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Úspešná akreditácia ďalších študijných programov na univerzitepokračovanie
na str. 2

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
sa v  rámci čerpania fi nančných prostriedkov zo štrukturál-
nych fondov Európskej únie v programovacom období 2007 
– 2013 zapojila do dvoch operačných programov Výskum a 
vývoj a Vzdelávanie. V rámci operačného programu Vzdelá-
vanie, opatrenia 1.2 a  výzvy Vysoké školy a  výskum a vývoj 
ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti bola univerzita 
úspešná s projektom pod názvom Nové študijné programy 
a  vzdelávanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v  Koši-
ciach v celkovej sume 997 498,10 EUR. V rámci uvedeného 
projektu univerzita pripravila ku  akreditácii a  výučbe dva 
nové študijné programy, a  to bakalársky študijný program 
pod názvom vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 
a hipoterapii a doktorandský študijný program pod názvom 
neurovedy. V rámci uvedeného projektu univerzita tiež rea-
lizuje vzdelávanie pre manažment univerzity a vysokoškol-
ských učiteľov zamerané na prácu s počítačom, znalosti ang-
lického jazyka a manažérske zručnosti. 
 Impulzom pre vznik projektu bola nutnosť ďalej pokračo-
vať v rozvoji nových študijných programov a ich akreditácie 
tak, aby UVLF v Košiciach bola aj v budúcnosti konkurencie-
schopná nielen v SR, ale aj v EÚ. Tieto aktivity patria medzi 
priority rozvoja univerzity a  tvoria súčasť jej dlhodobého 
zámeru. Jedným z kľúčových aspektov projektu je zabez-
pečenie kvality vysokoškolského vzdelávania a prepojenie 
obsahu vzdelávania s potrebami vedomostnej spoločnosti, 
a to na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (ba-
kalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského 
štúdia). 
 Akreditačná komisia SR posúdila žiadosť o  akreditáciu 
oboch študijných programov kladne a  po jej odporúčaní 
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzy-
ca vydal 29. 11. 2011 rozhodnutie o priznaní práva udeľovať 

akademický titul philosophiae doctor (PhD.) absolventom 
študijného programu neurovedy a  23. 1. 2012 o  priznaní 
práva udeľovať akademický titul bakalár (Bc.) absolventom 
študijného programu vzťah človek – zviera a  jeho využitie 
v canisterapii a hipoterapii v dennej i externej forme. 
 Študijný program neurovedy zo študijného odboru 4.2.16 
neurovedy poskytuje v internej a externej forme tretí stupeň 
vysokoškolského štúdia. Profi lujúcou podstatou tohto štu-
dijného programu je štúdium molekulového zloženia, štruk-
túry, funkcií, vývoja, biochémie, imunológie, fyziológie a pa-
tológie nervového systému a mozgu. Odvetvie zahrňuje aj 
štúdium biologickej podstaty správania, vnímania, pamäti a 
učenia. Absolvent získa moderné vedecké metódy výskumu 
a vývoja, ktoré sa používajú v normálnej, experimentálnej a 
patologickej neuroanatómii, histológii, embryológii, neuro-
biológii, imunológii, mikrobiológii, virológii, biochémii a fy-
ziológii laboratórnych zvierat a komparatívne u človeka.
 Študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie v ca-
nisterapii a hipoterapii sa bude realizovať v rámci študijného 
odboru 6.3.8 kynológia na 1. stupni vysokoškolského štúdia 
v dennej i  externej forme štúdia. Bude to jediný študijný 
program tohto druhu na Slovensku, ktorý umožní získať vy-
sokoškolské vzdelanie v  oblasti canisterapie a  hipoterapie. 
Príprava odborníkov v  tejto oblasti doteraz prebiehala len 
vo forme krátkodobých kurzov, čo vzhľadom na závažnosť 
používaných postupov terapie a dopadu na zdravie člove-
ka nie je dostačujúce. Bakalárske vzdelanie umožní získanie 
rozsiahlych teoretických a  praktických znalostí o  interakci-
ách a vzťahoch medzi človekom a zvieraťom v ich mnoho-
rakých podobách. Je zamerané na interdisciplinárnu a   na 
problém orientovanú prácu a absolventom tak má umožniť 
uplatnenie v  oblasti canisterapie a  hipoterapie. Absolventi 
sa po ukončení štúdia môžu uplatniť predovšetkým v peda-
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 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2011
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Po úspešnej akreditácii ďalších študijných programov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach od 
akademického roku 2012/2013 otvára študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipotera-
pii v dennej a externej forme v rámci 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania a študijný program neurovedy v rámci 3. 
stupňa vysokoškolského vzdelávania. Otvoreniu nových študijných programov predchádzal náročný proces príprav.

Počet zamestnancov k 31. 12. 2011

Učitelia Profesori 31
   Docenti 36
   Odborní asistenti, asistenti 121
Vedecko-výskumní pracovníci 24
THP   172
R    127
SD   12
UVLF spolu  523

Počet absolventov v ak. roku 2010/2011: 287
a) na prvom stupni vysokoškolského štúdia
 (bakalárske štúdium):     48
 - študijný program  kynológia  – denná forma:   29
 - študijný program  kynológia – externá forma:   15
 - študijný program bezpečnosť krmív a potravín –
  denná forma:      4
b) na spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského  
  štúdia:                                 205
 - študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo
  (doktorské štúdium):    71



gogických zariadeniach (školy, materské školy), klinikách a 
rehabilitačných centrách, geriatrických ústavoch (domovy 
dôchodcov a  domovy opatrovateľských služieb), zariade-
niach na výkon trestu a  forenzných resocializačných zaria-
deniach, zariadeniach pre drogovo závislých (podpora pri 
odvykaní a resocializácii), zariadeniach na vzdelávanie a po-
radenstvo pre chovateľov zvierat pri zaobchádzaní so zviera-
tami (zaobstaranie si domáceho zvieraťa, problémové zvie-
ratá, právne otázky, a  pod.), vo vedeckých ustanovizniach, 
ktoré sa zaoberajú otázkami vzťahu človek – zviera a využi-
tím zvierat, v poradenskej praxi v súvislosti s otázkami pri vý-
bere domáceho zvieraťa, zaobchádzaní s ním a jeho chove, 
v organizáciách zastrešujúcich podniky, spolky a pod., ktoré 
sa chovom zvierat zaoberajú v najširšom slova zmysle. 
 Príprava nových študijných programov na akreditáciu je 
proces mimoriadne náročný, vyžadujúci si kooperáciu nie-
len odborných garantov, ale aj súčinnosť orgánov akade-
mickej samosprávy. Učebné plány musia obsahovať všetky 
profi lové predmety vo vzájomnej prepojenosti a nadväz-
nosti, výsledkom ktorej musí byť naplnenie cieľa študijného 
programu a absolvent pripravený vykonávať svoju profesiu. 
Verím, že pri tvorbe týchto študijných programov sa nám to 
podarilo. Pri ich príprave a následnej realizácii spolupracuje-
me s ďalšími partnerskými organizáciami. V rámci študijné-
ho programu neurovedy je to Neuroimuologický ústav SAV 
v  Bratislave, Neurobiologický ústav SAV v  Košiciach a  Cen-
trum excelentnosti pre výskum mozgu, v  rámci študijného 
programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 
a hipoterapii spolupracujeme najmä s Filozofi ckou fakultou 
UPJŠ v Košiciach a Národným rehabilitačným centrom Ková-
čová.
 Na tomto mieste sa vynára otázka, či univerzita, ako je tá 
naša, s  tradičnými a  jedinečnými študijnými programami, 
preverenými dlhými rokmi ich existencie, potrebuje ďalšie, 

nové študijné programy s novými študentmi. Za ostatných 
5 rokov stúpol počet študentov skoro dvojnásobne. Každým 
rokom viac a viac bojujeme s neúmernou výučbovou zaťaže-
nosťou našich učiteľov, nedostatkom posluchární a cvičební 
a potrebou ich rekonštrukcie, čo univerzitu stojí nemálo fi -
nančných prostriedkov. Prioritou by mala byť pre nás kvalita, 
a to kvalita vzdelávania, kvalita študentov, kvalita materiál-
no-technického zázemia pedagogického procesu. A teda aj 
kvalita ponúkaných študijných programov. Je absolútne ne-
vyhnutné, aby obsah študijných programov odrážal potreby 
trhu práce, ktorý si v posledných rokoch žiada predovšetkým 
absolventov s vysokou mierou praktických zručností, schop-
ných zvládnuť nové sofi stikované technológie, ďalej stavať 
na základných teoretických vedomostiach z príslušného 
odboru a schopných pružne reagovať na meniace sa pod-
mienky v štruktúre pracovných miest, na nové technológie a 
pracovné prostredie. 
 Vývoj spoločenskej objednávky trhu práce a  záujmu 
o štúdium na našej univerzite za ostatné obdobie ukázal, že 
nie všetky ponúkané študijné programy spĺňajú tieto požia-
davky. Preto je čas prehodnotiť opodstatnenosť niektorých 
z nich, najmä takých, o ktoré dlhodobo nie je potrebný záu-
jem, alebo ktoré vyznievajú ako duplicitné. Na druhej strane 
musíme posilniť a  zefektívniť študijné programy, ktoré pri-
tiahnu kvalitného aj zahraničného uchádzača a ktorých ab-
solvent je spoločnosťou žiadaný. V konkurenčnom prostredí 
neprimerane vysokého počtu vysokých škôl a nimi ponúka-
ných študijných programov silnie boj o kvalitného študen-
ta. Spôsobom, akým môžeme byť v  tomto boji úspešný, je 
ponuka jedinečných, kvalitných a spoločnosťou akceptova-
ných študijných programov. A nové akreditované študijné 
programy tento potenciál rozhodne majú. 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
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 - študijný program hygiena potravín
  (doktorské štúdium):    26
 - študijný program farmácia (magisterské štúdium):    71
 - ZAŠ študijný program
  všeobecné veterinárske lekárstvo:    37
c) na treťom stupni vysokoškolského štúdia
 (doktorandské štúdium v 16-tich študijných
 programoch):  34
 - denná forma:    11  
 - externá forma (študijné programy):       9
 - externá forma (vedné odbory):   14

Počet  študentov zapísaných v ak. roku 2011/2012:  633
a) na prvom stupni vysokoškolského štúdia
 (bakalárske štúdium):   163
 - študijný program kynológia – denná forma:   60
 - študijný program kynológia – externá forma:    50
 - študijný program bezpečnosť krmív a potravín –
  denná forma:     27
 - študijný program bezpečnosť krmív a potravín –
  externá forma:   26
b) na spojenom prvom a druhom stupni
 vysokoškolského štúdia:   427
 - študijný program farmácia (magisterské štúdium):  156
 - študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo
  (doktorské štúdium):  154
 - študijný program hygiena potravín
  (doktorské štúdium):     90
 - ZAŠ študijný program všeobecné veterinárske
  lekárstvo (doktorské štúdium):    27 
c) na druhom stupni vysokoškolského štúdia
 (magisterské štúdium):    11
 - študijný program trh a kvalita potravín –
  denná forma:      8
 - študijný program trh a kvalita potravín –
  externá forma:      3
d) na treťom stupni vysokoškolského štúdia
 (doktorandské štúdium v 16-tich študijných
 programoch):    32
 - denná forma:    19
 - externá forma:    12
 - zahraniční študenti:      1

Počet študentov na univerzite
v ak. roku 2011/2012 spolu: 2091
z toho:
a) na prvom stupni vysokoškolského štúdia
 (bakalárske štúdium):     287
 - študijný program kynológia – denná forma:    115
 - študijný program kynológia – externá forma:     93
 - študijný program bezpečnosť krmív a potravín –
  denná forma:      54
 - študijný program bezpečnosť krmív a potravín –
  externá forma:       25
b) na spojenom prvom a druhom stupni
 vysokoškolského štúdia:  1608
 - študijný program farmácia
  (magisterské štúdium):     638
 - študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
v roku 2011

pokračovanie
zo str. 1

  (doktorské štúdium):    659
 - študijný program hygiena potravín
  (doktorské štúdium):    188
 - ZAŠ študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo  
  (doktorské štúdium):     123
c) na druhom stupni štúdia (magisterské štúdium):        9
 - študijný program trh a kvalita potravín –
  denná forma:        6
 - študijný program trh a kvalita potravín –
  externá forma:        3
d) na treťom stupni vysokoškolského štúdia
 (doktorandské štúdium v 16-tich študijných
 programoch):     187
 - denná forma:    119   
 - externá forma:      62
 - zahraniční študenti:         6

Zasadnutia poradných orgánov a orgánov akademickej 
samosprávy univerzity v roku 2011:

Vedenie univerzity: každý týždeň
Zasadnutie kolégia rektora: 23. – 24. 6. 2011, 27. 6. 2011 
Vedecká rada (VR): 17. 5. 2011, 6. 7. 2011,
   8. 11. 2011
Slávnostné zasadnutie VR: 20. 4. 2011
Akademický senát (AS):  21. 2. 2011, 21. 3. 2011,
   18. 4. 2011, 4. 7. 2011,
   10. 10. 2011,  12. 12. 2011
Mimoriadne zasadnutie AS:  5. 1. 2011
Zasadnutie správnej rady:  16. 5. 2011, 14. 12. 2011

Významné udalosti:
1. Nástup do funkcie rektora a  prorektorov univerzity
 na funkčné obdobie rokov 2011 – 2015 s účinnosťou od
 1. 2. 2011, resp. 1. 3. 2011.
2. Zaradenie do zoznamu európskych veterinárnych škôl 
 ako „visited and approved establishments“, t. j. „navští-
 vených  a potvrdených veterinárnych škôl Európy“ na
 zasadnutí ECOVE  dňa 12. 4. 2011.
3. Akreditácia študijného programu neurovedy v študijnom
 odbore 4. 2. 16 neurovedy pre 3. stupeň vysokoškolského
 štúdia v dennej a externej forme.
4. Inaugurácia rektora a  prorektorov univerzity dňa
 20. 4. 2011.
5. Úprava insígnií univerzity v  súvislosti so zmenou jej
 názvu a loga.
6. Vydanie pamätnej medaily univerzity po zmene jej názvu 
 a loga s  mottom UNUS MUNDUS UNA SALUS UNA
 MEDICINA – JEDEN SVET  JEDNO ZDRAVIE  JEDNA
 MEDICÍNA vyrobenej v Mincovni Kremnica, š. p.,
 z  mosadze v  pozlátenom vyhotovení a  v  patinovanom 
 striebre a  bronze, udeľovanej pri príležitosti životných
 jubileí, pri významných výročiach a za mimoriadny prí-
 nos k rozvoju univerzity.
7. Slávnostné odhalenie pamätnej tabule akademika Jána
 Hovorku v budove Slovenskej lesníckej a drevárskej kniž-
 nice pri Technickej univerzite v Zvolene dňa 16. 6. 2011 
 pri príležitosti Svetového roku veterinárskej medicíny.
8. Promócie absolventov univerzity dňa 29. 6. 2011.
9. Uvítanie do života knihy MVDr. Štefana Mártona V kraji-
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 ne ohlušujúceho ticha o  veterinárnej expedícii v  Mon-
 golsku z  roku 1964 dňa 30. 6. 2011. 
10. Slávnostné otvorenie akademického roku 2011/2012
 dňa 12. 9. 2011.
11. Zlatá promócia absolventov akademického roku
 1959/1960 dňa 16. 9. 2011.
12. Imatrikulácia študentov prvých ročníkov dňa 28. 10. 
 2011.
13. Vybudovanie priestorov pre izoláciu koní chorých alebo
 podozrivých z nákazy infekčnou chorobou.
14. Zriadenie a vybavenie mobilnej kliniky pre kone.
15. Vybudovanie analytického laboratória, chirurgicko-orto-
 pedického oddelenia pre prežúvavcov a sociálneho za-
 riadenia pre potreby zabezpečenia praktickej klinickej
 a ostatnej výučby na ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici k za-
 čiatku akademického roku 2011/2012.
16. Obnovenie rybníka na Účelovom zariadení pre chov
 a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach.
17. Uvítanie do života knihy Ing. Jána Keresteša Zdravie a vý-
 živa ľudí dňa 15. 11. 2011.
18. Odhalenie pamätnej tabule akademika Františka Niž-
 ňánskeho na univerzite pri príležitosti jeho nedožitých
 stých narodenín dňa 18. 11. 2011.
19. Odhalenie pamätnej tabule prof. MVDr. Michala Bartí-
 ka, DrSc., zakladateľa veterinárskej biochémie a toxikoló-
 gie, akademického funkcionára a dlhoročného vedúce-
 ho katedry chémie a biochémie Vysokej školy veteri-
 nárskej v  Košiciach, pri príležitosti jeho nedožitých
 90-tych narodenín dňa 9. 12. 2011.
20. Odhalenie busty prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc., zakla-
 dateľa zoohygieny a dlhoročného akademickému
 funkcionára Vysokej školy veterinárskej v  Košiciach, pri 
 príležitosti jeho nedožitých 90-tych narodenín dňa
 15. 12. 2011.

Strategické rozhodnutia:
1. Vytvorenie funkcie prorektora pre klinickú činnosť a styk
 s praxou.
2. Zriadenie Edičného strediska a  predajne literatúry Uni-
 verzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako 
 samostatného účelového zariadenia.
3. Zriadenie Univerzitnej lekárne Univerzity veterinárskeho
 lekárstva a farmácie v Košiciach ako samostatného úče-
 lového zariadenia.

Významné projekty zo štrukturálnych fondov EÚ imple-
mentované v roku 2011:

Operačný program Výskum  a vývoj:
a) INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat 
 a  zoonózy v  partnerstve s  Parazitologickým ústavom
 SAV,
b) Centrum excelentnosti pre parazitológiu v  partnerstve
 s Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach,
c) Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií
 v partnerstve s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach, Ústa-
 vom materiálového výskumu SAV v Košiciach, Technic-
 kou univerzitou v  Košiciach a  Ústavom fyziológie
 hospodárskych zvierat SAV v Košiciach,
d) Pokročilé implantáty s  naočkovanými kmeňovými bun-
 kami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív v part-
 nerstve s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach a Ústavom
 materiálového výskumu SAV,
e) Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou
 poškodenej miechy v  partnerstve Neurobiologickým
 ústavom SAV v Košiciach, 

f ) Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou
 IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach,
g) Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou
 IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach II.

Operačný program Vzdelávanie:
a) Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF.

Významné projekty zo štrukturálnych fondov EÚ získa-
né v roku 2011:

Operačný program Výskum  a vývoj:  
a) Kompetenčné centrum pre biomodulátory a   výživové
 doplnky (Probiotech) v partnerstve s Ústavom fyziológie 
 hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. 

Operačný program Vzdelávanie:
a) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania.

Významné návštevy:
1. Návšteva izraelského veľvyslanca Alexandra Ben-Zvi
 na univerzite dňa 14. 10. 2011.
2. Návšteva ministra hospodárstva Juraja Miškova a minist-
 ra práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky
 Jozefa Mihála  na univerzite dňa 10. 11. 2011. 

Účasť univerzity na významných medzinárodných
podujatiach:
1. World Veterinary Year – Opening Ceremony,
 22. – 25. 1. 2011, Paríž, Francúzsko.
2. General Assembly 2011 – 24. plenárne zasadnutie Európ-
 skeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie,
 11. – 12. 5. 2011, Lyon, Francúzsko.
3. World Conference on  Veterinary Education, 
 13. – 15. 5. 2011, Lyon, Francúzsko.
4. XVIIIth Annual Conference of Association of the Carpathian 
 Region Universities na Petro Mohyla Black Sea State
 University, Jalta (Ukrajina) v dňoch 9. – 11. 6. 2011.
5. VetNEST Annual Meeting, 29. – 30. 9. 2011, Vroclav.

Významné vedecko-odborné podujatia:
1. XXXII. Hygiena Alimentorum, Štrbské Pleso,
 11. – 13. 5. 2011.
2. Účasť univerzity na 37. medzinárodnom poľnohospo-
 dárskom a potravinárskom veľtrhu AGROKOMPLEX 2009
 v Nitre v dňoch 18. – 21. 8. 2011.
3. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, IV. medzinárod-
 ná konferencia, UVLF v Košiciach,   7. – 8. 9. 2011.
4. 6. ročník seminára doktorandov  venovaného pamiatke
 akademika Boďu, UVLF v Košiciach, 12. – 13. 9. 2011.  
5. Ekológia a veterinárna medicína, medzinárodná vedec-
 ká konferencia venovaná nedožitým 90-tym narode-
 ninách prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc., UVLF v Košiciach,
 22. – 23. 9. 2011.

Významné spoločenské a športové podujatia:
1. Spoločná poľovačka na bažantiu zver konaná 21. 1. 2011
 v poľovnom revíri Samostatná bažantnica.
2. Ples farmaceutov konaný 26. 2. 2011 v  hoteli Double
 Tree by Hilton.
3. Zahájenie poľovnej sezóny 15. 4.2011 v poľovnom revíri 
 Samostatná bažantnica.
4. Jazdecké preteky Univerzity veterinárskeho lekárstva 
 a  farmácie v  Košiciach o Cenu rektora UVLF v Košiciach 
 konané dňa 6. – 8. 5. 2011 v  priestoroch jazdeckého

dokončenie na str. 11
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INFORMÁCIE Z VEDENIA

2. 1. 2012

Informácie rektora o: 
- významných udalostiach a podujatiach univerzity v roku
 2011 a očakávaných, resp. plánovaných udalostiach a po-
 dujatiach v roku 2012, 
- zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu pro-
 stredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2012.
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- nedostatočných počtoch termínov na skúšky a  obme-
 dzovaní počtu prihlásených študentov (čl. 15, bod. 13,
 písm. b Študijného poriadku).
Informácie prorektora Legátha o:
- príprave a  konaní záverečných oponentúr končiacich
 projektov VEGA s termínom do 16. 1. 2012 a KEGA  s ter-
 mínom do 10. 1. 2012.

10. 1. 2012

Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
- konaní Summer school v  júli 2012 na Veterinárnej a
 farmaceutickej fakulte v Brne v rámci programu CEEPUS,
 informácie pre záujemcov sú zverejnené na webovej
 stránke,
- zaslaní požiadaviek a  návrhov na nový projekt CEEPUS 
 pre akademický rok 2012/2013 do 10. 1. 2012.
Informácie prorektora Korima o:
- zverejnení informácie na webovej stránke Akreditačnej
 komisie o  kladnom vyjadrení ku žiadosti UVLF v  Koši-
 ciach o akreditáciu študijného programu „vzťah človek -
 zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii“, 
- zverejnení plánu 2. cyklu komplexných akreditácií na
 webovej stránke Akreditačnej komisie; UVLF v Košiciach
 má termín na predloženie podkladov pre komplexnú
 akreditáciu 1. 3. 2014. 
Informácie prorektora Nagya o:
- stave používania programu ProVet jednotlivými klini-
 kami UVLF v Košiciach. 

17. 1. 2012

Informácie rektora o: 
- pracovnom stretnutí zástupcov Komory veterinárnych
 lekárov SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
 a univerzity dňa 14. 1. 2012,
- podaní projektového návrhu univerzitného vedeckého
 parku v Košiciach (MediPark Košice) v partnerstve s UPJŠ
 v  Košiciach v  rámci operačného programu Výskum a
 vývoj. 
Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
- zaslaní štatistického výkazu o ďalších vzdelávacích aktivi-
 tách za rok 2011 pre Ústav informácii a prognóz školstva,
- poskytnutých informáciách o  koordinácii práce so ZP
 študentmi za UVLF v Košiciach pre Centrum podpory štu-
 dentov so špecifi ckými potrebami, UK Bratislava. 
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
- konaní informačného seminára programu Erasmus dňa
 7. 2. 2012 v Bratislave.
Informácie prorektora Nagya o:
- riešení zvýšenej chorobnosti ošípaných na ŠPP v Z. Tepli-
 ci klinikou ošípaných.

24. 1. 2012

Informácie rektora o:
- účasti na oslave 20. výročia založenia Komory veteri-
 nárnych lekárov SR dňa 20. 1. 2012 vo Zvolene,
- o podaní troch projektov za univerzitu v rámci Výzvy
 OPVaV-2011/1.1/01-SORO:
1. Budovanie infraštruktúry vedy a  výskumu v  oblasti
 diagnostiky, terapie a prevencie chorôb zvierat. 
2. Budovanie technologickej infraštruktúry pre biomedicínsky
 výskum v oblasti veterinárnej medicíny.
3. Modernizácia prístrojového vybavenia v  oblasti výskumu
 patologických procesov a  liečebných stratégií u  malých 
zvierat.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o: 
- stretnutí školiteľov a doktorandov na neuroimunologic-
 kom ústave, 
- počte prihlásených  študentov do výberového konania
 na študijné pobyty, resp. stáže v  rámci programu Eras-
 mus v akademickom roku 2012/2013.
Informácie prorektora Legátha o:
- príprave podkladov pre odmenenie autorov karentových
 článkov publikovaných v r. 2011 podľa platných predpi-
 sov UVLF v Košiciach, 
- zabezpečení vykonania pravidelného ročného bodové-
 ho hodnotenia tvorivých pracovníkov UVLF v  Košiciach
 za rok 2011.
Informácie prorektora Korima o: 
- podmienkach účasti UVLF v  Košiciach v centrálnom
 rozvojovom projekte AHELO-SK, ktorého obsahom je
 implementácia projektu OECD Assessment of Higher
 Education Learning Outcomes, 
- požiadavke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špor-
 tu SR na vyhodnotenie anonymných dotazníkov, pomo-
 cou ktorých študenti hodnotia kvalitu študijných pred-
 metov a pedagógov na UVLF v Košiciach.
Informácie prorektora Nagya o: 
- problémoch so zabezpečovaním veterinárnych receptov
 pre potreby kliník. 

31. 1. 2012

Informácie rektora o:
- organizovaní novoročného koncertu Štátnej fi lharmónie
 konaný 26. 1. 2012 v  Dome umenia v Košiciach.
Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
- pripravovanej kontrole posluchární pred začiatkom let-
 ného semestra, 
- organizácii blokovej výučby v 5. ročníku ŠP VVL.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
- výzve na predkladanie prihlášky na udelenie Značky kva-
 lity ERASMUS MOBILITA do 29. 2. 2012, 
- spustení AIS pre ZAŠ a vkladaní sylabov  pre  všetky pred-
 mety,  
- príprave študijného programu  pre spoločný študijný
 program Joint bachelor programme, ktorý bude zaháje-
 ný v LS ak. roku 2011/2012. 
Informácie prorektora Legátha o:
- konaní habilitačnej prednášky a  obhajoby habilitačnej
 práce MVDr. Norberta Žilku, PhD., na tému Imunológia
 kognitívnych funkcií mozgu 22. februára 2012.
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Informácie prorektora Nagya o:
- získaní poverenia pre MVDr. Weissovú z kliniky malých
 zvierat na vydávanie pasov spoločenských zvierat zo
 ŠVPS SR a požiadaní KVL SR o umožnenie prístupu do
 centrálneho registra spoločenských zvierat.

7. 2. 2012

Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
- príprave programu pre prorektorku Nordland University
 G. Lysfj ord a príprave spoločného stretnutia  s nórskymi
 študentmi.
Informácie prorektora Korima o: 
- ponuke Nadácie SLSP, a.s., na pokračovanie v spolupráci
 pre rok 2012, 
- nápočte fi nančných prostriedkov na zabezpečenie pe-
 dagogického procesu v LS AR 2011/2012.
Informácie prorektora Nagya o:
- začatí adaptačných prác v pavilóne č. 17 v priestoroch
 plánovaných  pre kliniku ošípaných, 
- uskutočnení kontrolného dňa na stavbe objektu č. 18 –
 klinické ustajňovacie priestory, 
- stave zabezpečenia prístrojového vybavenia laboratória
 na ŠPP v Z. Teplici. 

14. 2. 2012

Informácie rektora o:
- pracovnom stretnutí s  kpt. JUDr. Jozefom Grigerom,
 zástupcom Generálneho riaditeľstva zboru väzenskej
 a justičnej stráže,  7. 2. 2012 v súvislosti s prípravou doho-
 dy o spolupráci,
- pracovnom stretnutí s členmi prezídia Slovenskej lekár-
 nickej komory SR a členmi regionálnych lekárnických ko-
 môr Prešovského a Košického samosprávneho kraja dňa
 8. 2. 2012,
- pracovnom stretnutí členov vedenia školy a  garantov
 študijného programu animal science s  Grete Lysfj ord,
 prorektorkou University of Norland, dňa 9. 2. 2012,
- pracovnom stretnutí členov vedenia školy s  učiteľmi

 katedry lekárenstva a  farmaceutickej technológie dňa
 10. 2. 2012.
Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
- priebehu štátnych skúšok v študijnom programe farmá-
 cia, 
- zmluve o spolupráci s Komorou veterinárnych lekárov SR
 a UVLF v Košiciach o vzdelávacích poukazoch. 
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o: 
- zápise a nástupe 12 nórskych študentov do 4. semestra
 spoločného študijného programu  na našej univerzite,  
- podaní novej prihlášky na program Erasmus na
 r. 2012/2013 do 9. 3. 2012 a sprievodných akciách v rám-
 ci 25. výročia programu Erasmus.

21. 2. 2012

Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
- vydaných a nevydaných vysokoškolských učebniciach
 a učebných textoch podľa plánu edičnej a vydavateľskej
 činnosti v slovenskom jazyku za rok 2011. 
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
- konaní stretnutia s  Erasmus študentmi dňa 18. 2. 2012
 za účelom prípravy  rozvrhu hodín na letný semester
 a rozdelenia predmetov.
Informácie prorektora Nagya o:
- priebehu rekonštrukčných prác v priestoroch objektu
 P 17 pre kliniku ošípaných. 

28. 2. 2012

Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
- príprave prípravného kurzu pred prijímacími pohovormi,
 príprave prelomového plesu študentov 4. ročníka VVL 
 a HP. 
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
- podpísaní bilaterálnych zmlúv o štúdiu nórskych študen-
 tov spoločného študijného programu, 
- vypísaní tém na dizertačné práce pre akad. rok 2012/2013
 do 15. 3. 2012.

 V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmie-
nok a   podmienok zamestnávania zamestnancov Univerzi-
ty veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podľa § 
231 Zákonníka práce a podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 2/1991 
Zb. o  kolektívnom vyjednávaní v  znení neskorších predpi-
sov dňa 30. 12. 2011 uzatvorili zmluvné strany Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, zastúpená 
prof. MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD., rektorom UVLF v Koši-
 ciach a Základná organizácia Odborového zväzu pracovní-
kov školstva a vedy Univerzity veterinárskeho lekárstva a far-
mácie v Košiciach, zastúpená prof. RNDr. Michalom Toropi-
lom, CSc., predsedom Rady ZO OZ PŠaV UVLF v  Košiciach, 
Kolektívnu zmluvu na rok 2012.
 Pred jej samotným podpisom prebiehali pomerne dlhé, 
ale konštruktívne rokovania medzi obidvoma stranami. Ne-
pochybne na proces kolektívneho vyjednávania mali vplyv 
aj celospoločenské ekonomické i politické aspekty, ako aj ce-
losvetová hospodárska a fi nančná kríza. Okrem toho nebolo 
jasné, či štátny rozpočet SR bude schválený, resp. v akej po-
dobe bude existovať. A nebolo zrejmé, či kolektívna zmluva 
vyššieho stupňa bude vôbec na rok 2012 podpísaná. Práve 

Kolektívna zmluva na rok 2012
tieto aspekty museli obidve strany pri koncipovaní KZ mať 
na zreteli. Kolektívna zmluva obsahuje 29 článkov, ktoré sa 
týkajú celkovej činnosti zamestnávateľa a  odborovej orga-
nizácie a prílohu o zásadách pre tvorbu, použitie sociálneho 
fondu a podmienkach poskytovania príspevkov z fondu za-
mestnancom a odborovej organizácii v roku 2012.
 Snáď len niekoľko výňatkov zo zmluvy:
- V zmysle KZVS bod II. 1 v záujme vytvárania priaznivej-
 ších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania
 a v zmysle § 85 ods. 8 ZP zamestnávateľ v roku 2012 určuje
 pracovný čas na 37 a ½ hodiny týždenne; u zamestnan-
 ca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne
 vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvoj-
 zmennej prevádzke sa ustanovuje pracovný čas 36 a ¼
 hodiny týždenne; u zamestnanca, ktorý má pracovný čas
 rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo
 vo všetkých zmenách v trojzmennej alebo v nepretržitej
 prevádzke sa ustanovuje pracovný čas 35 hodín týž-
 denne. 
- Zamestnávateľ umožní zamestnancom využívanie
 pružného pracovného času v  záujme zvýšenia efektív-
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 nosti práce, dôslednejšieho využívania pracovného času,
 znížením práce nadčas, ako aj v záujme lepšieho zosúla-
 denia pracovných a osobných potrieb zamestnancov. 
 Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončil 
pracovný pomer :
a) dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a) ale-
 bo b) ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom
 na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlho-
 dobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu odstupné
 vo výške: 
   - dvoch funkčných platov, ak pracovný pomer zamest-
  nanca u zamestnávateľa ku dňu uzatvorenia dohody
  o rozviazaní pracovného pomeru trval najmenej jeden
  rok a menej ako päť rokov, 
   - troch funkčných platov, ak pracovný pomer zamest-
  nanca u  zamestnávateľa ku dňu uzatvorenia dohody
  o  rozviazaní pracovného pomeru trval najmenej päť
  rokov. 
 Zmluvné strany sa dohodli, že základná výmera dovolen-
ky štyri týždne sa pre nepedagogických zamestnancov zvy-
šuje nad rozsah ustanovený v § 103 ZP o  jeden týždeň (5 
pracovných dní). 
- Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí zamestnan-
 covi, ktorý do konca kalendárneho roku dovŕši 33 rokov
 veku. 
- Zmluvné strany sa dohodli, že základná výmera dovolen-
 ky osem týždňov sa pedagogickým zamestnancom zvy-
 šuje nad rozsah ustanovený v § 103 ZP o jeden týždeň
 (5 pracovných dní).
- Zamestnanci majú v roku 2012 právny nárok na dlhšiu
 ako základnú výmeru dovolenky o jeden týždeň. 
- Zamestnávateľ bude prispievať na stravovanie aj zo so-
 ciálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociál-
 nom fonde v znení neskorších predpisov v sume 0,35 €
 na jedno hlavné jedlo.
- Zamestnávateľ umožní dôchodcom stravovanie podľa
 ods. 2 tohto článku, pričom im poskytne príspevok na jed-
 no hlavné jedlo v sume 0,35 € zo sociálneho fondu v zmys-
 le zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení ne-
 skorších predpisov. 
 Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na 
účasť na kultúrnych a  športových podujatiach v  mzde za 
mesiac november vo výške 30 €. Príspevok sa bude krátiť za-
mestnancom v prípade práceneschopnosti a inej neprítom-
nosti (materská dovolenka, neplatené voľno), za každých 30 
kalendárnych dní neprítomnosti o 1/12. 
 Nie je však možné vymenovať všetky pozitívne stránky 
podpísanej zmluvy. Jej plnenie sa bude kontrolovať dvakrát 
ročne. Počas plnenia podmienok vyplývajúcich z kolektívnej 
zmluvy sa obidve strany zaviazali pre dodržiavanie sociálne-
ho zmieru. Obidve strany sú presvedčené, že plnenie obsahu 
kolektívnej zmluvy prispeje k ďalšiemu rozvoju našej univer-
zity.
    prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
         predseda Rady ZO

 Dňa 28. 2. 2012 sa konalo zasadnutie Kolégia rektora Uni-
verzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
 Kolégium rektora na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Zabezpečenie letného semestra ak. roku 2011/2012.
 O organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 
 letného semestra informovali členov kolégia prorek-
 torka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. 
 Jana Mojžišová, PhD., a  prorektorka pre zahraničné
 a  doktorandské štúdium prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, 
 CSc. Okrem iného sa venovali skutočnostiam, ktoré si 
 ako pomerne nové vyžadujú väčšiu pozornosť, napr.
 organizovanie štátnych skúšok v  kreditovom systéme
 štúdia, presun viacerých výchovno-vzdelávacích akti-
 vít do novovytvorených či zrekonštruovaných priestorov
 na Školskom poľnohospodárskom podniku v  Zemp-
 línskej Teplici, pokračovanie spoločného študijné-
 ho programu náuka o  živočíchoch (Joint Bachelor Degree
 in Animal Science) na našej univerzite po absolvovaní 
 troch semestrov na nórskej Nordland University, či
 otvorenie nových akreditovaných študijných progra-
 mov – vzťah človek – zviera a  jeho využitie v  canisterapii
 a hipoterapii pre 1. stupeň, a neurovedy pre 3. stupeň.  
2. Návrh Dlhodobého zámeru Univerzity veterinárskeho
 lekárstva a farmácie v Košiciach na roky 2012 – 2017.
 Členovia kolégia v diskusii k  návrhu tohto dlhodobého 
zámeru nadviazali na návrhy, ktoré vzišli zo stretnutia ve-
denia školy s profesormi a garantmi študijných programov
15. 2. 2012. V centre pozornosti bola otázka študijných pro-
gramov, ich ponuka a počet vo vzťahu k potrebám spoločen-
skej praxe, a  tiež otázka budovania fakúlt na našej nateraz 
monofakultnej univerzite. 

Mgr. Ľudmila Kundríková
   kancelárka

ZASADNUTIE KOLÉGIA REKTORA

 Dňa 27. 2. 2012 sa konalo riadne zasadnutie Akademic-
kého senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a  farmá-
cie v Košiciach.

 Akademický senát na svojom zasadnutí schválil:
1. Mandátovú a návrhovú komisiu.
2. Návrh na stanovenie počtu prijímaných študentov na
 Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v  Ko-
 šiciach pre akademický rok 2012/2013 v  študijnom
 programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canistera-
 pii a hipoterapii.
3. Návrh zmien Školného a  poplatkov spojených so
 štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmá-
 cie v Košiciach platného na akademický rok 2012/2013 –
 vnútorný predpis č. 38 –  v zmysle pozmeňujúcich návr-
 hov.
4. Návrh zmien Štatútu a rokovacieho poriadku prijímacej
 a  odvolacej komisie na Univerzite veterinárskeho
 lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 38 – 
 v zmysle pozmeňujúcich návrhov.

MVDr. Peter Lazar, PhD.
predseda akademického senátu

Zasadnutie AKADEMICKÉHO SENÁTU
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 V krásnych historických priestoroch Zvolenského zámku 
si Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v spo-
ločnosti pozvaných  hostí  dňa 20. januára 2012 pripomenula 
dvadsiate výročie svojho založenia,  dôležitú udalosť,  ktorá 
znamenala aj začiatok súkromnej veterinárnej činnosti na 
Slovensku. 
 K slávnostnej atmosfére osláv 20. výročia vzniku KVL SR 
prispela účasť pozvaných hostí, a to: ministra pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Zsolta Simona, ústredné-
ho riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slo-
venskej republiky prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., riaditeľky 
ÚŠKVBL MVDr. Judity Hederovej, prezidenta KVL ČR MVDr. 
Ondreja Rychlíka, bývalých ústredných riaditeľov ŠVPS SR, 
bývalých prezidentov KVL SR  a  všetkých členov komory, 
ktorí si prišli spoločne zaspomínať na nedávnu minulosť. 
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach 
zastupoval rektor  prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.,  a pro-
rektori prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a  doc. MVDr. Oskar 
Nagy, PhD. Program osláv zahájil prezident KVL SR MVDr. 
Ladislav Stodola, ktorý vo svojom slávnostnom príhovore 
obšírne prezentoval novodobú históriu komory a jej prínos  
pre súkromnú veterinárnu prax. V ďalších vystúpeniach hos-
tí zazneli slová ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona, 
ústredného riaditeľa ŠVPS SR prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., 
bývalého prezidenta KVL SR MVDr. Mariána Gajdoša, prezi-
denta  KVL ČR  MVDr. Ondřeja Rychlíka a  ďalších.  V  mene 
akademickej obce UVLF v Košiciach sa členom komory pri-
hovoril rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., ktorý ocenil 
vzájomnú spoluprácu univerzity a komory v oblasti výchov-
no-vzdelávacej najmä pri zabezpečovaní praxí našich štu-

dentov a zabezpečení vzdelávania členov KVL SR,  v oblasti  
transferu vedeckých poznatkov do praxe, v  oblasti príprav 
veterinárnej legislatívy, príprave spoločných publikácií a re-
alizovaní ďalších spoločných aktivít a  záujmov. Pán rektor 
zablahoželal členom komory k 20. výročiu jej založenia a ako 
ocenenie vzájomnej spolupráce odovzdal prezidentovi ko-
mory zlatú pamätnú medailu UVLF v Košiciach.
 V ďalšej časti programu  Prezídium KVL SR ocenilo pamät-
nou medailou viacero osobností a organizácií, ktorí svojou 
činnosťou prispeli k  rozvoju a úspešnému napredovaniu 
tejto stavovskej veterinárnej organizácie. Prezident KVL SR 
odovzdal pamätnú medailu Ministerstvu pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, medailu prebral mi-
nister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon 
za dlhoročnú spoluprácu pri príprave zákonov v oblasti 
veterinárnej medicíny a pri ich presadzovaní, ďalej  Štátnej 
veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky, me-
dailu prebral ústredný riaditeľ prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., 
za trvalú odbornú spoluprácu pri tvorbe a presadzovaní 
právnych noriem všetkých stupňov do praxe a Univerzite 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, alma mater 
veterinárnych lekárov na Slovensku, medailu prebral rektor 
prof. MVDr. Emil Pilipčinec. PhD., za dlhodobú spoluprácu 
v edukačnej  oblasti  členov komory a vzájomnú  spoluprácu 
pri výchove veterinárnych lekárov.  Pamätnou medailou boli 
ocenení aj ďalšie spolupracujúce organizácie a  osobnosti, 
ktoré sa významnou mierou sa podieľali na založení a  ďal-
šom rozvoji komory.
 Po ofi ciálnej časti programu oslavy pokračovali famóz-
nym vystúpením zoskupenia hudobníkov Cigánski diabli.  
Nevšedný kultúrny zážitok vystriedala slávnostná recepcia, 
ktorá  bola miestom, kde si hostia vymieňali množstvo  spo-
mienok, ktoré sa nazbierali za pomerne dlhé obdobie dvoch 
desaťročí od vzniku KVL SR. Celé odpoludnie moderovali čle-
novia Prezídia KVL SR MVDr. Tibor Brauner a MVDr. Ľubomír  
Novotný.   
 Zablahoželajme Komore veterinárnych lekárov Sloven-
skej republiky aj týmto príspevkom a poprajme ďalšie úspeš-
né roky vedúce k rozvoju a jednote veterinárnej profesie, jej 
spoločenskému uznaniu a prosperite.

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Oslava 20. výročia založenia Komory veterinárnych lekárov SR
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Prof. MVDr. Leopolda VRZGULA, DrSc.  - 85-ročný

 Prof. MVDr. Leopold Vrzgula, DrSc., sa narodil 20. 2. 1927 
v  Lúčkach – obci na pomedzí Liptova a  Oravy, preslávenej 
majestátnou siluetou Choča a obľúbenými kúpeľmi. Po ma-
turite  na Štátnom gymnáziu v Ružomberku v roku 1946 na-
stúpil na vysokoškolské štúdium na Vysokej škole veterinár-
nej v Brne, ktoré ukončil v roku 1951, a kde získal aj diplom 
doktora veterinárnej medicíny. Tri roky pracoval v študent-
skom vedeckom krúžku na Buiatrickej klinike u  akademi-
ka A. Klobouka, kde  
spracoval aj dizertačnú 
prácu. Po promócii na-
stúpil ako odborný asi-
stent  na novozaloženú 
Vysokú školu veteri-
nársku v  Košiciach, na 
II. internú kliniku, kde 
sa podieľal na výučbe 
klinickej propedeuti-
ky, nenákazlivých, ale 
aj infekčných chorôb, 
neskôr vnútorných 
chorôb prežúvavcov 
a  ošípaných, preventív-
nej diagnostiky a chovu 
a chorôb oviec. V  roku 
1961 prof. Vrzgula zís-
kal vedeckú hodnosť 
kandidáta veterinár-
nych vied, v  roku 1963 
sa habilitoval a bol ustanovený za docenta. V roku 1969 bol 
vymenovaný za vedúceho katedry a určoval jej smerovanie 
až do februára 1989. Popri tejto náročnej funkcii vykonával 
dlhé obdobie aj funkciu vedúceho Oddelenia chorôb oviec 

 Dňa 28. 2. 2012 sa na rektoráte uskutočnilo vzácne stretnutie 
s  jubilantom prof. MVDr. Leopoldom Vrzgulom, DrSc., pri 
príležitosti jeho životného jubilea 85 rokov. Rektor univerzity 
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., privítal  jubilanta, ktorého 
sprevádzala manželka prof. MVDr. Marianna Vrzgulová, DrSc., 
a syn s manželkou, na pôde univerzity, ktorej obaja venovali celý 
svoj profesionálny život. Prijatia sa zúčastnili aj ďalší členovia 
vedenia a  bývalí spolupracovníci prof. Vrzgulu z  vtedajšej II. 
internej kliniky.

na Ústave experimentálnej veterinárnej medicíny v  Koši-
ciach. Za profesora bol menovaný v roku 1974. Doktorskú 
dizertáciu obhájil v roku 1987. 
 Prof. Vrzgula sa stal jedným z priekopníkov nového poní-
mania odboru vnútorných chorôb hospodárskych zvierat. 
So značnou predvídavosťou si uvedomil, že doby popisnej 
internej medicíny, opretej prevažne o  klinické vyšetrenia 
a patologicko-morfologické vyšetrenie sa chýlia ku koncu, 

a  že nová koncep-
cia musí stavať aj na 
poznaní vnútorného 
prostredia organiz-
mu, na markeroch, 
ktoré potvrdia klinic-
kú diagnózu a  záro-
veň umožnia odhaliť 
poškodenie orgánov 
a  vnútorného pro-
stredia zvierat ešte 
v  subklinickom, prí-
padne predklinic-
kom štádiu choroby.  
 Prof. Vrzgu-
la bol výborný pe-
dagóg, aktívny  v pre-
aj postgraduálnej vý-
učbe veterinárnych 
lekárov. Je autorom, 
resp. spoluautorom 

14 učebníc a 8 učebných textov. Pre potreby postgraduál-
neho vzdelávania pripravil 15 učebných textov, monografi í 
a príručiek. Bol organizátorom viacerých vedeckých a od-
borných konferencií a sympózií. Spolu predniesol 139 pred-

dokončenie
na str. 10

 Skôr, ako rektor univerzity odovzdal jubilantovi zlatú 
pamätnú medailu, vyzdvihol vo svojom príhovore mno-
hostrannosť a  bohatosť pedagogických, vedeckých a  orga-
nizačných aktivít prof. Vrzgulu, ktorý patrí medzi prvých 
zakladateľov a  budovateľov našej alma mater. A  práve 
k týmto neľahkým začiatkom sa prof. Vrzgula vrátil vo svojich 
spomienkach po tom, ako poďakoval za prejavené uznanie. 
Zápis do pamätnej knihy bude natrvalo pripomínať túto milú 
chvíľu, ale najmä takého vzácneho človeka, akým je prof. MVDr. 
Leopold Vrzgula, DrSc.                                                                                (lk)
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 Príchod nového roku je vhodnou príležitosťou na nie 
každodenné stretnutie s  kolegami či priateľmi, najmä ak je 
spojené s  príjemným rozptýlením, aké ponúka hudba. No-
voročný koncert Štátnej fi lharmónie Košice v Dome umenia 
je takou spoločenskou udalosťou, ktorá dokáže radostne na-
ladiť jej účastníkov, čo môžu potvrdiť hostia, ktorých pozval 
rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., na koncert 
Večer v D dur. 
 Večer 26. januára 2012 mal pôvodne zanieť koncert Poho-
da a jas v D dur zo skladieb pre fl autu a orchester od W. A. Mo-
zarta a P. I. Čajkovského i Symfónia č. 2 D dur J. Brahmsa pod 
dirigentskou taktovkou Kai Bumanna. Tragický skon fl autistu 
Zoltána Gyöngyösiho sa podpísal pod zmenami v programe, 
a tak tento koncert pod názvom Večer v D dur bol venovaný 
jeho pamiatke, čo ešte viac umocnilo prežívanie Slobodo-
murárskej smútočnej hudby od W. A. Mozarta, ktorá odzne-
la hneď v úvode. V súlade s pôvodným programom potom 
zaznel Mozartov Koncert pre fl autu a  orchester č. 2 D dur 
s  úžasnou fl autistkou Líviou Duleba, prvou fl autistkou Ma-
ďarskej národnej opery, nositeľkou viacerých ocenení, jed-
nou z najúspešnejších mladých maďarských umelcov, ktorá 
za svoj výkon zožala zaslúžený potlesk. Po prestávke koncert 
pokračoval Symfóniou č. 2 D dur Johannesa Brahmsa. Kai Bu-

NOVOROČNÝ KONCERT

nášok na domácich vedeckých  fórach a 24  v zahraničí.
 Vedecká činnosť prof. Vrzgulu zahŕňa 439 pôvodných ve-
deckých a  odborných časopiseckých prác, 49 monografi í, 
príručiek, učebníc a vysokoškolských skrípt, 39 obhájených 
záverečných správ výskumných úloh, 4 patenty, 16 zlepšova-
cích návrhov a 24 vedeckých referátov v zahraničí. V zahra-
ničných časopisoch, monografi ách a zborníkoch publikoval 
56 prác. Prednášal na svetových veterinárskych kongresoch. 
Za tieto a iné aktivity získal viaceré čestné členstvá  v dvoch 
národných a  piatich svetových, resp. medzinárodných ve-
deckých spoločnostiach. V rokoch 1967 – 1968 pracoval ako 
expert na Ústrednom štátnom vedeckom a diagnostickom 
veterinárnom ústave v Havane. 
 Významné morálne ocenenia jubilanta prezentujú bio-
grafi e vydávané v USA  Who is who in the world za rok 1980 
a opäť za rok 1984, a v prestížnej International book of honor 
v r. 1987. 
 Pôsobil v mnohých vedeckých, odborných, poradenských 
orgánoch, radách, komisiách expertov rezortu školstva, poľ-
nohospodárstva, výstavby a techniky, výskumných ústavov, 
vysokých škôl, Československej akadémie zemědělské, Slo-
venskej poľnohospodárskej akadémie, Slovenskej akadémie 
vied,  Spoločnosti veterinárnych lekárov, redakčných rád 
vedeckých a odborných časopisov. V r. 1995 bol zvolený za 
čestného člena Slovenskej akadémie pôdohospodárskych 
vied. Podieľal sa na spracovaní 18 závažných koncepčných 
materiálov pre riadiace orgány z oblasti veterinárnej medicí-
ny a živočíšnej výroby. Pôsobil ako člen komisií pre obhajo-
by  doktorských  a kandidátskych dizertačných prác v  troch 
vedných odboroch.
 Osobnosť prof. Vrzgulu dokresľuje úspešné zhostenie 
sa akademickej funkcie prorektora pre   vedeckovýskumnú 
činnosť a  zahraničné styky,  člena Rady kľúčovej úlohy zá-
kladného výskumu, koordinátora hlavných úloh základného 

a aplikovaného výskumu a zodpovedného riešiteľa. Vycho-
val 11 ašpirantov, vypracoval 108 oponentských posudkov 
na kandidátske a  doktorské dizertácie, záverečné správy 
výskumných úloh a príspevky do vedeckých časopisov. Po-
čas pôsobenia vo funkcii vedúceho katedry štyria učitelia 
získali vedeckú hodnosť DrSc., traja boli menovaní za profe-
sora a štyria za docenta. 
 Najvýznamnejšie výsledky výskumnej činnosti pochád-
zajú z  riešenia porúch látkového metabolizmu (osteopatie, 
enteropatie, hepatopatie, intoxikácie, vypracovanie sys-
tému preventívnej diagnostiky a  aktívnej kontroly zdravia 
prežúvavcov a ošípaných a iné). Prof. Vrzgula sa významnou 
mierou podieľal na rozvoji chovu oviec a kôz na Slovensku. 
Výsledky výskumu porúch metabolizmu prof. Vrzgula spolu 
s domácimi a zahraničnými spoluautormi spracoval v mono-
grafi i „Poruchy látkového metabolizmu hospodárskych zvie-
rat a ich prevencia“, ktorá  bola preložená do piatich cudzích 
jazykov (angličtiny, ruštiny, španielčiny, maďarčiny a bulhar-
činy). 
 Aktuálne a  hlboké poznanie potrieb veterinárskej praxe 
a  farmaceutického priemyslu vyústilo do návrhov a podie-
lu jubilanta na vývoji, predklinickom a  klinickom skúšaní 
a zavedení do výroby mnohých vysoko účinných prípravkov 
(Axetocal, Glyphostan, Capevet, Calcimag, Rehydrasol, Vubi-
mag a i. ).
 Za významné výsledky v pedagógii, výskume, vedeckom 
písomníctve, spoločenskej aktivite a za propagáciu sloven-
skej vedy prof. Vrzgula získal viaceré vyznamenania a ocene-
nia  doma  aj v zahraničí.    
 K  významnému životnému jubileu prajeme profesorovi 
Vrzgulovi dobré zdravie, rodinnú pohodu a ešte veľa rokov 
naplnených životnou aktivitou.

prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.,
a kolektív spolupracovníkov a priateľov

mann, nemecký dirigent dlhodobo pôsobiaci v Poľsku, ktorý 
je v súčasnosti dirigentom Varšavskej komornej opery i ume-
leckým riaditeľom fi lharmónie F. Chopina v  Gdańsku, pred-
viedol s  orchestrom strhujúci výkon, čo publikum ocenilo 
dlhotrvajúcim potleskom.
 Príjemný večer pokračoval aj po doznení potlesku, kedy sa 
hostia stretli pri čaši vína, aby nasledujúce minúty či hodiny 
strávili pri rozhovore. Zážitky z  koncertu, hodnotenie uply-
nulého roku či plány na práve začínajúci rok, alebo jednodu-
cho akékoľvek témy, ktoré prináša život, zaznievali z rôznych 
strán. Pred samotným prípitkom privítal rektor prof. Pilip-
činec vzácnych hostí – rektorov košických univerzít – prof. 
MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., rektora  Univerzity P. J. Šafá-
rika, a Dr. h. c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc., rektora Technic-
kej univerzity, ďalej členov správnej rady, hostí z ústavov SAV, 
členov akademického senátu, akademickej obce i  ďalších 
zamestnancov a v neposlednom rade aj hostí z partnerských 
organizácií.
 Bolo to prvé novoročné stretnutie v stánku umenia, ktoré 
zorganizovala naša univerzita a mnohí z tých, ktorí tu strávili 
chvíle pohody v dobrej spoločnosti, by isto uvítali, aby nebo-
lo posledné. Možno sa začala ďalšia tradícia....

(lk)

Prof. MVDr. Leopolda VRZGULA, DrSc.  - 85-ročný
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 Jubilant Andrej Bugarský sa na svet vypýtal 6. marca 1942 
v Humennom, v rodine magistra farmácie. Základné školské 
vzdelanie získal na Osemročnej 
strednej škole v Trenčíne v roku 
1956. V  štúdiu pokračoval na 
Jedenásťročnej strednej škole, 
kde v roku 1959 úspešne matu-
roval. V  pomaturitnom období 
roky 1959 – 1965 študoval na 
Veterinárskej fakulte Vysokej 
školy poľnohospodárskej v  Ko-
šiciach. Po úspešne vykonaných 
štátnych záverečných skúškach 
a  obhajobe diplomovej práce 
nastúpil na Okresné veterinár-
ne zariadenie v  Senici nad My-
javou. Po návrate z  vojenskej 
služby v  Českých Budějovici-
ach prevzal v roku 1966 veterinárny obvod, kde pôsobil ako 
obvodný veterinárny lekár. Neskôr bol zaradený do veteri-
nárnej hygienickej služby a  poverený funkciou vedúceho 
Okresného veterinárneho laboratória a  zástupcu riaditeľa 
Okresného veterinárneho zariadenia. V roku 1974  nastúpil 
na Krajské veterinárne zariadenie Západoslovenského kraja 
v Bratislave. Do roku 1975 tu pôsobil ako zástupca krajského 
veterinárneho lekára a odborný veterinárny lekár pre choro-
by hovädzieho dobytka. V roku 1975 bol vyžiadaný pre prá-
cu na Štátnej veterinárnej správe v Bratislave, kde mu bolo 
zverené vedenie organizačného odboru. V  roku 1977   na-
stúpil do školských služieb na Vysokú školu veterinársku 
v Košiciach. V tejto vzdelávacej inštitúcii zotrval jubilant až 
do odchodu do starobného dôchodku v  roku 2007. Počas 
svojho pôsobenia na vysokej škole pôsobil ako samostat-
ný odborný špecialista (1977), odborný asistent (do 1981), 
docent (do 2003), mimoriadny profesor (do 2004) a profesor 

Prof. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský, PhD.
– professor  emeritus –  oslavuje sedemdesiatiny

(od 2004). V roku 2007 bol poctený čestným titulom profes-
sor emeritus. Popri účinkovaní v  postavení vysokoškolské-

ho učiteľa jubilant pôsobil ako 
tajomník Katedry organizácie 
a  riadenia veterinárnej činnosti 
(do 1978), zástupca vedúceho 
katedry (1981 – 1982). Popri 
tom v rokoch 1979 – 1983 pôso-
bil ako riaditeľ Ústrednej veteri-
nárnej nemocnice v  Košiciach. 
V  roku 1984 bol menovaný do 
funkcie riaditeľa Experimentál-
neho výskumného strediska 
v  Zemplínskej Teplici, kde pô-
sobil až do roku 1990, kedy ako 
nominant študentského hnutia 
sa stal na dve funkčné obdobia 
prorektorom pre rozvoj vysokej 

školy. Po ukončení pôsobenia v akademickej funkcii prevzal 
vedenie Ústavu súdneho a  verejného veterinárskeho le-
kárstva (1994 – 2007). Popri tom sa angažoval aj ako vedúci 
Múzea veterinárnej histórie UVL v Košiciach.
 Jubilant bez ohľadu na miesto svojho pracovného zara-
denia venoval vždy pozornosť aj svojmu vzdelávaniu. V roku 
1970 absolvoval prvú atestáciu z  veterinárnej medicíny, 
v roku 1977 absolvoval druhú atestáciu. V roku 1978 obhájil 
dizertačnú prácu „Vplyv niektorých faktorov na výsledky od-
chovu teliat do desiateho dňa veku“. V rokoch 1977 – 1982 
absolvoval štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v  Košiciach 
s vyznamenaním. Napokon v roku 1993 absolvoval štúdium 
na The Open University – CUB Bratislava („efektívny mana-
žér“).
 Jubilantova práca bola ocenená radom čestných uzna-
ní, vyznamenaní, pamätnými medailami. Nemožno nespo-
menúť jeho účinkovanie vo viacerých vedeckých radách a 

 areálu univerzity.
5. Majáles 2011 konaný 26. 5. 2011 v  priestoroch univer-
 zitnej záhrady.
6. Futbalový turnaj troch univerzít (SPU Nitra, TU Zvolen
 a UVLF v Košiciach) dňa 22. 9. 2011.
7. Jazdecké preteky – 15. ročník –  8. 10. 2011.
8. Hubertus 2011 konaný 4. 11. 2011 so začiatkom v pries-
 toroch pred starou radnicou mesta Košice a pokračova-
 ním „lovu“ na líšku v okolí  Košíc.
9. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov
 konaná 17. 11. 2011 a  18. 12. 2011 v  poľovnom revíri
 Makovica.
10. Spoločná poľovačka na bažantiu zver konaná 8. 12. 2011 
 v poľovnom revíri Samostatná bažantnica.
11. Predvianočné stretnutie 2011 konané 16. 12. 2011
 v priestoroch Zimnej a Toskánskej záhrady  hotela Gol-
 den Royal.

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2011

Nový docent:
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. 
 - od 8. 11. 2011 v študijnom odbore
  6.3.2. hygiena potravín

Nový profesor:
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.  
 - od 24. 1. 2011 v študijnom odbore
  6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia

Úmrtia:
RNDr. Dagmar Rysuľová zomrela 7. 4. 2011
doc. MVDr. Eugen Koňa, CSc. zomrel 3. 7. 2011
doc. MVDr. Zdenko Beníšek, PhD. zomrel  12. 11.2011
doc. MVDr. Anton Ševčík, PhD. zomrel 23. 11. 2011

dokončenie
zo str. 5
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v redakčných radách celého radu printových periodík. Veľký 
priestor by zabral aj taxatívny výpočet iných aktivít jubilan-
ta na univerzite, napr. člen akademického senátu, správnej 
rady, predseda komisie pre vynálezcovstvo a  zlepšova-
teľstvo, poverený pracovník pre organizáciu boja proti dro-
govým závislostiam. Na ŠVS SR Bratislava: predseda komisie 
pre veterinárnu osvetu, tajomník komisie pre organizáciu 
a riadenie veterinárnej činnosti, člen komisie pre zoohygie-
nu a komisie pre veterinárnu ekonomiku, člen odbornej rady 
ÚR ŠVS SR.
 Profesor Andrej Bugarský bol členom riešiteľských kolek-
tívov výskumných úloh najmä v oblasti zdolávacích opatrení 
pri nákazlivých a hromadných ochoreniach hospodárskych 
zvierat, pri hodnotení ekonomickej efektívnosti veterinár-
skych činností riešiacich problematiku organizácie veteri-
nárskych činností, právnu úpravu veterinárnej starostlivosti, 
ochranu zvierat pred týraním a i. Jubilant pôsobil aj ako je-
den z mála súdnych znalcov z odboru veterinárstvo z odvetví 
súdne a verejné veterinárne lekárstvo. Záber jeho pôsobenia 
bol veľmi široký a až dnes, pri hodnotení jeho pôsobenia, si 
uvedomujeme,  že bol skutočne polyhistorom v oblasti vete-
rinárstva, pričom neprestal byť špecialistom v oblasti súdne-
ho a verejného veterinárskeho lekárstva.
 Svoju spôsobilosť preukázal nielen ako vedúci mnohých 
študijných predmetov, ale aj ako vedúci učiteľ študijnej sku-
piny, školiteľ ŠVOČ, člen, podpredseda, predseda Komisií 
pre štátne rigorózne skúšky epizootológia, verejné a súdne 
veterinárne lekárstvo, veterinárna starostlivosť o  životné 
prostredie, ekológia a asanáciu. Svoje vedomosti odovzdá-
val aj v rámci kurzov atestačnej prípravy a postgraduálneho 
vzdelávania na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov. 
Známe je jeho pôsobenie ako oponenta, recenzenta a  lek-
tora záverečných správ výskumných úloh, záverečných prác, 
učebných textov, vedeckých a odborných príspevkov do ča-
sopisov, a i.
 Vďaka profesorovi Bugarskému sa uskutočnila akreditá-
cia študijného programu pre tretí stupeň vysokoškolského 
vzdelávania, pre habilitačné a  inauguračné konanie súdne 
a  verejné veterinárske lekárstvo. Stal sa prvým garantom 
tohto novoakreditovaného študijného programu a v  tejto 
funkcii zotrval až do času svojho odchodu do dôchodku.
 Profesor Bugarský je autorom, resp. spoluautorom 3 
učebníc s problematikou súdneho veterinárskeho lekárstva, 
23 učebných textov a  inej študijnej literatúry. Publikoval 3 
odborné monografi e, 10 kapitol v knihách. Participoval pri 
príprave 20 vedeckých prác uverejnených v karentových ča-
sopisoch, 5 vedeckých prác v  zahraničných nekarentových 
časopisoch. Je autorom, resp. spoluautorom ďalších od-
borných príspevkov zverejnených v domácich periodikách, 
zborníkoch z medzinárodných i domácich konferencií v poč-
te viac ako 160 a iných príspevkov v počte 63. Okrem toho 
predniesol 46 vyžiadaných a prihlásených prednášok na do-
mácich konferenciách a predstavil 10 posterov. Na konferen-
ciách medzinárodných a so zahraničnou účasťou predstavil 
21 prednášok vyžiadaných a  prihlásených, tiež 6 posterov. 
Jubilantove práce boli citované v zahraničí viac ako 80-krát, 
doma viac ako 90-krát.
 V  roku 2007 odišiel profesor Bugarský do dôchodku. Na 

pracoviská svojej alma mater sa však stále rád vracia. Mlad-
ším kolegom, študentom, priateľom, ktorí sa na neho s dô-
verou obracajú, je vždy pripravený poskytnúť radu. Pre bý-
valých spolupracovníkov, priateľov a známych patrí jubilant 
do skupiny zásadových ľudí, s výborným organizačným ta-
lentom. Jeho prísnosť nebola namierená len voči spolupra-
covníkom, ale hlavne voči sebe. Každý problém mal preňho 
pomenovanie a vždy bol ochotný a pripravený ho riešiť.  Po-
pulistické jednanie nie je jeho parketa. Možno práve aj preto 
sa jeho snaženia nie vždy stretali s pochopením, ale čas a vý-
sledky hovoria v jeho prospech.
 Touto cestou prajeme v mene bývalých spolupracovníkov 
a priateľov jubilantovi najmä pevné zdravie a aby si zacho-
val zmysel pre jemu vlastný humor a  ochotu vždy byť ná-
pomocný tým, ktorí sa na neho so žiadosťou o pomoc ob-
racajú. Želáme mu, aby nám známa jediná záľuba jubilanta 
o  slovenský folklór nevyhasla, aby trvala ďalej, samozrejme 
vedľa záujmu o prácu, ktorú sa snažil vždy kvalitne a poctivo 
vykonávať.

Ing. Michal Hadbavný, CSc.
a kolektív spolupracovníkov Ústavu súdneho

a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky UVLF Košice

Blahoželáme jubilantom...
... oslavujúcim v mesiacoch január a február význam-
né životné jubileá.  Srdečne im blahoželáme a prajeme 
im veľa pevného zdravia, šťastia, úspechov, harmónie 

a porozumenia v kruhu kolegov i rodiny.

Mária Mihoková

Helena Šemráková

Nataša Štrbáková

Mária Senčáková

prof. MVDr. František Lešník, DrSc.

prof. MVDr. Marianna Vzrgulová, DrSc.

Prof. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský, PhD.
– professor  emeritus –  oslavuje sedemdesiatiny
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Pilotná štúdia vtáčieho osadenstva

univerzitného parku UVLF v Košiciach

 Vtáctvo a jednotlivé vtáčie druhy sú odnepamäti predme-
tom záujmu človeka. Sledovaniu života operencov sa ama-
térsky či profesionálne venuje množstvo ľudí. Vtáky ako také 
sú nápadné svojimi životnými prejavmi, hlasom, sfarbením 
a  vôbec pohybom v  blízkosti človeka nápadnejším, než je 
tomu u  ktorejkoľvek inej živočíšnej skupiny. Bohatosť dru-
hov vtáčieho spoločenstva zvyčajne rastie priamo úmerne 
s pestrosťou a kvalitou krajiny. Na základe tohto poznatku sa 
napríklad vo Veľkej Británii stav vtáčieho spoločenstva dostal 
medzi 12 ofi ciálnych hodnotiacich faktorov životnej úrovne 
obyvateľstva a kvality prostredia. 

 S kolegami sme si minulého roku v mesiacoch máj a  jún 
vytýčili za úlohu zmapovať hniezdne vtáčie spoločenstvo 
(ornitofaunu) v  našom najbližšom pracovnom okolí, v  par-
kovom areáli UVLF v  Košiciach. Na operence hniezdiace vo 
vymedzenom priestore sme nahliadli odbornejším očkom 
a využili sme na to hneď dve osvedčené ornitologické metó-
dy zberu údajov – metódu mapovania hniezdnych okrskov 
a metódu odchytov do nárazových sietí. Princíp mapovania 
hniezd spočíva v uskutočnení viacerých kontrol zavčasu ráno 
alebo podvečer, počas ktorých si treba všímať teritoriálny 
spev samcov jednotlivých druhov, typické hniezdne sprá-

Hniezdo s 5 muchármi sivými (10. 6. 2011) Dospelý muchár sivý (17. 5. 2011)

Sýkorka veľká s  ulovenou húsenicou pred hniezdnou dutinou 
(17. 5. 2011)

Okrúžkovaná zelienka (11. 5. 2011)
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vanie  a,   samozrejme,  samotné hniezda s násadami alebo 
mláďatkami. V priebehu odchytov boli jednotlivé vtáky ozna-
čované ornitologickými krúžkami nesúcimi jedinečné iden-
tifi kačné čísla a údaje o krajine krúžkovania. U  jednotlivých 
exemplárov sa zaznamenávala druhová príslušnosť, pohlavie 
a vek. 
 Počas praktického mapovania v  univerzitnom parku sa 

Po náraze do okna čerstvo uhynutý drozd čvíkotavý (6. 6. 2011)

nám podarilo zdokumentovať hniezdenie 15 vtáčích druhov. 
Patrili ku nim všeobecne známe vtáky ako vrabce domové 
a poľné, drozd čierny, sýkorka veľká a lastovičky, ale aj oveľa 
nenápadnejšie a pozornosti ľudí častokrát unikajúce penice 
čiernohlavé a sivé, kolibkáriky čipčavé a  mucháre sivé. Do 
sietí sa dovedna podarilo odchytiť 19 jedincov prislúchajú-
cich ku 9 druhom. Ide o  prvé systematicky získané poznat-
ky o  vtáctve vysoko hodnotného parkového areálu našej 
univerzity, ktoré poslúžia v ďalších rokoch pre porovnávanie 
trendu vývoja lokálneho hniezdneho spoločenstva. 
 Okrem zaujímavých faunistických údajov sme počas re-
alizácie štúdie získali ešte jeden poznatok. Ide o  odhalenie 
významného faktora spôsobujúceho vysokú mortalitu pre-
dovšetkým novovyletených mláďat viacerých druhov. Tým-
to faktorom sú úhyny po náraze na veľké presklené plochy 
pavilónov, ktorých hlavne zvukový efekt si určite mnoho zo 
zamestnancov počas roka všíma. Jednoduchým dôvodom 
fatálnych vtáčích zrážok s oknami je zrkadlový obraz okolitej 
zelene v oknách vyvolávajúci u letiacich, častokrát ešte nesk-
úsených mláďat, dojem, že letia do voľného priestoru. Takto 
bolo v priebehu troch cielených pochôdzok areálom v časo-
vom rozpätí 2 týždňov pod oknami nájdených celkom 7 uhy-
nutých mláďat. Jednalo sa o 3 drozdy čierne (pavilóny č. 2, 6 
a 10), 3 drozdy čvíkotavé (pavilóny 1 a 12) a 1 sýkorku belasú 
(pavilón 1).

MVDr. Ľuboš Korytár, foto: autor

lf k

ponúka tlač a väzbu (mäkkú aj tvrdú)

bakalárskych a diplomových prác

Pilotná štúdia vtáčieho osadenstva univerzitného parku UVLF v Košiciach

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme,
že nás dňa 11. januára 2012  vo veku 82 rokov navždy opustil

generálmajor
prof. MVDr. Jozef HRUŠOVSKÝ, DrSc.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola  19. januára 2012 v Prahe – Motole.

Dňa 8. februára 2012 vo veku 83 rokov nás navždy opustila

Elena FRIEDOVÁ

Posledná rozlúčka so zosnulou bola  10. februára 2012 na Verejnom cintoríne v Košiciach.

Edičné stredisko a predajňa literatúry
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 Priaznivci bowlingu z radov zamestnancov UVLF a študen-
tov - členov AS  sa   po roku opäť  zišli   7. februára 2012 na
IV. ročníku bowlingového turnaja o Pohár AS UVLF v Košici-
ach. 
 Prihlásilo sa 32 päťčlenných družstiev, nakoniec sa pre-
zentovalo a nastúpilo 29 tímov, z čoho 28 družstiev tvorili 
zamestnanci a  interní doktorandi UVLF a  1 družstvo bolo 
zložené zo študentov, členov študentskej komory AS UVLF. 
V súťažiach jednotlivcov tak bolo zastúpených  78 žien a 67 
mužov. Miestom súťaženia sa už tradične stala reštaurácia 
Kolkáreň, kde súťaž o  14. hodine ofi ciálne zahájil predseda 
akademického senátu UVLF.  Zápolenia prebiehali do večer-
ných hodín, nakoľko sklz oproti časovému harmonogramu 
spôsobili  technické problémy na jednej z  dráh. Skalní sú-
ťažiaci sa napokon dočkali vyhlásenie konečných výsledkov 
a ocenenia víťazov (žiaľ nie všetkých), ktorí si ceny prevzali 
z rúk  rektora  prof. Pilipčinca a Dr. Lazara.  Pripomeňme si  po-
radie  prvých piatich ocenených v každej súťažnej  kategórii; 
medzi družstvami titul a 1. miesto obhájilo družstvo katedry 
mikrobiológie a  imunológie I. (kapitán Dr. Hreško), pred tí-
mom katedry hygieny a  technológie potravín (kapitán doc. 
Marcinčák). Ako 3. skončilo družstvo zložené z členov vede-
nia a rektorátnych pracovníkov, ktorého kapitánom bol pro-
rektor doc. Korim, pred v poradí štvrtým družstvom ústavu 
epizootológie a preventívnej veterinárnej medicíny na čele s 
Dr. Čížekom. Prvú päťku uzatvorilo družstvo Rektorátu UVLF 
- OĽZ (kapitán Ing. Matta).
 V súťažiach jednotlivcov medzi ženami najlepší výsledok 
(133 bodov) dosiahla a víťazkou sa stala Mgr. Ľudmila Kundrí-

IV. ročník bowlingového turnaja o Pohár  Akademického senátu 
UVLF v Košiciach

 A tak sme sa zase po roku streli na lyži-
ach. 22. januára 2012 vyštartoval zo školy 
veľký autobus plný lyžovaniachtivých za-
mestnancov našej školy a  ich rodinných 
príslušníkov. Smer – kde inde,  ako do „už 
nášho“ lyžiarskeho strediska Poráč – Bro-
dok.
 Ešte v utorok nebolo ľudí ani do malého 
autobusu a  v  nedeľu ráno ich bolo toľko, 
že nestačil ani veľký a poniektorí muse-
li ísť vlastným autom. Výborné snehové 
podmienky a pomerne málo ľudí na svahu 
urobili svoje, a tak si prišiel každý na svoje.  
O dobrú náladu, stále miesto pri bufete, ale 
hlavne o  bezpečné odloženie batohov sa 
starala ikona našich akcií Dr. Húska, ktorý 
dozeral na potrebné prestávky v lyžovaní, 
dobrú náladu a  nevyhnutný pitný režim. 
Keď sa ešte aj obloha vyjasnila, bolo jas-
né, že aj táto akcia sa skončí k spokojnosti 
všetkých účastníkov.
 Z  hostiny býva často bolenie brucha, 
a tak sa ďalšia lyžovačka pre málo prihláse-
ných nekonala... 

PaedDr. Anton Čižmárik

ková (Rektorát UVLF) pred MVDr. Janou Koščovou, PhD. (kate-
dra mikrobiológie a imunológie). Na spoločnej tretej a štvrtej 
priečke s rovnakým počtom bodov skončili Bc. Silvia Hurtu-
ková (odd. prevádzky a investícií)  a MVDr. Lenka Lecová, PhD. 
(katedra mikrobiológie a imunológie). Päticu najlepších  uza-
tvorila MVDr. Jana Výrostková (katedra hygieny a technológie 
potravín).  
 Víťazstvo v kategórii jednotlivcov – muži si zaistil výsled-
kom 175 bodov MVDr. Stanislav Hreško, PhD. (katedra mik-
robiológie a  imunológie), druhú priečku obsadil doktorand 
JUDr. Lukáš Michaľov (ústav  súdneho a  veterinárskeho le-
kárstva a ekonomiky).  Na treťom mieste skončil doktorand 
MVDr. Boris Vojtek (ústav epizootológie a preventívnej veteri-
nárnej medicíny), pred štvrtým MVDr. Štefanom Ondom (ŠPP 
Zemplínska Teplica) a spoločná piata a šiesta priečka patrila 
s  rovnakým počtom bodov Mgr. Tomášovi Jakubovi  (ústav 
hygieny životného prostredia a  etológie) a  Ing. Vladimírovi 
Petrovi (Rektorát UVLF – OĽZ).
 Poďakovanie patrí všetkým organizátorom za  prípravu 
a zabezpečenie podujatia a vedeniu UVLF nielen za materiál-
nu podporu turnaja. Záverom  treba vysloviť vďaku všetkým 
účastníkom za korektný spôsob súťaženia, ako aj za trpezlivo-
sť počas technických problémov, ktoré v priebehu podujatia 
nastali. Veríme, že trend každoročného zlepšovania sa výko-
nov potvrdí aj  ďalší, jubilejný  V. ročník bowlingového turnaja 
o Pohár AS UVLF.  

MVDr.  Peter Lazar, PhD.,
predseda AS UVLF

Lyžovačka Poráč 2012
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Jeseň 2011 v znamení športu

 Ústav telesnej výchovy a športu zabezpečil pre študentov 
a zamestnancov našej školy
počas celej jesene možnosti športových a  relaxačných čin-
ností.
 Už tradične v prvú októbrovú sobotu sa študenti zúčast-
nili na vodáckej akcii zatvárania Hornádu. V peknom jesen-
nom počasí si užili pekné chvíle a potvrdili, že na vode je fajn. 
O dva týždne sa na Hornád pozreli zhora zo Sivca nad Ružín-
skou priehradou, pokochali sa pohľadom na vzdialenú pa-
norámu Tatier. Svoju pešiu túru začali pri moste pri Ružinoku 
a skončili nad mostom pri Opátke. 
 Ďalšia akcia bola z iného súdka. Mrznúce mrholenie v Ko-
šiciach 22. novembra neodradilo zopár nadšencov a hrebe-
ňovka z  Košíc do Kysaku bola zážitkom. Vo výške nad 600 
metrov už panovala krásna zimná atmosféra. S  prestávkou 
pri Kráľovej studni po pohľade do hornádskeho údolia však 
záver v  príjemnej jesennej teplote v  Kysaku bol bodkou za 
peknou turistickou sezónou veterinárov.
 Novinkou športovej činnosti na škole bol nultý ročník Je-
senného behu okolo internátov, na ktorom sa zúčastnilo 12 
pretekárov – študentiek a  študentov a  jeden zamestnanec. 
Akciu v podvečernom čase i  napriek a  možno práve aj pre 
chladné počasie a umelé osvetlenie pouličných lámp účast-

 Zima sa pomaly končí a keďže už začala aj najvyššia slo-
venská futbalová súťaž, 16. marca sa futbal rozbehne  aj na 
našej akademickej pôde, a  to jarnou časťou futbalovej ligy 
zamestnancov o majstra UVLF v minifutbale. 
 V jesennej časti súťažilo šesť družstiev. Víťazi získali 15 bo-
dov, keď neprehrali ani jeden zápas. Aj skóre  26 : 4  hovorí 
o suverénnom postavení jesenného majstra, ktorý má aj je-
senného kráľa strelcov  Ing. Takáča so 14 strelenými gólmi.

1. Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy
 a ekonomiky  - KŽPVLE
2. Družstvo Rektorát UVLF  - REKTORÁT
3. Klinika malých zvierat  - KMZ
4. Katedra hygieny a technológie potravín - KHTP
5. Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat  - KAVYDCHOZ
6. Klinika prežúvavcov a klinika ošípaných - KPaKO

KŽPVLE 26 : 4 15 1. 
REKTORÁT 17 : 15 10 2.

KMZ 10 : 10 7 3.

KHTP 3 : 10 6 4.

KAVYDCHOZ 8 : 16 4 5.

KPaKO 6 : 15 1 6.

 SKÓRE BODY PORADIE

Veríme, že aj jarná časť prinesie zaujímavé súboje, a ak ďalšie 
družstvá pridajú na výkonnosti,  boj o celkové prvenstvo sa 
ešte zdramatizuje.

PaedDr. Anton Čižmárik

Futbalová liga o majstra UVLF v minifutbale - jarná časť

níci pri teplom čaji ohodnotili kladne a zapriali si „dovidenia“ 
na Jarnom behu okolo internátov.
 Záverečnou športovou udalosťou roka bol tradičný Miku-
lášsky turnaj, v ktorom si zmerali sily študenti slovenskí i za-
hraniční ako aj zamestnanci vo volejbale, futbale, fl orbale, 
basketbale a  stolnom tenise. Niesli sa v  znamení urputnej 
rivality a dobrej nálady, ako sa na Mikuláša patrí. 

PaedDr. Anton Čižmárik

Zatváranie hornádu 2011

Víťazka Jesenného behu 
okolo internátov

Sivec jeseň 2011


