálnej rezistencie na antibiotiká 
na farmách hovädzieho dobytka, hydiny a ošípaných, čo 
umožòuje chovateľom cielenú liečbu zvierat ako aj ochranu 
spotrebiteľa (Prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc., RNDr. 
Dobroslava Bujňáková, PhD., Dana Melišová). 

Všetky prezentované aktivity sú dosiahnuté 
s podporou odborných pracovníkov (Mária Smutná, 
Danuše Augustinslá, Daniela Jurištová, Ivan Jurèík, 
Jana Šefčíková, Jarmila Korabská, Peter Jerga, Gabriel 
Benkovský, František Pancák), ktorí sa na tom podieľajú 
administratívne, pri starostlivosti o prevádzku pracoviska 
a pri chove experimentálnych zvierat.

V roku 2012 ÚFHZ SAV usporiadal medzinárodné 
vedecké podujatie: jubilejné 25. Dni živočíšnej fyziológie 
(Days of Animal Physiology - DAP 
2012), ktoré sa konali 17.-19. októbra 
2012 v Košiciach. Od založenia 
tradície fyziologických dní sa toto 
vedecké podujatie konalo každé 
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dva roky a organizátori sa striedali z Českej 
a Slovenskej republiky. Dvojdňová konferencia 
bola rozdelená do štyroch prednáškových sekcií: 
Metabolism and Nutrition, Microbiology and 
Digestive Physiology, Endocrinology, Reproduc-
tion, a do dvoch posterových sekciíí. Na ostatnej 
konferencii DAP 2012 sa zúčastnilo 78 účastníkov 
z 3 krajín, z Česka, Slovenska a Poľska. Prednesené 
referáty boli publikované vo forme abstraktov v zborníku 
a vybrané referáty aj v časopise Folia Veterinaria. 

Na ústave ročne pracuje v rámci doktorandského 
štúdia v 4 vedných odboroch v priemere 12 doktorandov. 
Ústav v spolupráci s UVLF v Košiciach a PF UPJŠ 
v Košiciach každoročne usporadúva Seminár doktorandov 
venovaný pamiatke akademika Boďu. Za ústav v doterajšej 
histórii boli hlavnými organizátormi za ÚFHZ SAV 
MVDr. Dušan Fabián, PhD. a za UVLF prof. Ing. Oľga 
Ondrašovičová, PhD. (†2013). V roku 2014 sa uskutoční 
jeho 9. ročník. Cieľom podujatia je poskytnúť košickým 
doktorandom z biologických vedných odborov priestor na 
získanie praktických skúseností v dvoch najdôležitejších 
oblastiach vedeckého výskumu – prezentácii vlastných 
výsledkov v ústnej a písomnej forme. Na seminári sa 
pravidelne zúčastňuje 40 a viac doktorandov. Súčasťou 
seminára je Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov a príspevky 
sú uverejňované v recenzovanom zborníku. 

Infraštruktúra ústavu

Laboratóriá Podujatia

2009 Ústav bol v poslednom 
období veľmi úspešný pri získava-
ní projektov zo štrukturálnych 
fondov Európskej únie, čo okrem
získania špičkových vedeckých
prístrojov prispelo aj k moder-
nizácií vedeckých laboratórií 
a priestorov pre chov experimen-
tálnych zvierat. 

2013
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