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ZPRÁVY

● K životnému jubileu pani
doc. RNDr. Zuzany Vitkovej,
PhD.
DÀa 26. januára 2015 sa doÏila v˘znamného Ïivotného jubilea – 70 rokov dlhoroãná vysoko‰kolská uãiteºka
a vedecká pracovníãka Katedry galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK)
v Bratislave, pani doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD.
Táto skutoãnosÈ je pre mÀa, jej spoluÏiaka
z vysoko‰kolsk˘ch ‰túdií, dlhoroãného spolupracovníka
a kolegu cÈou a milou príleÏitosÈou oboznámiÈ Vás s jej
Ïivotnou dráhou a profesionálnym profilom.
Jubilantka sa narodila v Hurbanove. Po maturite
pokraãovala v ‰túdiu na FaF UK v Bratislave, ktorú
v roku 1967 ukonãila ‰tátnymi skú‰kami s vyznamenaním. Po promócii bola prijatá na internú a‰pirantúru vo vednom odbore galenická farmácia. V prvom roku
a‰pirantúry obhájila rigoróznu prácu a získala akademick˘ titul RNDr. Experimentálnu ãasÈ svojej dizertaãnej
práce „Vplyv pomocn˘ch látok na spracovanie lieãiva do
aplikaãnej formy“ realizovala na Ústave experimentálnej
farmakológie SAV a v roku 1970 predloÏila svoju dizertaãnú prácu k obhajobe. Po úspe‰nej obhajobe získala
vedeckú hodnosÈ kandidát farmaceutick˘ch vied (CSc.).
Následne v roku 1971 absolvovala zahraniãn˘ ‰tudijn˘
pobyt na univerzite v Szegede.
Po úspe‰nej obhajobe habilitaãnej práce „Biofarmaceutické a farmakokinetické aspekty v ‰túdiu biologickej
dostupnosti lieãiv˘ch látok“ získala v roku 1993 vedecko-pedagogick˘ titul docentky v odbore galenická farmácia a 1. mája 1993 bola ustanovená docentkou vo vednom odbore galenická farmácia.
Pre tento odbor bola 13. októbra 2004 ustanovená aj
do funkcie mimoriadny profesor.
Od ukonãenia vysoko‰kolského ‰túdia aÏ doteraz je jej
profesionálna aktivita úzko spojená s Katedrou galenickej farmácie FaF UK. V rokoch 2003–2008, kedy stála
na jej ãele tohto pracoviska, ako vedúca katedry vyvinula maximálne úsilie pre jej materiálny a vedeck˘ rozvoj.
Pod jej vedením bolo generálne zrekon‰truované technologické laboratórium.
Úspe‰ne viedla doteraz viac ako 150 diplomov˘ch
a 75 rigoróznych prác. Vy‰kolila päÈ PhD. ‰tudentov, ktorí úspe‰ne obhájili dizertaãné práce. V súãasnosti ‰kolí
dve PhD. ‰tudentky, z ktor˘ch jedna odovzdala dizertaãnú prácu k obhajobe a jedna sa pripravuje na dizertaãnú
skú‰ku. Pani docentka Zuzana Vitková tak zaloÏila
vedeckú ‰kolu v oblasti biogaleniky a farmakokinetiky.
Jej doktorandi boli zapojení do medzinárodného projektu CEEPUS. V rámci tohto projektu sa zúãastnili na ‰tudijnom pobyte v zahraniãí a boli zapojení do projektu
Európskeho sociálneho fondu – ESF, kde sa umiestnili
na popredn˘ch miestach.
Jubilantka vypracovala a zaviedla predná‰ky
a cviãenia z predmetu biofarmácia. V súãasnosti v rámci

magisterského ‰túdia garantuje a predná‰a predmet zdravotnícke pomôcky. Predná‰a vybrané kapitoly
z predmetu farmaceutická technológia a vedie praktické
cviãenia. Je examinátorkou v predmetoch farmaceutická
technológia a zdravotnícke pomôcky a je predsedníãkou
Komisie pre ‰tátne skú‰ky z predmetov farmaceutická
technológia a sociálna farmácia. Pravidelne oponuje
diplomové, rigorózne , dizertaãné a habilitaãné práce
v slovenskom aj anglickom jazyku. Veºmi úspe‰ne
a systematicky pripravuje ‰tudentov na ·tudentskú
vedeckú konferenciu. Viackrát pôsobila ako vedúci uãiteº v˘mennej praxe ‰tudentov v zahraniãí, ako aj reciproãne zahraniãn˘ch ‰tudentov na Slovensku.
Jubilantka je autorkou uãebnice „Úvod do farmakokinetickej anal˘zy“, spoluautorkou monografie „Pokroky
vo farmácii“ a troch skrípt (Biofarmácia, Biogalenika
a Extrakãné metódy vo farmaceutickej technológii).
Pani docentka Zuzana Vitková sa celoÏivotne intenzívne angaÏuje aj vo vedeckej práci. Vo funkcii zodpovedného rie‰iteºa viedla granty VEGA – Optimalizácia
topick˘ch liekov na báze hydrogélov, Optimalizácia
polotuh˘ch liekov˘ch foriem pre dermatológiu
a stomatológiu, Formulácia topick˘ch liekov na báze prírodn˘ch a syntetick˘ch polymérov a rastlinn˘ch extraktov. V súãasnosti má podanú ÏiadosÈ o grant VEGA –
Optimalizácia disoluãn˘ch profilov s ohºadom na liekovú formu a jej parametre. Ako spolurie‰iteºa sa podieºala
aj na rie‰ení ìal‰ích ‰tyroch grantov˘ch projektov
a grantové úlohy aj oponuje. Pôsobila tieÏ ako ãlenka
medzinárodn˘ch programov˘ch v˘borov vedeck˘ch
konferencií v zahraniãí (Central European Congress on
Pharmaceutical Technology, Siofok, 2005 a Central
European Symposium on Pharmaceutical Technology
and Biodelivery Systems, Ljubljana, 2008, Graz 2010).
Aktívne, formou vedeck˘ch predná‰ok sa zúãastÀovala
v˘znamn˘ch medzinárodn˘ch sympózií „Biofarmácia
a farmakokinetika“.
V rokoch 1975–2009, s v˘nimkou niekoºk˘ch rokov,
pôsobila ako vedúca organizaãného v˘boru a kaÏdoroãne
zorganizovala vedeckú konferenciu s medzinárodnou
úãasÈou „Technologické dni“ a bola ãlenkou v˘boru
Technologickej sekcie SFS pri SLS. Recenzuje karentované publikácie pre zahraniãné vydavateºstvá, posudzuje
grantové projekty a oponuje diplomové, rigorózne,
dizertaãné a habilitaãné práce.
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Jej najdôleÏitej‰ie vedecké v˘sledky spadajú
do oblasti biogaleniky, najmä ‰túdia vplyvu pomocn˘ch
látok na procesy LADME. KeìÏe z hºadiska moÏnosti
ovládania tohto procesu prostredníctvom exogénnych
parametrov je urãujúcou fázou práve liberácia lieãiva
z liekovej formy, preváÏná ãasÈ experimentov zamerala
na anal˘zu a hodnotenie tohto procesu. Experimenty sa
realizovali in vitro ako aj in vivo na laboratórnych zvieratách. Získané údaje boli následne vyuÏité pre tvorbu
farmakokinetick˘ch modelov, z ktor˘ch bolo moÏné
predikovaÈ vplyvy exogénnych parametrov na biologickú dostupnosÈ lieãiva. T˘m bola prirodzene vtiahnutá do
problematiky modelovania pohybu lieãiva v organizme
a komplexn˘m in vivo – in vitro metódam vyhodnocovania biologickej dostupnosti. Preto druhá ãasÈ jej vedeck˘ch v˘sledkov spadá do tejto oblasti.
Svoje vedecké v˘sledky publikovala v poãetn˘ch
vedeck˘ch ãasopisoch. Podºa záznamov z databázy evidencie publikaãnej ãinnosti zamestnancov UK (EVIPUB) zo dÀa 4. februára 2015 ich poãet dosiahol 384.
Z toho je 26 karentovan˘ch publikácií. Celkov˘ poãet
citácií je144.
Jej vedecká aktivita nepoºavila ani vo vy‰‰om veku, ão
dokazuje skutoãnosÈ, Ïe za posledn˘ch 5 rokov okrem
poãetn˘ch domácich a zahraniãn˘ch publikácií vyprodukovala aj 10 vedeck˘ch publikácií v zahraniãn˘ch karentovan˘ch ãasopisoch.
KolegyÀa doc. Z. Vitková pôsobila tieÏ ako hlavná
odborníãka MZ SR pre farmaceutickú technológiu, ãlenka pracovnej skupiny akreditaãnej komisie MZ SR, ãlenka Technologickej sekcie SFS, podpredsedníãka Spoloãnej odborovej komisie doktorandského ‰túdia vo
vednom odbore galenická farmácia, podpredsedníãka
Odborovej komisie v ‰tudijnom odbore galenická farmácia, predsedníãka komisie pre ‰tátnej skú‰ky farmaceutická technológia a sociálnu farmáciu a lekárenstvo.
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V rokoch 1998–2003 bola tieÏ ãlenkou komisie ‰tátnych
skú‰ok v predmete Sociálna farmácia a lekárenstvo. PäÈ
funkãn˘ch období pôsobila ako tajomníãka AS FaF UK.
Vedecké a pedagogické v˘sledky doc. Z. Vitkovej boli
ocenené Skarnitzlovou cenou za v˘znamnú publikaãnú
ãinnosÈ, medailou PhMr. Vladimíra J. Îuffu SFS, zlatou
a striebornou pamätnou medailou FaF UK a striebornou
Galénovou medailou. V roku 2009 bola za vzdelávaciu,
v˘skumnú a organizátorskú prácu ocenená Weberovou
cenou SFS a v roku 2015 bola ocenená SFS jej najvy‰‰ím ocenením, a to udelením titulu a diplomu âestn˘
ãlen SFS.
Anal˘za ukazuje, Ïe dosiahnuté v˘sledky jubilantky
sú v˘znamné. Tak ako za ‰tudentsk˘ch ãias, tak aÏ doteraz zostala pani doc. Zuzana Vitková pre ‰tudentov osobn˘m vzorom. Je známa mimoriadnou precíznosÈou, obetavosÈou, pracovn˘m entuziazmom a ochotou
kedykoºvek pomôcÈ. Jej predná‰ky boli a sú vÏdy precízne a fundovane pripravené. Nerobí jej problém stráviÈ so
svojimi diplomatmi, rigorozantmi ãi doktorandmi dlhé
hodiny v laboratóriu alebo pri individuálnych konzultáciách. Nie je preto náhodou, Ïe uÏ ‰tudenti niÏ‰ích roãníkov prichádzajú za Àou, aby sa informovali o moÏnosti
rie‰iÈ diplomové práce pod jej vedením a podobne je to
aj so záujemcami o rigorózne ãi doktorandské ‰túdium.
Ako viem jej b˘valí diplomanti, rigorozanti ãi doktorandi s Àou udrÏiavajú srdeãné a osobné kontakty dlhé roky.
Preto mi dovoºte, aby som v mene spoluÏiakov, spolupracovníkov a kolegov zaÏelal pani docentke Zuzane
Vitkovej predov‰etk˘m dobré zdravie, veºa ìal‰ích pracovn˘ch úspechov a osobné ‰Èastie.
Dr. h.c. prof. RNDr. Jozef âiÏmárik, PhD.
prezident Slovenskej farmaceutickej spoloãnosti,
Bratislava

