
zamerané na oblasť práce s počítačom a Windows,
time manažment, textový editor Word, tabuľkový 
editor EXCEL, antivírové programy, internet,  znalosti
anglického jazyka a manažérske zručnosti.

Implementácia uvedeného projektu po podpise
zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspev-
ku bola zahájená dňa 7. mája tohto roku s tým, že pr-
vou aktivitou vyplývajúcou z projektu bude zabezpeče-
nie  procesu verejného obstarávania tovarov a služieb. 

Pri tvorbe projektov a uchádzaní sa o ne sme ne-
odmietli ani partnerskú spoluprácu s inými univerzita-
mi, predovšetkým s Univerzitou P. J. Šafárika 
v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach ako
aj s profesijne blízkymi ústavmi Slovenskej akadémie
vied. Výsledkom obojstranne výhodnej spolupráce sú
dva úspešné partnerské projekty v rámci operačného
programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.1 a výzvy
Podpora centier excelentnosti, resp. výzvy Podpora sie-

tí excelentných pracovísk výskumu a vývoja
ako pilierov rozvoja regiónu a podpora na-
dregionálnej spolupráce. V partnerstve s
Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach
sme boli úspešný v projekte pod názvom
Centrum excelentnosti pre parazitológiu
a v partnerstve s Lekárskou fakultou UPJŠ
v Košiciach, Ústavom materiálového výsku-
mu SAV, Technickou univerzitou 

v Košiciach a Ústavom fyziológie hospodárskych 
zvierat SAV bude univerzita súčasťou tímu v projekte
pod názvom Centrum excelentnosti biomedicín-
skych technológií. Ďalším výsledkom obojstranne vý-
hodnej spolupráce s uvedenými inštitúciami v rámci
operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.2
a výzvy Podpora aplikovaného výskumu, vývoja 
a transferu technológií je projekt získaný v partnerstve
s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach a Ústavom ma-
teriálového výskumu SAV pod názvom Pokročilé im-
plantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na
regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív.

Hodnota všetkých úspešných projektov vrátane
partnerských  vo finančnom vyjadrení pre jednotlivé
kategórie výdavkov je uvedená v tabuľke. 

Za zmienku stojí skutočnosť, že aj keď univerzita  ne-
bola úspešná pri všetkých podaných projektoch, dopo-
siaľ však v uvedených projektoch zo štrukturálnych
fondov získala 14 435 889,99 EUR. Objem investícií
smerujúcich do obstarania zariadení a vybavenia za
všetky projekty predstavuje sumu 9 971 769,34 EUR.
Suma, ktorá bude preinvestovaná v podobe potreb-
ných stavebných investícií predstavuje hodnotu 3
126 117,43 EUR. Rovnako personálne výdavky ako aj
výdavky na spotrebný materiál predstavujú sumy, kto-
ré výrazne pomôžu zabezpečeniu vedy a vzdelávania
na našej univerzite. Netreba však zabúdať na skutoč-
nosť, že implementácia projektov je zdĺhavým a admi-
nistratívne náročným procesom, s následným 5-roč-
ným monitoringom po ukončení projektov. Rovnako je
potrebné zabezpečiť povinné spolufinancovanie prijí-
mateľa v objeme 5 % určené pre verejný sektor, ktoré
univerzita musí kryť z vlastných nedotačných zdrojov.

Poprajme si úspech a tímového ducha na zdĺhavej
a náročnej ceste implementácie projektov!

Naďalej však ostáva nenaplnené očakávanie verej-
ných vysokých škôl na vyhlásenie dlho očakávanej in-
vestičnej výzvy v rámci operačného programu
Výskum a vývoj, opatrenia 1.1 Obnova a budovanie
technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorej vy-
hlásenie MŠ SR avizovalo v harmonograme vyhlaso-
vania výziev na jún 2010. V rámci uvedenej výzvy má
univerzita pripravený projekt, súčasťou ktorého je kom-
plexná obnova klinických pracovísk. Univerzita má pri-
pravené všetky podklady, projektovú dokumentáciu
vrátane rozpočtov a stavebných povolení na uvedený
projektový zámer. 

JUDr. Silvia ROLFOVÁ, kvestorka

pracovisku INFEKTZOON k vyššiemu stupňu integrá-
cie do medzinárodnej spolupráce hlavne v európskom
výskumnom priestore so zameraním na prioritu
Zdravie – kvalita života.

V poradí ďalší úspešný projekt v rámci operačného
programu Výskum a vývoj, opatrenia 5.1 a výzvy
Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlep-
šenia podmienok vysokých škôl univerzita implemen-
tuje projekt pod názvom Zvýšenie kvality vzdeláva-
nia rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zaria-
dení na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
v Košiciach. Cieľom projektu je rozšírenie a moderni-
zácia informačných a komunikačných technológií na
UVLF v Košiciach, a to konkrétne  sieťovej infraštruk-
túry (aktívnej časti siete LAN) vrátane bezdrôtovej čas-
ti siete, implementácie riešenia správy LAN siete, IP te-
lefónie, telekonferenčného systému, systému digitál-
nych násteniek v objektoch univerzity, vybavenie cvi-
čební a posluchární dataprojekčnou technikou a po-
čítačmi, vybavenie knižnice počítačmi na účely mimo-
vyučovacieho vzdelávania pre študentov. Projekt tiež 
rieši nárast požiadaviek na prenosové kapacity – pre-
nos audiovizuálnych záznamov pre výučbový proces,
kde sú potrebné také prepínače,  aby umožňovali po-
kryť zvýšené nároky na rýchlosť prenosu v rámci LAN
siete zo 100Mb na 1000Mb/s. Táto výmena umožní 
v budúcnosti ďalšie využitie LAN siete bez predimen-
zovania a vysokých investícií. Jedna z budúcich akti-
vít, ktorá je priamo podmienená skvalitnením a roz-
šírením kapacity LAN siete, bude aj rozšírenie a apliko-
vanie e-learningu do vzdelávacieho procesu. Návrh to-
pológie siete zahŕňa drôtové aj bezdrôtové pripojenie 
v jednotnej sieti koncových staníc PC a notebookov, IP
telefónov, IP kamier a podobne. Koncové zariadenia
ako PC, notebooky, IP telefóny, IP kamery sú pripojené
priamo do LAN.

Univerzita bude po ukončení projektu disponovať
technológiou adekvátnou špičkovým vzdelávacím in-
štitúciám vo svete. K dispozícii bude vyše 100 nových
PC pre študentov v 3 cvičebniach a dvoch študijných
zónach v knižnici univerzity a 53 miestností bude do-
vybavených dataprojektormi. Univerzita bude mať re-
konštruovanú serverovňu s novou Cisco technoló-
giou. Nové Cisco technológie budú nasadené aj v pavi-
lónoch, v ktorých prebieha vyučovací proces.
Pribudnú informačné interaktívne nástenky zobrazujú-
ce aktuálne informácie pre študentov. V rámci projek-
tu dôjde tiež k vybudovaniu bezdrôtovej dátovej komu-
nikačnej siete univerzity WiFi, ktoré umožnia mobilitu
pedagógov a študentov v rámci areálov univerzity, kde

Operačné programy sú tie základné dokumenty, kto-
ré predkladá členský štát a schvaľuje Európska komi-
sia, a ktoré určujú stratégiu rozvoja pomocou jednot-
ného súboru priorít. Operačné programy predstavujú
komplementárnu formu Lisabonskej stratégie pre
Slovensko. Globálnym cieľom operačného programu
Výskum a vývoj je napomôcť rovnovážnemu rozvoju
vedy a výskumu modernizáciou a skvalitnením jej in-
fraštruktúry, podpora excelentného výskumu, prenos
poznatkov získaných výskumom a vývojom do praxe,
ako aj skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl a zlep-
šenie podmienok vzdelávacieho procesu. Realizáciou
tohto cieľa sa má zvyšovať konkurencieschopnosť eko-
nomiky, má sa znižovať regionálna disparita a majú sa
vytvárať nové pracovné miesta. Globálnym cieľom 
operačného programu Vzdelávanie je napomôcť roz-
voju ľudských zdrojov zabezpečením dlhodobej konku-
rencieschopnosti prostredníctvom pôsobenia vzdelá-
vacieho systému potrebám vedomostnej
spoločnosti. Stanovené globálne ciele ope-
račných programov boli pretransformované
do prioritných osí, špecifických cieľov, aktivít
a následne do vyhlasovaných výziev. Ich 
štruktúru, vecné zameranie a harmonogram
vyhlasovania  stanovuje Ministerstvo škol-
stva SR prostredníctvom Agentúry Mi-
nisterstva školstva SR pre štrukturálne fondy
EÚ.

Toľko oficiálne programové dokumenty a stanove-
né globálne ciele. Je namieste otázka, ako sa univerzi-
te podarilo uchádzať sa o ne v rámci vyhlásených vý-
ziev v ostatnom čase? 

V rámci operačného programu Výskum a vývoj,
opatrenia 2.1 a výzvy Podpora centier excelentnosti,
ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu výskumných pracovísk
a podporiť excelentný výskum s dôrazom na oblasti
so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodár-
stva a spoločnosti, spolufinancovaného z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR,
bola univerzita úspešná v rámci projektu Centrum ex-
celentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – IN-
FEKTZOON. Cieľom projektu je excelentným výsku-
mom v partnerstve s Parazitologickým ústavom SAV
v Košiciach zabezpečiť ochranu produkčných a spolo-
čenských zvierat, kvalitu a bezpečnosť potravín, a
tým prispieť k zabezpečeniu kvality zdravia ľudskej po-
pulácie. Projekt je nateraz úspešne implementovaný s
tým, že boli zavŕšené niektoré aktivity, najmä verejné
obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác. Boli
realizované rekonštrukčné práce charakteru staveb-
ných úprav vo vyčlenených priestoroch pavilónov P1,
P2, P3, P34, so súčasným vykonaním elektroinštalač-
ných prác a výmenou zdravotechnickej inštalácie.
Zavŕšením stavebných aktivít vznikli priestorovo účelné
laboratórne a pridružené priestory, ktoré svojimi 
hygienickými a technickými parametrami splnia náro-
ky kladené na pracovisko, kde sa majú riešiť excelent-
né výskumné úlohy.

V súčasnom období prebieha zabezpečenie a do-
dávka prístrojového vybavenia centra, ktorého dodáv-
ka sa predpokladá najneskôr do konca júna 2010.
Ukončením realizácie tejto aktivity projektu vznikne
pracovisko s modernou a kvalitnou prístrojovou a
technologickou infraštruktúrou, ktorá svojimi paramet-
rami presnosti, rýchlosti a spoľahlivosti zabezpečí ex-
celentné výsledky výskumných operácií. Takto vybave-
né pracovisko bude spĺňať technické kritériá kladené
na pracovisko excelentného výskumu a pre zavádzanie
nových výskumných metód, čo tiež prispeje k lepšej
samostatnosti, a dáva možnosti pre vyššiu frekvenciu
účasti na významných vedeckých projektoch, čím sa
zlepší konkurencieschopnosť vo vedeckej a vzdeláva-
cej praxi a prispeje k rozvoju  ekonomiky regiónu.

Súčasťou projektu je aj dodávka pokročilých vedec-
kých prístrojov, ktoré budú využívať informačné a ko-
munikačné technológie pre efektívne plánovanie expe-
rimentov, riadenie analytických procesov, komplexné
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Akademický senát na svojom zasadnutí
schválil:

1. Výročnú správu o činnosti Univerzity ve-
terinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
za rok 2009.

2. Výročnú správu o hospodárení 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie

Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 14. 4. 2010

(Pokračovanie na 2. strane)

(Pokračovanie na 2. strane)

Rok 2010 – aj rokom implementácie
projektov zo štrukturálnych fondov

v Košiciach za rok 2009.
3. Návrh rozpočtu (finančného plánu)

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach na rok 2010.

4. Návrh zmien Organizačného poriadku
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach v čl. 2  časti A) a časti B).

5. Návrh na stanovenie počtu prijímaných
študentov na Univerzite veterinárskeho lekár-
stva a farmácie v Košiciach pre akademický
rok 2011/2012.

6. Návrh termínu a miesta konania volieb
do AS UVLF v Košiciach na funkčné obdobie
2010 – 2014. Voľby sa uskutočnia 11. mája
2010 v čase od 8.00 do 16.00 hod. v poslu-
chárni pavilónu morfologických disciplín.

7. Návrh na zloženie volebnej komisie pre
voľby do AS UVLF v Košiciach na funkčné ob-
dobie 2010 – 2014: prof. MVDr. Peter Turek,
PhD., doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.,
PharmDr. František Tamer, MVDr. Ján Čurlík,
PhD., MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., MVDr.
Jana Hakunová, študent Peter Krupa.

8. Termín volieb jedného člena do
Študentskej rady vysokých škôl SR voleného
študentskou časťou akademickej obce UVLF v
Košiciach na deň 11. 5. 2010.

9. Návrh na uskutočnenie volieb jedného
člena – delegáta do Študentskej rady vysokých
škôl SR voleného študentskou časťou akade-
mickej obce UVLF v Košiciach po voľbách no-
vého AS UVLF v Košiciach na funkčné obdo-
bie 2010 – 2014.

Akademický senát na svojom zasadnutí po-
tvrdil:

Rozhodnutie rektora č. 200/ŠO/2010 zo
dňa 10. 2. 2010 o vylúčení študentky 1. roč-
níka študijného programu hygiena potravín
Zuzany Šoltýsovej zo štúdia.

spracovanie dát vrátane možnosti vytvárania virtuál-
nych laboratórií, čo znamená prekonanie lokálnych ba-
riér a možnosť širokej spolupráce na národnej a me-
dzinárodnej úrovni. Okrem toho sa ráta s využitím pro-
fesionálnych počítačových programov, ktoré uľahčia,
skvalitnia a umožnia vyššiu efektívnosť a konkuren-
cieschopnosť vedeckej práce, porovnateľnú so špičko-
vými medzinárodnými laboratóriami.

Najvyššou pridanou hodnotou projektu okrem jeho
materiálno-technického zabezpečenia je aj príprava vý-
znamných národných a medzinárodných projektov od-
bornými pracovníkmi INFEKTZOON. Získavanie kon-
taktov, vytváranie partnerstiev s významnými výskum-
nými pracoviskami s cieľom pripraviť projekty  pre spo-
ločný výskum na národnej a medzinárodnej úrovni je
najviac očakávaným výstupom projektu v oblasti vý-
skumu zoonóz a iných infekčných chorôb zvierat pre-
nášaných na ľudí. Uvedené aktivity by mali pomôcť

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa v rámci čerpania fi-
nančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v programovacom

období 2007 – 2013 zapojila do dvoch operačných programov Výskum a vývoj 

jednotlivý užívateľ sa presúva z jedného pracoviska na
druhé s prenosným počítačom alebo bezdrôtovým IP
telefónom, a vďaka bezdrôtovej technológii pripojenia
je neustále pripojený do siete spájajúcej užívateľa 
s kľúčovými aplikáciami, servermi, resp.  internetu.
Rekonštrukcie sa dočkajú aj študentské domovy, na
ktorých dôjde k výmene všetkých okien a zatepleniu.
V študentských domovoch bude tiež rekonštruovaná
LAN sieť, čo umožní študentom pripojenie k internetu
na všetkých izbách. Študentské domovy budú tiež po-
kryté bezdrôtovou sieťou. V súčasnom období prebie-
ha po ukončenom procese verejného obstarávania do-
dávka uvedenej technológie v harmonograme stano-
venom v projekte. Generálny dodávateľ dokonca
predpokladá s ohľadom na postup prác a nasadenie
systémov, že sa tak stane s určitým predstihom do
konca roku 2010. 

Ďalším úspešným projektom v rámci toho istého 

operačného programu Výskum a vývoj,  opatrenia 5.1
a výzvy Podpora infraštruktúry vysokých škôl za úče-
lom zlepšenia podmienok vysokých škôl, bola univerzi-
ta úspešná s  projektom pod názvom Zvýšenie kvality
vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a
zariadení na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
v Košiciach – II., ktorý je nadstavbou  svojho pred-
chodcu. Na uvedený projekt už má univerzita podpísa-
nú zmluvu o pridelení nenávratného finančného prís-
pevku a bude zahajovať jeho implementáciu realizá-
ciou procesu verejného obstarávania.  

V rámci operačného programu Vzdelávanie, opatre-
nia 1.2 a výzvy Vysoké školy a výskum a vývoj ako
motory rozvoja vedomostnej spoločnosti bola univerzi-
ta úspešná s  projektom pod názvom Nové študijné
programy a vzdelávanie na Univerzite veterinár-
skeho lekárstva v Košiciach. V rámci uvedeného
projektu univerzita komplexne pripraví k akreditácii a
výučbe dva nové študijné programy a pripraví a zrea-
lizuje vzdelávanie pre manažment univerzity a vysoko-
školských učiteľov. Bakalársky študijný program 1.
stupňa pod názvom vzťah človek – zviera a aktivity so
zvieratami je zameraný na nadobudnutie rozsiahlych
teoretických a praktických znalostí  o interakciách a
vzťahoch medzi človekom a zvieraťom. Študenti zís-
kajú znalosti z biológie a správania sa zvierat,  psy-
chológie, medicíny, sociológie a pedagogiky. Vzdelanie
má umožniť interdisciplinárnu a na problém oriento-
vanú prácu a umožniť tak uplatnenie v rôznych ob-
lastiach, napríklad v pedagogických zariadeniach, kli-
nikách a rehabilitačných centrách, zariadeniach pre
výkon trestu, foréznych resocializačných zariadeniach,
poradniach pre chovateľov, v zoologických záhradách
a aj všade tam, kde sa zaoberajú otázkami vzťahu člo-
veka a zvieraťa. Doktorandský študijný program pod
názvom neurovedy je zameraný interdisciplinárne na
štúdium biochémie, fyziológie, imunológie ako aj št-
ruktúry, funkcie a patológie nervového systému.
Cieľom študijného programu je  zamerať štúdium  do
oblasti biomedicínskych vied rozširovaním poznatkov o
stavbe, funkciách a mechanizmoch činnosti nervové-
ho systému, aplikovaním metód súčasného biologické-
ho výskumu. V rámci aktivity príprava a realizácia
vzdelávania  manažmentu univerzity a vysokoškol-
ských pedagógov je cieľom splniť zvýšené nároky na
kvalitu vysokoškolského vzdelávania umožnením roz-
voja profesionálneho rastu učiteľov a podporu ľud-
ských zdrojov vo výskume a vývoji. Vzdelávanie bude
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9. 3. 2010
Informácie rektora  o:
➡ účasti na zasadnutí Vedeckej rady

Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave dňa 2.3.2010.

Informácie prorektorky Mojžišovej o:
➡ konaní workshopov organizovaných klini-

kou koní dňa 27. 2. 2010 Základy reprodukcie
a umelej inseminácie kobýl a dňa 28. 2.
2010 Využitie ultrasonografie v reprodukcii
HZ.

Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
➡ žiadosti veľvyslanectva SR  o spoluprácu

s Gréckom.
16. 3. 2010
Informácie rektora  o:
➡ podpornom liste pre prof. Laszló Fodora,

dekana Fakulty veterinárnych vied v
Budapešti, kandidáta na prezidenta European
Association of Establishment for Veterinary
Education (EAEVE) na nasledujúce funkčné ob-
dobie,

➡ jednaní s Ing. Michalom Horným, PhD.,
riaditeľom Národného žrebčína Topoľčianky, š.
p., dňa 11.3.2010 o zriadení detašovaného
pracoviska pre insemináciu kobýl na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach,

➡ prijatí prof. Serban Agachi, rektora
Univerzity Babes-Bolyai v Cluj-Napoca
(Rumunsko) a prezidenta Asociácie univerzí
Karpatského regiónu (ACRU – Association of
Carpathian Region Universities) dňa
12.3.2010,

➡ návšteve Ing. M. Chovana, ministra pôdo-
hospodárstva SR na univerzite dňa 15. 3.
2010.

Informácie prorektora  Legátha  o:
➡ slávnostnom otvorení oddychovej zóny,

študovne a apartmánov vo farmaceutickom
pavilóne – vyjadrení poďakovania účastníkov o-
tvorenia.

23. 3. 2010
Informácie rektora  o:
➡ prijatí MVDr. J. Pliešovského, CSc., ú-

stredného riaditeľa ŠVPS SR dňa 16. 3. 2010,
➡ účasti na udelení čestného titulu Dr. h. c.

Georga F. Babcoca, prezidenta U.S. Steelu, na
TU v Košiciach dňa 18. 3. 2010,

➡ konaní 53. pléna Slovenskej rektorskej
konferencie v dňoch 18. – 19. 3. 2010 v
Košiciach.

Informácie prorektorky  Mojžišovej o:
➡ pracovnom stretnutí prorektorov košic-

kých univerzít na tému súčasný stav a per-
spektívy univerzity tretieho veku,

➡ účasti na seminári KVL SR konaného v
Starej Lesnej  20. – 21. 3. 2010 za účelom pre-
rokovania prideľovania bodov a uplatňovania
vzdelávacích poukazov KVL SR na vzdeláva-
cích akciách organizovaných UVLF v
Košiciach a participácii klinických pracovísk
na príprave publikácie pre praktických veteri-
nárnych lekárov.

Informácie prorektorky  Ondrašovičovej o:
➡ konaní stretnutia EVSA, kontaktného bo-

du 36 a pracovných plánov vrátane organizo-
vania medzinárodnej vedeckej konferencie A-
HAW, 

➡ žiadosti Univerzity v Záhrebe o spolu-
prácu v rámci programu ERASMUS na budúci
akademický rok.

Informácie prorektora  Korima o:
➡ potrebe zakúpenia komponentov na rozší-

renie diskového poľa servera pre potreby 

Zasadnutie VR otvoril a viedol jej predseda a rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr.
Emil Pilipčinec, PhD., podľa nasledovného programu:

1. Odovzdanie diplomov  PhD. a diplomu do-
centa

2. Návrh na udelenie akademického titulu PhD. 
3. Výročná správa o činnosti Univerzity veteri-

nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok
2009

4. Návrh spoločného bakalárskeho študijného
programu Animal Science

5. Diskusia
6. Rôzne
7. Uznesenia VR
8. Záver
Na zasadnutí vedeckej rady boli rektorom uni-

verzity odovzdané diplomy PhD. MVDr. Jane
Kyseľovej z vedného odboru 43 02 9 vnútorné
choroby zvierat a farmakológia a MVDr. Dane
Marcinčákovej z vedného odboru 43 31 9 hygiena
prostredia a potravín, a diplom docenta RNDr.
Petrovi Filipčíkovi, CSc., zo študijného odboru
4.2.15 imunológia.

VR schválila:
a) návrh na spoločný  bakalársky študijný 

program Animal Science a jeho učebný plán,
b) návrh na udelenie akademického titulu PhD.

pre MVDr. Vladimíra Huru z vedného odboru 43-
05-9 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia,

c) návrh na začatie habilitačného pokračovania
u MUDr. Adriany Liptákovej, PhD., zo študijného
odboru 4.2.7 mikrobiológia,

d) návrh na začatie inauguračného pokračova-
nia u doc. MVDr. Igora Valockého, PhD., zo štu-
dijného odboru 6.3.6  veterinárne pôrodníctvo 
a gynekológia,

e) doplnenie komisie pre obhajobu záverečných
prác a štátnych skúšok na 1. stupni vysokoškol-
ského vzdelávania v ak. roku 2009/2010 pre štu-
dijný program kynológia v dennej a externej for-
me o MVDr. Danielu Takáčovú, PhD., a doc.
MVDr. Petra Korima, PhD.

VR zobrala na vedomie:
a) výročnú správu o činnosti Univerzity veterinár-

skeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2009,
b) informáciu prof. MVDr. G. Kováča, DrSc. 

o zasadnutí Pléna SAPV v Nitre.

Názov získaných a v súčasnosti implementovaných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ (v EUR)

Názov projektu Zariadenie, Stavebné Personálne Ostatné Publicita, Monitoring Spolu
vybavenie, úpravy výdavky výdavky, informovanosť a
poistenie spotrebný hodnotenie
majetku materiál

CE Infektozoon 1 102 800,57 121.479,09 48.561,04 1.676,29 3.966,67 14.605,32 1 293 088,98

CE pre
parazitológiu 47.075,21 - 8.603,86 - - - 55 679,07
(v partnerstve s
PÚ SAV)

CE
biomedicínsky
h technológií 710.600.-- - 192.220.- - 21.500.- - 924.320.-
(v partnerstve s
LF UPJŠ, UVM
SAV, TU a UFHZ
SAV)

Pokročilé
implantáty 20.270.- - 21.880.- 52.300.- - - 94.450.-
(v partnerstve s 
LF UPJŠ a UMV
SAV)

IKT I. 3.804 463,59 1.222 799,20 15.767,05 - 4.150,52 29.874,47 5.077 054,83

IKT II. 4.152 459,99 1.781 839,14 - - 7.000.- - 5.941 299,13

Nové študijné
programy a 134.099,98 - 742.248,- 163.650,- 10.000,- - 1.049.997,98
vzdelávanie na
UVLF

Spolu 9 971 769,34 3.126 117,43 1.029.279,95 217.626,29 46.617,19 44.479,79 14 435 889,99

Zasadnutie Akademického senátu Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dňa 12. 4. 2010 sa konalo zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho

lekárstva a farmácie v Košiciach.

a Vzdelávanie.



(Dokončenie na 3. strane)

(Dokončenie z 1. strany)
(Dokončenie z 1. strany)
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Kolektívne vyjednávanie
úspešne zavŕšené

Návšteva ministra pôdohospodárstva na univerzite
zmluva o spolupráci pri reprodukcii kobýl s národným žrebčínom Topoľčianky

Po pomerne dlhom, ale konštruktívnom kolektív-
nom vyjednávaní medzi zamestnávateľom a odbo-
rovou organizáciou, v záujme vytvárania priaznivej-
ších pracovných podmienok a podmienok zamest-
návania zamestnancov Univerzity veterinárskeho le-
kárstva 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 ne-
skorších predpisov dňa 30. 3. 2010 uzatvorili zmluv-
né strany Univerzita veterinárskeho lekárstva a far-
mácie v Košiciach, zastúpená prof. MVDr. Emilom
Pilipčincom, PhD., rektorom UVLF v Košiciach a
Základná organizácia Odborového zväzu pracovní-
kov školstva a vedy Univerzity veterinárskeho lekár-
stva a farmácie v Košiciach, zastúpená prof. RNDr.
Michalom Toropilom, CSc., predsedom Rady ZO OZ
PŠaV UVLF v Košiciach kolektívnu zmluvu na rok
2010. Aktu podpísania sa okrem štatutárov zúčast-
nili členovia vedenia a prizývaní členovia vedenia,
členovia Rady a revíznej komisie odborovej organi-
zácie. Kolektívna zmluva obsahuje celkom 29 člán-
kov, ktoré sa týkajú celkovej činnosti zamestnávateľa
a odborovej organizácie a prílohu o zásadách pre
tvorbu, použitie sociálneho fondu a podmienkach
poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a
odborovej organizácii v roku 2010.

Snáď len niekoľko výňatkov zo zmluvy:
- Zamestnávateľ umožní zamestnancom využíva-

nie pružného pracovného času.
- Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým

skončil pracovný pomer:
a) výpoveďou   z  dôvodov uvedených v § 63 ods.1

písm. a) alebo b) ZP alebo z dôvodu, že zamestna-
nec stratil vzhľadom  na svoj zdravotný stav podľa le-
kárskeho posudku  dlhodobo spôsobilosť vykonávať
doterajšiu prácu odstupné vo výške:  

-  troch funkčných platov, ak zamestnanec odpra-
coval u zamestnávateľa menej ako päť     rokov, 

-  štyroch funkčných platov, ak zamestnanec od-

5533.. rrooččnnííkk ššttuuddeennttsskkeejj vveeddeecckkeejj kkoonnffeerreenncciiee ŠŠVVOOČČ

Britský veľvyslanec opäť na návšteve univerzity
V krátkom čase prišiel už na svoju druhú návštevu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v

Košiciach veľvyslanec Veľkej Británie Michael Roberts. Po tom, ako na svojej prvej návšteve univerzity
vo februári tohto roku zistil, koľko zahraničných študentov študuje na UVLF, prejavil záujem stretnúť sa
v blízkej budúcnosti na pôde univerzity aj s nimi.

V piatok 23. apríla 2010 sa vo veľkej zasadačke rektorátu stretol s viac ako dvoma desiatkami štu-
dentov nielen z Veľkej Británie, ale aj ďalších európskych krajín.

Na úvod svojho stretnutia vystúpil  pán veľvyslanec s prednáškou na tému klimatických zmien, kto-
ré nemôžu nechať mladých ľudí ľahostajnými. O to viac, keď ide o študentov veterinárnej medicíny, ku
vzdelaniu a poslaniu ktorých patrí aj ochrana životného prostredia. Po prednáške nasledovala diskusia
najprv na tému environmentálnej politiky jednotlivých štátov sveta a problém nájsť zhodu v snahách o
ochranu prírody. Následne sa pán veľvyslanec zaujímal o život študentov v Košiciach, ktoré sa z jeho po-
hľadu javí ako mesto multikultúrne, vytvárajúce vhodné prostredie pre  mladých ľudí prichádzajúcich zo
všetkých kútov sveta študovať do tejto metropoly východného Slovenska. Zo strany študentov sa otáz-
ky kladené na 

veľvyslanca Veľkej Británie týkali najmä problémov týkajúcich sa štipendijnej podpory zo strany vlá-
dy, komplikovaného dopravného spojenia z jednotlivých kútov ostrovného štátu na východ Slovenska či
otázok uznávania diplomov v jednotlivých krajinách Commonwealthu. 

Návštevu nakoniec ukončila malá exkurzia univerzity, najmä jej kliniky malých zvierat. Krásne slneč-
né počasie a kvitnúca zeleň podtrhli jarnú atmosféru historického areálu univerzity. Veľvyslanec
Michael Roberts, ktorý znovu potvrdil záujem podporovať nadviazanie nových kontaktov Univerzity ve-
terinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s ďalšími britskými univerzitami, tak bude môcť okrem kva-
lity vzdelávania a vysokého stupňa internacionalizácie univerzity pridať aj tento „estetický bonus“.

David Trundell a Harriet Moore, študenti zahraničného štúdia veterinárnej medicíny v anglickom ja-
zyku na našej univerzite pochádzajúci z Veľkej Británie, ktorí sa zúčastnili stretnutia s pánom veľvyslan-
com, sa podelili o svoj pohľad na túto návštevu s čitateľmi Spravodajcu: HMA Michael Roberts made
a visit to the university to address British and other nationalities. The visit could not have taken place on
a better day, the 23rd of April, the national saint’s day of England. The ambassador, on a visit from the
British Embassy based in Bratislava, was surprised to learn that there was a thriving British contingency
at UVM. 

The ambassador presented a presentation on global climate change. An issue of great importance
and one that a country like Slovakia, although small, can also help to combat the global challenges fa-
ced due to changes in the climate. Mr Roberts spoke passionately and without reserve on this crucial
matter. After the presentation, Mr Roberts part took in a discussion with all the students, majority con-
cerning living and studying in Kosice.

The ambassador was impressed
with the university, the facilities and
teaching. Mr Roberts has had a long
and distinguished career in diplomatic
affairs on behalf of HM The Queen. He
was the UK’s representative to the
E.U. in Brussels been 1995-1999.
Previous to this, he served at the
British Embassy in Athen, Greece bet-
ween 1987 and 1999. More recently
he served at the British Embassy in
Ankara, Turkey. The     Ambassador is
keen to improve links between Kosice
and Liverpool. The reason behind this
is that Liverpool was European City of
Culture in 2008 and Kosice will be the
European City of Culture in 2013.

Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE
ZZ VVEEDDEENNIIAA UUVVLL

Zasadnutie Akademického senátu Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Akademický senát na svojom zasadnutí zo-
bral na vedomie:

1. Kontrolu uznesení
2. Správu o činnosti Predsedníctva Akade-

mického senátu UVLF v Košiciach
3. Návrh učebného plánu spoločného študij-

ného programu pre získanie titulu bakalár vied
o živočíchoch (Bachelor of Animal Science)

MVDr. Peter LAZAR, PhD.
predseda akademického senátu

Akademický senát našej univerzity sa ku koncu svojho funkčného obdobia rokov 2006 – 2010
stretol 12. apríla 2010 na svojom poslednom riadnom zasadnutím. 

Akademický senát na uvedenom zasadnutí mimo iných závažných materiálov schválil 11. máj
2010 ako deň konania volieb do nového akademického senátu na funkčné obdobie rokov 2010
– 2014 a volebnú komisiu, ktorá má tieto voľby zabezpečiť.

S ohľadom na uvedené skutočnosti sa chcem v prvom rade poďakovať v mene svojom ako i
v mene ostatných členov vedenia univerzity členom akademického senátu za ich doterajšiu
štvorročnú prácu pre našu univerzitu. A zároveň aj touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie za
mandát, ktorý mi tento akademický senát dal na výkon funkcie rektora, ako aj za mandát, ktorý
bol daný mnou navrhovaným členom akademickej obce na výkon funkcie prorektora. 

Rád by som tiež uviedol, že celé uplynulé funkčné obdobie akademického senátu bolo pre mňa
i ostatných členov vedenia univerzity obdobím spolupráce s jeho jednotlivými členmi a aj ob-
dobím spolupráce so samotným akademickým senátom ako samosprávnym orgánom univerzity.
Bolo to obdobie spolupráce tak pri príprave jednotlivých materiálov „zo zákona“, predovšetkým
hospodársko-ekonomického charakteru na jeho zasadnutia, ako aj obdobie spolupráce pri prípra-
ve materiálov pre všetky závažné rozhodnutia prijaté v spojitosti s transformačným procesom,
ktorým naša univerzita za ostatné obdobie necelých štyroch rokov musela prejsť.

Som presvedčený o tom, že akademický senát svojou prácou prispel k opätovnému zjedno-
teniu univerzity na princípoch univerzitných záujmov, nie na princípoch záujmov jednotlivca ale-
bo skupiny jednotlivcov.

Podporou organizačných zmien predovšetkým v oblasti klinických činností a prijatím nových
učebných plánov v súlade so smernicou Európskej únie a závermi evalvačnej správy vytvoril
predpoklady pre transformáciu univerzity na kvalitatívne vyššiu úroveň pri výchove veterinárneho
lekára, porovnateľnú s ostatnými veterinárnymi školami v Európe. Navyše, čo považujem z po-
hľadu ďalšieho rozvoja školy za veľmi dôležité, prijatými organizačnými zmenami sa vytvorili ne-
vyhnutné podmienky pre úspešné a efektívne čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov Európskej únie, rozšírila a prehĺbila sa odborná spolupráca s Komorou veterinárnych le-
károv  SR a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky.

Prijatím dlhé roky chýbajúcej systemizácie pracovných miest všetkých kategórií pracovných
činností sa na jednotlivých pracoviskách vytvorili rovnaké personálne podmienky pre plynulé za-
bezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vedecko-výskumnej činnosti na univerzite.

Nakoniec, nie však na poslednom mieste, bolo iba v kompetencii akademického senátu schvá-
liť zmenu názvu univerzity a následne prijať jej nové logo.

I keď univerzita za ostatné necelé štyri roky prešla obdivuhodným transformačným procesom,
ktorý nepochybne môžeme považovať za úspešný, svedectvom čoho sú výsledky komplexnej a-
kreditácie, získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj na ďalšie obdobie, ús-
pešnosť v čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, či hodnote-
nie nezávislými ratingovými a rankingovými agentúrami, je potrebné vidieť, že v nadväznosti na
to čaká našu univerzitu ďalšie obdobie jej prestavby. A to predovšetkým v oblasti obnovy už e-
xistujúcich, resp. v oblasti výstavby nových objektov tak v areáli univerzity, ako aj na jej účelo-
vých zariadeniach  za účelom skvalitnenia výchovy jej absolventov a etablovania sa v ďalších
oblastiach vedecko-výskumnej činnosti v európskom výskumnom priestore.

I z uvedeného dôvodu by som rád vyslovil presvedčenie, že novozvolený akademický senát,
ktorý vzíde z májových volieb  na funkčné obdobie rokov 2010 – 2014, nadviaže na tradíciu pod-
netných, veľakrát i kritických, ale vždy konštruktívnych jednaní senátu predchádzajúceho, k čo-
mu mu spoločne zaželajme veľa síl, kreativity a invencie.

prof. MVDr. Emil PILIPČINEC, PhD., rektor

pracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov,    
b) dohodou z tých  istých dôvodov ako v ods. a)

odstupné  zvýšené o výpovednú dobu.
- Zamestnanci majú v roku  2010  právny nárok na

dlhšiu ako základnú výmeru dovolenky o jeden týž-
deň. 

-  Zamestnávateľ sa zaväzuje za každého svojho
zamestnanca,  ktorý je zúčastnený na DDP alebo
DDS,  mesačne  prispievať a odvádzať do poisťovne
príspevok v dohodnutej výške  na DDP alebo DDS
za podmienok, v sume a spôsobom určeným v za-
mestnávateľskej zmluve. Od 1. 1. 2010 zamestnáva-
teľ  poskytne príspevok  vo výške  8,30     a od 1. 4.
2010  príspevok v sume 11    .  Na tento príspevok
má zamestnanec právny nárok. 

Odmeny pri pracovných výročiach zamestnancov:
10 rokov odpracovaných na UVLF (35    ); 15 rokov 
(70    ); 20 rokov (105    ); 25 rokov (135    ); 30 ro-
kov (170    ); 35 rokov (205    ); 40 rokov (250    ).

Nie je však možné vymenovať všetky pozitívne
stránky podpísanej zmluvy. Jej plnenie sa bude kon-
trolovať dvakrát ročne. Počas plnenia podmienok vy-
plývajúcich z kolektívnej zmluvy sa obidve strany za-
viazali pre dodržiavanie sociálneho zmieru. Obidve
strany sú presvedčené, že plnenie obsahu kolektív-
nej zmluvy prispeje k ďalšiemu rozvoju našej univer-
zity. prof. RNDr. Michal TOROPILA, CSc.

predseda Rady ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach

prepojenia registra záverečných prác UVLF
v Košiciach s Centrálnym registrom závereč-
ných prác.

30. 3. 2010
Informácie rektora  o:
➡ jednaní so Sina Niku, riaditeľom fy PHO-

ENIC Zdravotnícke zásobovanie, a. s.
Informácie prorektorky  Mojžišovej o:

➡ konaní prednášky MVDr. Ladislava
Stodolu, prezidenta KVL SR, pre študentov 6.
ročníkov o úlohách, postavení KVL SR a pod-
mienok pre vstup dňa 29. 3. 2010.

13. 4. 2010
Informácie rektora  o: 
➡ účasti na Levických poľovníckych dňoch

2010 v dňoch 9. – 10. 4. 2010,
➡ jednaní AS UVLF dňa 12. 4. 2010.
27. 4. 2010
Informácie rektora  o:
➡ jednaní Vedeckej rady UVLF v Košiciach

dňa 14. 4. 2010,
➡ predložení Výročnej správy o činnosti

UVLF v Košiciach za rok 2009 v súlade so
smernicou MŠ SR č. 8/2010-R k 30. 4. 2010,

➡ zaslaní podkladov pre akreditáciu spoloč-
ného bakalárskeho študijného programu
Animal Science na AK SR dňa 21. 4. 2010.

Informácie  prorektorky  Mojžišovej o:
➡ počte prihlášok na štúdium na UVLF v

Košiciach podaných na akademický rok
2010/11 .

Informácie  prorektorky  Ondrašovičovej o:
➡ schválení programu CEEPUS a pridelení

miest pre študentov a učiteľov.
Informácie  prorektora  Legátha  o:
➡ priebehu osláv 60. výročia založenia

Výskumného ústavu živočíšnej výroby a stret-
nutia pri príležitosti 85. narodením jeho zakla-
dateľa prof. Ing. Jána Plesníka, DrSc.

CC C
C CC

C
C

Stretnutie študentov s veľvyslancom zorganizovala a v zasa-
dacej miestnosti rektorátu hostí privítala prof. Ing. Oľga
Ondrašovičová, CSc., prorektorka pre zahraničné a doktorandské
štúdium.

Návšteva ministra pôdohospodárstva SR Ing. Vladimíra Chovana, ktorý navštívil 15. marca 2010
našu univerzitu, vychádzala zo záujmu ministerstva prispieť k zlepšeniu a skvalitneniu chovu koní
na Slovensku. Myšlienka zintenzívnenia a zlepšenia genofondu slovenského teplokrvníka viedla k
podpísaniu zmluvy o vzájomnej spolupráci v oblasti reprodukcie a chovu koní medzi Univerzitou ve-
terinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Národným žrebčínom Topoľčianky, š. p. 

Rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., privítal na uni-
verzite reprezentantov strán podieľajúcich sa na tomto
projekte – ministra pôdohospodárstva Ing. Vladimíra
Chovana, ktorého sprevádzala generálna riaditeľka sekcie
potravinárstva, výživy a obchodu Ing. Soňa Supeková,
PhD., a Ing. Vincent Bíroš, ďalej Ing. Michala Horného,
PhD., riaditeľa Národného žrebčína Topoľčianky, š. p., a
okrem členov vedenia aj našich  odborníkov z Kliniky ko-
ní  UVLF v Košiciach – doc. MVDr. Igora Valockého, PhD.,
MVDr. Vladimíra Huru, PhD.,  a MVDr. Martina Boldižára. 

Praktickým krokom ku skvalitneniu chovu je širokej
chovateľskej verejnosti dostupná čerstvá sperma exce-
lentného holštýnskeho žrebca  z Nemecka – Charisma –
ktorý od februára 2010 pôsobí v Inseminačno-repro-
dukčnom centre  Národného žrebčína v Topoľčiankach.
Charisma patrí medzi skokovú špičku.  Je výnimočný svo-
jím exteriérom, elastickým pohybom a skokovým po-
tenciálom. Bol viacnásobným víťazom parkúrových prete-
kov až do stupňa „T“.  Chovatelia koní na Slovensku  môžu
počas tejto pripúšťacej sezóny bezplatne využiť čerstvú
spermu tohto vynikajúceho  žrebca pre kobyly plemena
slovenský teplokrvník, zapísané v plemennej knihe
ZCHKS, pričom chovateľovi sa účtuje  iba manipulačný
poplatok, balné a poštovné.

Snaha uľahčiť dostupnosť tejto služby chovateľom z
východu Slovenska stála pri zrode myšlienky uskutočniť
toto stretnutie  a dohodnúť sa na konkrétnej podobe
spolupráce. Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmá-
cie v Košiciach a Národný žrebčín Topoľčianky spájajú
dlhoročné dobré vzťahy a spolupráca. Naši študenti 6.
ročníka každoročne absolvujú niekoľkodňové cvičenie v
žrebčíne, ktorý nás dôstojným spôsobom reprezentuje v
chove arabov a lipicanov vo svete. Už viac ako osemde-
siat rokov je žrebčín národným centrom chovu a šľach-
tenia koní na Slovensku,  vedie plemennú knihu lipicana a

je poverený vedením plemenných kníh plemena hucul a
arab. Vedie tiež centrálnu evidenciu koní na Slovensku a
je jedinou inštitúciou oprávnenou vystavovať osvedčenia
o pôvode všetkých uznaných plemien koní na
Slovensku.

Hlavným cieľom a zámerom ďalšej spolupráce má byť
podľa uzavretej zmluvy zriadenie detašovaného pracovis-
ka na UVLF v Košiciach pre riadenú reprodukciu kobýl.
Spolupráca bude taktiež zameraná na oblasť výchovno-
vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti a na pora-
denské služby v oblasti chovu koní. Klinika koní má vhod-
né priestory, technické vybavenie i odborníkov na to, aby
realizovala umelú insemináciu, a to nielen  z chladené-
ho semena žrebca Charismu, ale v budúcnosti aj z hl-
bokomrazeného semena z ponuky Národného žrebčína
Topoľčianky.  Keďže zmluva o spolupráci nie je časovo o-
hraničená, chovatelia koní z nášho regiónu tak budú mať
dlhodobo možnosť využívať výhody, ktoré vyplývajú nie-
len z polohy Košíc, ale aj z vysokej odbornosti a profe-
sionality veterinárnych lekárov a ďalšieho personálu na
klinike koní. 

MVDr. Vladimír Hura, PhD., ktorý zabezpečuje tento
projekt na univerzite, považuje túto ponuku Národného
žrebčína Topoľčianky a UVLF v Košiciach pri inseminá-
cii za jedinečnú príležitosť a dobré východisko do budúc-
nosti. Podľa jeho vyjadrenia obe organizácie tak potvrdia
svoju príslušnosť ku špičkovým pracoviskám svojho dru-
hu a Klinika koní na UVLF tak zároveň rozšíri nielen svoju
ponuku poskytovaných služieb pre chovateľskú verejnosť,
ale vytvorí nový priestor pre vzdelávaciu a vedecko-vý-
skumnú činnosť v oblasti veterinárnej starostlivosti o
kone, ich chov a reprodukciu na univerzite. A najmä pri-
nesie chovateľom koní na Slovensku, najmä tým z vý-
chodných regiónov, ľahšie dostupné a  kvalitné služby. 

Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ, kancelárka

Dňa 15. apríla 2010 sa pod záštitou rektora
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach konal 53. ročník študentskej ve-
deckej konferencie ŠVOČ. Konferencia bola s
medzinárodnou účasťou, prezentovaných bolo
celkom 53 prác. 

Rokovania 53. ročníka študentskej vedeckej
konferencie ŠVOČ prebehli v piatich sekciách:
predklinickej, klinickej, sekcii hygieny potravín
a prostredia a dvoch sekciách mladých ve-
deckých pracovníkov. Na príprave, podpore a
vyhodnocovaní súťaže o najlepšie vedecké
práce študentov sa významne podieľal gene-
rálny sponzor ŠVK – firma Gedeon Richter.
Študentskú vedeckú konferenciu sponzorovala
aj Komora veterinárnych lekárov SR a firmy
Merial, Waltham, Pharmacopola, Vetis, Med-
Art, Imuna Pharm, a. s., Siemens, Bioveta SK,
Pet shop, s r.o., a Základná organizácia
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
pri UVLF v Košiciach. Prvé 3 hlavné ceny v
každej sekcii venoval rektor UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.

Konferenciu slávnostne zahájila v poslu-
chárni pavilónu morfologických disciplín prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť. Po slávnost-
nom príhovore začalo rokovanie v sekciách.
Práce hodnotili odborné komisie v tomto zlo-
žení: 1. sekcia – predklinické disciplíny: pred-
sedníčka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a
členovia doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.,
a doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.; 2.
sekcia – klinické disciplíny: predseda prof.
MVDr. Peter Reichel, CSc., a členovia MVDr.
Tatiana Weissová, PhD., MVDr. Martin Boldižár
a Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD.; 3. sek-
cia – hygiena potravín a prostredia: predsed-
níčka prof. MVDr. Valéria Letková, PhD., a čle-
novia doc. MVDr. Peter Popelka, PhD., a
MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD.; sekcia A –
mladí vedeckí pracovníci: predseda prof.
MVDr. Juraj Pistl, PhD., a členovia doc. MVDr.
Zita Faixová, PhD., a doc. MVDr. Alexandra
Trbolová, PhD.; sekcia B – mladí vedeckí pra-
covníci: predsedníčka prof. Ing. Oľga
Ondrašovičová, PhD., a členovia prof. MVDr.
Mikuláš Levkut, DrSc., a doc. MVDr. Ivona
Kožárová, PhD.

Ocenenia UVLF – ceny rektora:
Prehľad ocenených prác 1. sekcie – predkli-

nické disciplíny: 
1. miesto Ľudmila Ballová, 4. ročník farmá-

cia: Orientačná analýza flavonoidov prítom-
ných v propolise a jeho zdrojoch; 2. miesto
David Trundell, 4th BSc.: History of
Thoroughbreds Revealed by MTDNA Analysis;
3. miesto Soňa Jankelová, 3. ročník VVL:
Enzoócia actinobacillus equuli v chove koní.

Prehľad ocenených prác 2. sekcie – klinické
disciplíny: 

1. miesto Lucia Kováčová, 5. ročník VVL:
USG vyšetrenie oka u koní postihnutých me-
sačnou slepotou; 2. miesto Anna Martinsson,

6th BSc.: The Effect of Doxapram Injection ver-
sus Oxygen Supplementation in Immobilized
Red Deer; 3. miesto Vladimír Mitošinka, 4. roč-
ník VVL: Sledovanie  pohlavného cyklu hucul-
ských kobýl chovaných v NŽ Topoľčianky.

Prehľad ocenených prác 3. sekcie – hygiena
potravín a prostredia: 

1. miesto Zuzana Tormová, 5. ročník VVL:
Sledovanie mikrobiologických a chemických
parametrov vody v CHKO TAJBA; 2. miesto
Ariel Meiri, 6th GVM: Endoparasites of Red Fox
and Jackals in Israel; 3. miesto Lucia Dupejová,
5. ročník  HP: detekcia rezíduí tylozínu a tetra-
cyklínov v mede.

Prehľad ocenených prác 4. sekcie – mladí
vedeckí pracovníci A:

1. miesto Eva Bazsalovicsová, Ivica Králová-
Hromadová, Marta Špakulová: Štúdium pôvo-
du európskych populácií Fascioloides magna
(Trematoda,Fasciolidae) molekulárnymi metó-
dami; 2. miesto Stanislav Hreško, Ľudmila
Tkáčiková: Štandardizácia metódy DGGE na a-
nalýzu polymorfizmov v géne pre priónový pro-
teín u hovädzieho dobytka; 3. miesto Antónia
Marciová, Eva Čonková: Citlivosť kvasiniek ro-
du Candida voči vybraným fyto- a chemotera-
peutikám.

Prehľad ocenených prác 4. sekcie – mladí
vedeckí pracovníci B: 

1. miesto Magdaléna Fejsáková a kol.:
Hodnotenie behaviorálnych a hormonálnych
indikátorov welfare u pracovných nemeckých
ovčiakov; 2. miesto Ján Blanár: Vplyv
Salmonella enterica PT4 a Enterococcus faeci-
um EF 55 na proliferačnú aktivitu a výšku kl-

kov v tenkom čreve kurčiat po experimentál-
nej infekcii; 3. miesto Miroslava Holičková:
Sekundárne hepatopatie malých zvierat – alte-

rácia parametrov pečeňového profilu u hyper-
tyreóznych zvierat.

Prezident Komory veterinárnych lekárov
Slovenskej republiky MVDr. Ladislav Stodola u-
delil finančné odmeny a MERCK veterinary ma-
nual. Finančnú odmenu získali: Vladimír Petrilla, 

Poďakovanie
Akademickému senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MVDr. Marián Prokeš pri preberaní 1. ceny od
zástupcu firmy Gedeon Reichter MVDr. G. Miksu

Foto: Ing. Štefan Grančák



MVDr. Iveta
Paulíková, PhD., sa
narodila 30. apríla
1950 v Nových
Zámkoch a vyrastala
v Prievidzi v učiteľs-

kej rodine s dvoma staršími bratmi. Po skončení
strednej školy bola prijatá na Vysokú školu veteri-
nársku v Košiciach, ktorú ukončila v roku 1975.
Jej prvými pracoviskami boli Východoslovenský
mäsový priemysel, n. p., Košice a
Východoslovenské mliekarne, n. p., Podnikové ria-
diteľstvo v Košiciach. 1. novembra 1977 nastúpila
na VŠV v Košiciach na Katedru vnútorných chorôb
prežúvavcov a ošípaných ako asistent, potom ako
odborný pracovník a od roku 1994 až doteraz pôso-
bí na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmá-
cie v Košiciach ako vedecko-pedagogický pracov-
ník. V roku 1999 získala pedagogické minimum a
v roku 2009 obhájila dizertačnú prácu na tému
Poruchy metabolizmu jódu u hospodárskych zvie-
rat. Manžel jubilantky prof. MVDr. Štefan Paulík,
PhD., tiež pôsobil na Univerzite veterinárskeho le-
kárstva v Košiciach na Katedre infektológie, ale v
roku 2004 po ťažkej chorobe zomrel. V začiatkoch
pedagogickej činnosti na katedre vnútorných cho-
rôb prežúvavcov a ošípaných sa Dr. Paulíková po-
dieľala na výučbe klinickej propedeutiky v rámci 3.
a 4. ročníka VVL a HP, neskôr až do dnešných dní
na klinike prežúvavcov na výchove poslucháčov 4.
a 5. ročníka VVL v rámci disciplíny vnútorné cho-
roby prežúvavcov. Doteraz viedla 6 diplomantov v
rámci vedecko-pedagogickej činnosti. Vedecko-vý-
skumná činnosť jubilantky v začiatkoch bola za-
meraná na spoluriešiteľstvo výskumných správ v
rámci pracoviska, kde bola spoluriešiteľkou 10 zá-
verečných správ do roku 1989. V tomto období
technicky spolupracovala pri tvorbe 4 učebných
textov. Svoje poznatky zúročila v publikačnej čin-
nosti a v účasti na konferenciách doma i v zahra-
ničí. Prezentovala sa v zahraničných a domácich
karentovaných a nekarentovaných časopisoch, v
recenzovaných zborníkoch, v odborných prácach a
abstraktoch vedeckých prác v zahraničných ka-
rentovaných časopisoch v počte 146.

V rámci klinickej činnosti MVDr. I. Paulíková,

MVDr. Tatiana Weissová, PhD., vysokoškolská učiteľka na Klinike malých
zvierat UVLF v Košiciach, v týchto dňoch jubiluje. Po promócií na
Vysokej škole veterinárskej  v Košiciach v r. 1985 nastupuje ako vedúca
laboratória na  JRD Rozvoj Kráľovce, kde pôsobí do roku 1991. V týchto
rokoch absolvuje atestačnú skúšku I. stupňa a jej záujem o vedecko-vý-

skumnú a pedagogickú prácu ju privádza na Katedru vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípa-
ných UVLF, kde absolvuje aj postgraduálne štúdium ukončené obhájením dizertačnej práce
Metabolicko-toxické aspekty fluóru u oviec (1997). 
Záujem o malé zvieratá realizuje na vtedajšej katedre vnútorných chorôb mäsožravcov, jednoko-
pytníkov a vtákov, a farmakológie, kde nastupuje  ako odborná asistentka s účasťou na  priamej
klinickej činnosti v oblasti malých zvierat so špecializáciou na choroby  mačiek.  Jubilantka sa
okrem pedagogickej činnosti venuje toxikologickej problematike s orientáciou na otravy malých
zvierat a svoje poznatky publikuje vo viacerých karentových, odborných a vedeckých časopi-
soch, vedeckých prácach v zborníkoch a učebniciach. K jej odbornému rastu významne  pris-
peli klinické stáže na pracovisku Feline Alamo Health Center v Texase a  T&A University College
Station, Small Animal Clinic v USA r. 2008.
MVDr. Tatiana Weissová, PhD.,  sa svojím svedomitým a odborným prístupom k pracovným po-
vinnostiam vypracovala na uznávanú odborníčku a ľudským porozumením na obľúbenú spolu-
pracovníčku kolektívu. Kolektív kliniky malých zvierat jej k jubileu srdečne blahoželá a zároveň
želá, aby ju pracovné a morálne vlastnosti, zmysel pre spravodlivosť a nekonfliktnosť  sprevád-
zali  v osobnom i v pracovnom živote naďalej, aby jej  pevné zdravie bolo stimulom pre dosta-
tok ďalších tvorivých síl a úspechov. Kolektív spolupracovníkov  kliniky malých zvierat

Prvý májový deň tohto
roku nás vo veku 86 rokov
opustil vzácny človek, bý-
valý pracovník katedry epi-
zootológie a infekčných
chorôb, vynikajúci peda-
góg a kolega doc. MVDr.

Ladislav Popluhár, CSc.  
Doc. MVDr. Ladislav  Popluhár, CSc., sa narodil

16. 7. 1924 v Šintave. Akademickú hodnosť dok-
tor veterinárskej medicíny získal na Vysokej škole
veterinárskej v Brne a ako pedagóg začal pôsobiť
na našej škole od roku 1953 na ústave farmakoló-
gie; v roku 1957 prestúpil na katedru vnútorných
chorôb prežúvavcov a ošípaných. Rok 1957 bol ro-
kom, kedy sa začal na území bývalého
Československa formovať kolektív pracovníkov s
cieľom eliminovať tuberkulózu u hospodárskych
zvierat ako zoonózu s následným výsledkom o-
chrany zdravia ľudí a zvierat. Doc. Popluhár sa stal
zodpovedným riešiteľom výskumnej úlohy
Spresnenie diagnostiky tuberkulózy hovädzieho do-
bytka. Bol to odvážny plán, ale jeho mladícka odva-
ha a odborná zdatnosť mu pomohli, aby sa nedal
odradiť prekážkami. Stál pri založení špecializova-
ného laboratória pre mykobakteriózy, ktoré naplnilo
funkciu referenčného pracoviska pre celé
Slovensko. Toto pracovisko v úzkej súčinnosti s
WHO napomohlo zaviesť v bývalom ČSSR do pra-
xe PPD tuberkulín. Vzájomné konzultácie s prof.
Šulom z Výskumného ústavu tuberkulózy v Prahe
a prof. Koubom, a tiež húževnatosť a cieľavedo-
mosť doc. Popluhára viedli k tomu, aby cieľ, ktorý
si predsavzal – byť nápomocný pri eliminácii tuber-
kulózy u hovädzieho dobytka – bol splnený.
Elimináciu tuberkulózy v Československu uznala aj
svetová zdravotnícka organizácia, čím sme sa zara-
dili medzi 8 štátov svete, kde je výskyt tuberkulózy
pod 1 %.  Meno pána doc. Popluhára  bolo a dote-
raz je  známe aj v prostredí chovateľskej verejnos-
ti, kde ho vnímali ako maximálne ústretového po-
radcu pri riešení problémov priamo v teréne.

Výrazne sa doc. Popluhár zapísal ako pedagóg,
ktorý svoje bohaté vedomosti a skúsenosti odovz-
dával stovkám študentov, pričom jeho neformálny
prístup a zmysel pre humor robili jeho výučbu pú-
tavou a nezabudnuteľnou. Jeho originálne pred-
nášky a praktické cvičenia obohatené o jeho
vlastné skúsenosti a prešpikované jeho vlastným
humorom predstavovali pre mnohých z nás inšpi-
ráciu. Mnohé jeho známe repliky nám umožnili za-
pamätať si nezapamätateľné a doteraz si ich odo-
vzdávame z generácie na generáciu. 

Pán docent svoje bohaté vedomosti a praktické
skúsenosti odovzdal širokej odbornej verejnosti v
knižnej publikácii Boj proti tuberkulóze hospodár-
skych zvierat, ktoré vyšlo v roku 1966 a druhé,
doplnené vydanie vyšlo v roku 1968 a bolo prelo-
žené aj do jazyka maďarského. Práca a aktivita
doc. Popluhára prerástla rámec bývalého
Československa  a bol menovaný do medzinárod-
ných odborných komisií v oblasti tuberkulózy. Na
katedre epizootológie a infekčných chorôb bol ga-
rantom predmetu všeobecná a špeciálna epizoo-
tológia  pre študijný odbor biotechnológia živočíš-
nej výroby, kde študentom vydal učebný text. Doc.
Popluhár sa vyznačoval bohatou publikačnou čin-

Jubilantka – MVDr. Tatiana Weissová, PhD

Zomrel doc. MVDr. Andrej Orság, CSc. –
dlhoročný vysokoškolský učiteľ a veterinárny lekár

Odišiel doc. MVDr. Ladislav Popluhár, CSc.

(Dokončenie z 2. str.) V rokoch 1985 – 1990 bol poverený funkci-
ou prorektora pre výchovno-vzdelávaciu čin-
nosť. V roku 1990 Štátna veterinárna správa
požiadala našu školu o jeho uvoľnenie a zve-

travín. V roku 1991 bol  prvýkrát akademic-
kým senátom zvolený za rektora našej školy a
potom opäť, takže túto funkciu vykonával kon-
tinuálne v rokoch 1991 – 1994 a 1994 –
1997. Po vysokoškolskom zákonnom obmed-
zení sa po dvoch funkčných obdobiach vo
funkcii rektora vracia na katedru hygieny a
technológie potravín do funkcie vedúceho ka-
tedry. Po trojročnej prestávke sa prof. Cabadaj
opätovne uchádza o priazeň akademickej ob-
ce, ktorá ho prostredníctvom akademického
senátu ustanovuje do funkcie rektora v dvoch
volebných obdobiach v r.  2000 – 2003 a
2003 – 2007.

S jeho funkčnými obdobiami je napriek zlo-
žitostiam spojený rad významných úspechov,
medzi inými najmä ukončenie výstavby morfo-
logického pavilónu a schválenie zákona NR SR
č. 137/92 Zb. o zmene názvu školy na
Univerzitu veterinárskeho lekárstva v
Košiciach. Tým sa vytvorila záruka existencie
našej ustanovizne v legislatívnej podobe. Na
úseku pedagogickej činnosti sa realizoval nový
učebný plán odrážajúci zmenené spoločensko-
ekonomické podmienky u nás. Bol kompatibil-
ný s podobnými dokumentmi vysokých škôl
veterinárskych v štátoch EÚ. V roku 1991 ini-
cioval a získal podporu vedenia školy a aka-
demického senátu pre štúdium všeobecného
veterinárskeho lekárstva pre zahraničných štu-
dentov v anglickom jazyku,  dnes známom
pod skratkou  ZAŠ – zahraničné anglické štú-
dium. UVLF si etablovaním ZAŠ  značne zvýši-
la prestíž medzi vysokoškolskými inštitúciami
doma i v zahraničí. Univerzita sa aj vďaka tej-
to skutočnosti značne internacionalizovala.  

Prof. Cabadaj je vyhranenou vedecko-peda-
gogickou osobnosťou s organizačnými schop-
nosťami. Zastával viaceré významné školské,

Dr. h. c. prof.
MVDr. Rudolf
Cabadaj, PhD., býva-
lý prorektor a rektor
Univerzity veterinár-
skeho lekárstva a far-
mácie v Košiciach,

vedúci katedry, člen Vedeckej rady
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v
Brne, sa narodil 17. apríla 1940 v
Michalovciach v roľníckej rodine ako najmlad-
ší z piatich súrodencov. Už počas štúdia na
Vysokej škole veterinárskej v Košiciach praco-
val ako vedecká pomocná sila na katedre vnú-
torných chorôb párnokopytníkov.
Vysokoškolské štúdium úspešne ukončil obha-
jobou diplomovej práce a dňa 4. 4. 1965  bol
promovaný a získal titul doktor veterinárskej
medicíny.

Po absolvovaní vysokej školy pracoval na
OVZ Topoľčany ako obvodný veterinárny lekár.
O rok na to sa prihlásil na konkurz a nastúpil
na internú ašpirantúru na katedru vnútorných
chorôb párnokopytníkov, kde na základe obhá-
jenej kandidátskej práce získal v roku 1971
vedeckú hodnosť kandidáta vied. Na uvedenej
katedre pracoval do roku 1975. Ďalšie dva ro-
ky pôsobil ako odborný asistent na  oddelení
verejného a súdneho veterinárstva. V r. 1975
sa vytvorila z oddelenia samostatná katedra
organizácie a riadenia veterinárnej činnosti,
kde vykonával funkciu tajomníka katedry
(1975 – 1976). Po absolvovaní trojsemestrál-
neho postgraduálneho štúdia tropického vete-
rinárstva odchádza na Veterinársku fakultu
Univerzity Makerere v Kampale – Uganda,
kde pôsobil v rokoch 1976 – 1980 ako vyšší
učiteľ. Prednášal dve disciplíny –  preventívnu
veterinárnu medicínu a hygienu potravín. Po
návrate z Ugandy nastúpil na Katedru hygieny
a technológie potravín VŠV v Košiciach. V ro-
ku 1982 bol menovaný za docenta a v roku
1992 za profesora pre odbor veterinárna hygi-
ena. 

Správa o skone doc. MVDr. Andreja Orsága, CSc.,  bývalého dlhoročného ve-
dúceho katedry chirurgie, ortopédie a röntgenológie, nás  prekvapila, aj keď
sme pri stretnutiach s ním  videli, že jeho telo je vystavené nepriazni choroby a
veku. On s nimi s jeho príznačnou húževnatosťou intenzívne bojoval a odmie-
tal sa im podriadiť. Aj vo svojej osemdesiatke sa tešil zo života a času, ktorý pre-
žíval. V sobotu 24. apríla 2010 doc. Orság po jednodňovom pobyte v nemoc-
nici skonal. Dňa 1. mája 2010 sme sa odobrali do jeho rodného kraja a dediny
Lovinobaňa, kde často trávil svoj zaslúžený starobný dôchodok,  aby sme spo-
ločne vzdali úctu a hold človeku, ktorý celý svoj život venoval výchove študen-
tov a veterinárnych lekárov, realizoval vedu a výskum,  klinickú činnosť a po-
máhal terénnej veterinárnej praxi. Práca bola počas jeho aktívneho pracovného
života aj jeho koníčkom. Nevzdal sa ho ani po odchode z Univerzity veterinár-
skeho lekárstva v Košiciach.

V roku 1949 začal  študovať na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach, ktorú v roku 1955 ukončil a
patril medzi jej prvých absolventov. Hneď po získaní titulu doktor veterinárnej medicíny nastúpil na vte-
dajšiu kliniku chirurgie a reprodukcie.  Celých 40 rokov bol verný Univerzite veterinárskeho lekárstva v
Košiciach. Začínal ako odborný asistent, po obhajobe kandidátskej dizertačnej práce bol habilitovaný za
docenta v roku 1974. V roku 1982 bol menovaný vedúcim katedry chirurgie, ortopédie a röntgenoló-
gie, ktorú viedol až do roku 1989. Pod jeho vedením dosiahla katedra množstvo vynikajúcich výsledkov,
na ktorých sa doc. Orság podieľal významnou mierou. Bol náročný k sebe, ale aj k svojim študentom a
spolupracovníkom. Bol vynikajúcim vysokoškolským učiteľom, mal veľkú trpezlivosť so študentmi, ktorých
mal rád a rozumel im.

Doc. Orság svoj pracovný a profesijný  život zameral na ortopédiu hovädzieho dobytka, kde dosiahol
vynikajúce výsledky, z ktorých spracoval a predložil doktorskú prácu. Veľkú úctu a vážnosť mali jeho vý-
sledky na farmách v terénnej veterinárskej praxi. Podieľal sa na výchove špecialistov pre choroby hoväd-
zieho dobytka. Prednášal na Inštitúte výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach a za čin-
nosť v tejto oblasti dostal rezortné vyznamenanie od ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravi-
novej správy SR. Už ako dôchodca spolugarantoval projekt Európskej únie pre vzdelávanie pracovníkov v
živočíšnej veľkovýrobe, a to profesie paznechtár a kováč a podkúvač.

Významný je prínos doc. Orsága vo veterinárnom písomníctve. Bol autorom 2 celoštátnych  učebníc z
chirurgie a ortopédie. Napísal mnoho učebných textov pre študentov. Bol známy tým, že na prednáškach
používal modernú didaktickú techniku. Jeho prednášky boli obľúbené nielen medzi študentmi, ale aj ve-
terinárnymi lekármi v postgraduálnom vzdelávaní.  Pod jeho vedením desiatky študentov spracovali di-
plomové práce a veterinárni lekári atestačné práce. Vychoval 10 kandidátov veterinárnych vied zo špeci-
alizácie veterinárna chirurgia a ortopédia, pod jeho vedením habilitovali z pracoviska traja docenti.
Napísal a publikoval  156 vedeckých a odborných prác a 54 recenzií. Bol riešiteľom 6 výskumných ú-
loh so zameraním na ortopédiu hovädzieho dobytka.

Udržiaval čulú medzinárodnú spoluprácu hlavne s univerzitami v Poľsku, Bulharsku  a Maďarsku.
Veľkú úctu mal medzi kolegami na Vysokej škole veterinárskej v Brne, s ktorou úzko spolupracoval aj pri
tvorbe učebných textov a pri organizovaní vedeckých podujatí.

Doc. Orság bol známy svojou precíznosťou, nikdy nič nenechával na náhodu. Bol predovšetkým skrom-
ný, ale pracovitý. Svojou prácou, profesionalitou a  ľudskosťou sa natrvalo zapísal do análov univerzity i ve-
terinárskej pospolitosti ako vysokoškolsky učiteľ  a  ako spoluzakladateľ veterinárnej chirurgie na
Slovensku. Jeho celoživotné dielo a práca boli ocenené mnohými vyznamenaniami školskými, štátnymi
a rezortnými. 

Rozlúčili sme sa s človekom, ktorý dobre prezentoval vlastnú rodinu, obec, región a Slovensko. Všetci,
ktorým nám bol blízky, mu vzdávame vďaku, hold a úctu, tak ako stovky, ba možno aj tisícky veterinár-
nych lekárov na Slovensku. Lúčime sa s človekom vysokého charakteru a veľkej charizmy. Bude chýbať
nielen jeho  najbližším,  ale aj nám, jeho priateľom a spolupracovníkom. Ďakujeme Ti za to, čo si pre nás
a pre veterinárnu medicínu na Slovensku urobil. Nebolo toho málo. Ďakujeme Ti za Tvoju priazeň. 

Česť Tvojej pamiatke a odpočívaj v pokoji!    
prof. MVDr. Valent LEDECKÝ, CSc., a ostatní spolupracovníci a priatelia

nosťou, a to prevažne z oblasti mykobakterióz.
Ďalšou výraznou oblasťou, v ktorej meno doc.

Popluhára rezonuje doma aj v zahraničí dodnes, je
jeho vzťah ku koňom. Ako aktívny športovec, vyni-
kajúci jazdec, ktorý sám jazdil ale zároveň bol vyni-
kajúcim organizátorom a učiteľom jazdy na koni,
odchoval mnohých vynikajúcich jazdcov. Svoje bo-
haté skúsenosti zhrnul do knihy Základy športové-
ho jazdenia na koni, ktorá sa pre veľký úspech a
zvýšený dopyt dožila troch vydaní.     

Nie je to tak dávno, čo sme sa stretli na oslave o-
semdesiatky zosnulého. Pri tejto príležitosti ako pre-
jav úcty a vďaky pre osobnosť, ktorá sa význam-
nou mierou zaslúžila o úspešné zavŕšenie prístupo-
vého procesu veterinárskeho stavu do európskeho
priestoru, bola doc. Popluhárovi vtedajším ústred-
ným riaditeľom ŠVPS SR udelená pamätná medai-
la vydaná pri príležitosti vstupu SR do EÚ.  Aj to
svedčí o jeho obrovskom prínose pre rozvoj veteri-
nárnej medicíny, ktorá presahuje národné hranice.

Obzrúc sa za uplynulými rokmi života zosnulého
môžeme konštatovať, že to bol šťastný človek, pre-
tože prežil svoju aktívnu časť života tvorivo, vycho-
val mnohých vynikajúcich odborníkov a jeho me-
no sa stalo pre nás epizootológov legendou. Plne sa
naplnili slová Cicera – Pre učeného a vzdelaného
človeka žiť znamená myslieť. 

Kroky času však plynú často krát až s neúpro-
snou monotónnosťou a smerujú u všetkých k ne-
zvratnému okamihu. Len človek vie čas naplniť vý-
znamom a ozvláštniť ho činmi. Kroky doc.
Popluhára vryli nezmazateľnú stopu do histórie na-
šej univerzity a do myslí jeho spolupracovníkov.
Preto mu patrí naša úcta a vďaka. 

Česť jeho pamiatke!
prof.  MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD.,

vedúca ústavu epizootológie 
a preventívnej veterinárnej medicíny 

a kolektív 

vedecké i verejné funkcie. Bol členom SPA,
členom expertnej skupiny pre prípravu potravi-
nového kódexu SR. V rámci Asociácie veteri-
nárskych vysokých škôl Európy bol členom ko-
misie pre evalváciu odboru veterinárna hygie-
na. Veľmi úzko spolupracoval so Štátnou vete-
rinárnou správou SR. Bol spoluzakladateľom a
organizátorom známych vedeckých konferen-
cií Hygiena Alimentorum. Výsledky jeho vý-
skumnej práce sa odzrkadľujú v bohatej publi-
kačnej aktivite. Sám alebo so svojimi spolupra-
covníkmi uverejnil viac ako 200 vedeckých a
odborných prác v domácich a zahraničných
časopisoch. Je autorom a spoluautorom 9 vy-
sokoškolských učebných textov a 4 monogra-
fií. Jeho práce analyzujú najmä problematiku
kvalitatívne zmenených mias PSE a DFD ty-
pov a vplyv životného prostredia na kvalitu po-
travín a surovín živočíšneho pôvodu.

Prof. Cabadaj bol iniciátorom a spoluzakla-
dateľom spoločnosti stredoeurópskych veteri-
nárskych škôl pod názvom VETNEST. Jej zmys-
lom bolo zosúladiť študijné plány, umožniť pre-
stupy študentov, vzájomne si uznávať absolvo-
vané skúšky ako aj umožniť  pedagogickú a ve-
deckú spoluprácu i výmenné pobyty pedago-
gických a vedeckých pracovníkov.
Zakladajúcimi členmi boli Košice, Budapešť,
Viedeň a Brno. Neskôr sa členstvo rozšírilo o
Slovinsko, Vroclav, Záhreb a Sarajevo.
Rozšírili a prehĺbili sa kontakty so zahraničný-
mi vysokými školami a výskumnými ústavmi.
V r. 1992 sa univerzita stala členom Európskej
asociácie veterinárskych vysokých škôl.
Vyvrcholením medzinárodných aktivít prof.
Cabadaja bolo úspešné ukončenie evalvácie
Komisiou Európskej únie. Naša univerzita sa
ako jedna z prvých vysokých škôl bývalého 
východného bloku a ako prvá zo Slovenska
prihlásila na evalváciu už v r. 1995. Evalvačná
komisia na záver podrobného hodnotenia 
vypracovala správu, ktorej obhajoba sa 
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6. ročník VVL, Lucia Kováčová, 5. ročník VVL,
Martina Belicová, 6. ročník VVL, Peter Pošvanc,
4. ročník VVL, MVDr. Stanislav Hreško a MVDr.
Csilla Tóthová. MERCK veterinary manual získa-
li študenti: Marek Ďurišin, 4. ročník ŠP VVL,
Monika Fidlerová, 5. ročník VVL, Andrej Renčko,
6. ročník VVL a MVDr. Peter Supuka.

Práce ocenené generálnym sponzorom: 
Zástupca firmy Gedeon Richter MVDr.

Gabriel Miksa ocenil finančnými odmenami (1.
miesto 100.-    , 2. miesto 85.-    , 3. miesto 
65.-    ) v predklinickej sekcii týchto študentov:
1. Lucia Bečárová, 6. ročník HP, 2. Blažej
Bystriansky, 5. ročník VVL, 3. Marek Ďurišin, 4.
ročník VVL, v klinickej sekcii: 1. Lucia
Kováčová, 5. ročník VVL, 2. Monika Fidlerová,
5. ročník VVL, 3. Juraj Torzewski, 5. ročník
VVL, v sekcii hygieny potravín a prostredia: 1.
Adriana Iglódyová, 6. ročník VVL, 2. Andrej
Renčko, 6. ročník VVL, 3. Erika Stachurová, 5.
ročník HP, v sekcii mladých vedeckých pracov-
níkov A: 1. MVDr. Marián Prokeš, 2. MVDr.
Lenka Lecová, 3. MVDr. Boris Vojtek a v sekcii
mladých vedeckých pracovníkov B: 1. MVDr.
Peter Gál, 2. MVDr. Viera Spišáková, 3. MVDr.
Ľuboš Korytár. 

Práce odmenené zástupcami ďalších spon-
zorujúcich firiem:

Veterinársky manažér výskumného stredis-
ka Waltham značiek Pedigree a Whiskas
MVDr. Leoš Železný ocenil zahraničnou litera-
túrou práce: Vladimír Petrilla, 6. ročník VVL,
Lenka Chudá, 6. ročník VVL, Juraj Gallo, 6. roč-
ník VVL, MVDr. Eva Bazsalovicsová a MVDr.
Ľuboš Korytár. Veterinársky reprezentant firmy
Merial MVDr. Vladimír Bony venoval MERCK
veterinary manual týmto študentom: Lucia
Bečárová, 6. ročník HP, Katarína Dudriková, 6.
ročník VVL, Adriana Iglódyová, 6. ročník VVL,
MVDr. Boris Vojtek.

Zástupkyňa firmy Vetis MVDr. Erika
Konrádyová odovzdala hodnotné ceny – zahra-
ničnú literatúru a finančné odmeny týmto štu-
dentom: David Trundell, 4th BSc., UVLF v
Košiciach, Vladimír Mitošinka, 4. ročník ŠP
VVL, Juraj Gallo, 6. ročník ŠP VVL, MVDr.
Marián Prokeš a MVDr. Ján Blanár. MVDr.
Mária Bírešová, zástupkyňa firmy
Pharmacopola, venovala hodnotnú zahraničnú
literatúru študentom: Diane Kúkeľovej, 3. roč-

ník ŠP VVL a MVDr. Eve Slepeckej.
Marketingová manažérka Imuna Pharm, a. s.,
Šarišské Michaľany Ing. Michaela Džundová o-
dovzdala finančnú odmenu 100.-  Lucii
Dupejovej, 5. ročník HP.

Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD., zástup-
ca f. Siemens, ocenil študentov PC doplnkami:
Evu Matejovú, 4. ročník VVL, Petra Pošvanca,
4. ročník VVL, a MVDr. Stanislavai Hreška.

MVDr. Darina Pospíšilová, PhD., zástupkyňa
firmy Bioveta SK, venovala odbornú literatúru
20 študentom. Pán Peter Vavrek, majiteľ firmy
Pet Shop, s. r. o., odovzdal finančné odmeny
študentom: Lucia Bečárová, 6. ročník HP,
Kristína Balážiková, 5. ročník VVL, Adriana
Iglódyová, 6. ročník VVL, MVDr. Antónia
Marciová. MVDr. Jaroslav Šveda, zástupca
Med–Art pre Slovensko, sa podieľal na prípra-
ve a vyhodnocovaní 53. ročníka ŠVOČ. Prof.
RNDr. Michal Toropila, CSc., za Základnú orga-
nizáciu odborového zväzu pracovníkov škol-
stva a vedy UVLF v Košiciach ocenil finanč-
ným príspevkom všetky 1. miesta udelené od-
bornými porotami UVLF.

Záverom prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť,
oznámila prítomným, že ocenené práce budú
uverejnené vo vedeckom časopise Folia
Veterinaria. Potvrdila, že vedenie školy umožní
študentom prezentáciu najlepších prác na XII.
konferencii mladých vedeckých pracovníkov s
medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať
2. júna 2010 v Brne. Poďakovala všetkým sú-
ťažiacim študentom za kvalitu, aktuálnosť a
dobrú úroveň prezentácie svojich prác.
Vyzdvihla úsilie školiteľov, ktorí pripravili štu-
dentov na svoje prvé vedecké prezentácie.
Poďakovala tiež členom odborných porôt,
sponzorom, organizačnému výboru a všet-
kým účastníkom konferencie popriala veľa o-
sobných a pracovných úspechov. Odborný ga-
rant Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ
doc. MVDr. Goldová Mária, PhD., poďakovala
za podporu 53. ročníka študentskej vedeckej
konferencie ŠVOČ vedeniu UVLF, sponzorom,
edičnému stredisku pri ÚVIK ŠIS za vydanie
Zborníka abstraktov ŠVOČ a svojim spolupra-
covníkom, ktorí sa podieľali na organizačnom
zabezpečení študentskej konferencie.

doc. MVDr. Mária GOLDOVÁ, PhD.
odborný garant ŠVOČ
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(Pokračovanie na 4 str.)

PhD., svoju lásku k zvieratám prejavuje odbornou
účasťou na liečbe a v starostlivosti o hospitalizova-
né zvieratá počas pohotovostných služieb. Svoje
získané odborné a chovateľské  skúsenosti odovz-
dáva nielen študentom, ale aj majiteľom chorých
malých a veľkých prežúvavcov a ošípaných. Jej
odborná činnosť sa týka hlavne metabolizmu jódu
a činnosti štítnej žľazy u spomínaných druhov, čo
zúročila aj vo svojej dizertačnej práci. 

Dr. Paulíková od začiatku pôsobenia na našom
pracovisku ukázala mimoriadny vzťah ku klinickej,
ale aj pedagogicko-výchovnej práci. Jej poctivý prí-

stup ku povinnostiam je príkladný. Úprimný, ale aj
náročný prístup ku študentom bol vždy zárukou kva-
lity. Jej prístup ku spolupracovníkom, ako aj účasť
na riešení aktivít kliniky je aj v súčasnosti pre na-
stupujúcich členov na pracovisku vysoko príkladný.

Úprimne želáme našej jubilantke Ivetke, aby na-
priek ťažkým životným situáciám, ktoré, dúfame, už
má za sebou, aby v dobrom zdraví úspešne naďa-
lej pokračovala v tvorivej práci na klinike a v sú-
kromnom živote zažila veľa radosti a rodinného
šťastia.
Kolektív kliniky prežúvavcov a kliniky ošípaných

MVDr. Iveta Paulíková, PhD., jubiluje

rila mu funkciu vedúceho odboru hygieny po-

Životné jubileum  Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolfa Cabadaja, PhD.



V nedeľu 28. 3. 2010  sa naši študenti v rám-
ci z telesnej výchovy zúčastnili blokového cvi-
čenia  z kanoistiky na prvom splavovaní v ro-
ku 2010 počas akcie Otváranie Hornádu.
Počasie bolo priaznivé, stav vody dostatočný,
a tak plavba z Veľkej Lodiny do Kysaku, kde
bola už tradičná prestávka na opekanie, netr-
vala dlho. Po občerstvení a „kynologickej
vložke“ nasledovala dlhšia etapa do Košíc. Už počas splavovania sa riešila ďalšia vodácko-turis-
tická akcia pre študentov, a to splav Dunajca a turistika na Pieninách, ktorá by sa mala usku-
točniť v máji. PaedDr. Čižmárik ANTON, vedúci ÚTVŠ

V dňoch 30. 4. – 2. 5. 2010 sa u-
skutočnil už 27. ročník medzi študent-
mi stále populárnych VT dní. Aj tento
rok na začiatku mája, od piatka do ne-
dele, sa v areáli študentského domova
na Podhradovej zabávali študenti našej
univerzity, učitelia, absolventi a hostia.
Oddávna bolo postavenie mája znakom
vážneho záujmu o dievča. Zvyčajne v
predvečer prvého mája stavali slobodní
mládenci svojim vyvoleným dievčatám
pod obloky máje. Udialo sa tomu po-
dobne aj v piatok 30. 4. na začiatok
VT dní, dievčatá ozdobili máj farebnými stuž-
kami a ten „hrdo“ stojí medzi internátmi. V
ten istý deň sa odohral priateľský turnaj vo fut-
bale a volejbale medzi študentmi UVLF a jej
zamestnancami. V oboch športových zápa-
soch nešlo ani tak o podanie výkonu, ako skôr
o prejav radosti z hry. Deň sa zakončil diskoté-
kou s tancom v priestoroch telocvične. V so-
botu a nedeľu nechýbali originálne zábavné
súťaže medzi klubmi či turnaj v stolnom fut-
bale. K výbornej atmosfére, ktorej prialo aj po-
časie, prispel koncert skupín Jet-Set a
Retarded Fish pod holým nebom. Hostia VT
dní si mali možnosť pochutiť na grilovaných
špecialitách a kotlíkovom guláši z kuchyne ši-
kovných študentov. Sobota aj nedeľa boli za-
končené diskotékou v telocvični a v F-klube.
Pochvalu a poďakovanie treba vyjadriť všet-
kým, ktorí prispeli svojím dielom k úspešnému
priebehu akcie: Karolovi Bayerovi, Lucii

Dňa 29. 4. 2010 sa na futbalovom štadióne Lokomotívy Košice odohral tradičný futbalový
zápas medzi študentmi končiaceho 6. ročníka a pedagógmi UVLF, v ktorom študenti zvíťa-
zili 8 : 2. Početné obecenstvo študentov a zamestnancov školy tlieskalo hodnotnému špor-
tovému výkonu a svojou účasťou a tradične dobrou náladou podporili dlhoročnú športovú
predpromočnú tradíciu UVLF v Košiciach.

Marek ULBRIK, VI. roč. VVL a Kósa BALÁZS, IV. roč. VVL

pozvanie na budúcoročné majstrovstvá.
Tento skvelý úspech bol dosiahnutý za

významnej materiálnej podpory vedenia
UVLF a organizačného vedenia Mgr. Eriky
Wienerovej z Ústavu telesnej výchovy na
UVLF v Košiciach, ktorým touto cestou ú-
primne ďakujeme.

Kósa BALÁZS, IV. roč. VVL
kapitán mužstva
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Dňa 15. 4. 2010 futbalové
mužstvo študentov našej uni-
verzity ukončilo dlhodobú sú-
ťaž v rámci vysokoškolskej ligy
v minifutbale. Naším športo-
vým cieľom bolo prebojovať sa
medzi najlepšie 4 mužstvá, čo
sa nám aj podarilo. Po základ-
nej časti súťaže nasledovalo
play off medzi výbermi
Právnickej fakulty 2 a 3 UPJŠ,
Lekárskou fakultou UPJŠ a na-
šou UVLF v Košiciach. Favoritom miniligy
boli študenti z LF UPJŠ, ktorí obhájili titul
aj v tomto roku. Náš tím skončil na 
vynikajúcom 4. mieste spomedzi 10-tich
zúčastnených. Naše reprezentačné muž-
stvo v zložení Zatroch Peter, Tabak Ján,
Calko Martin, Bayer Karol, Vincek Filip,
Blanár Jozef, Kósa Balázs, Garaj Tomáš,
Smolek Tomáš a Vágó Tamás zane-
chalo dobrý dojem, čím si vyslúžilo aj 

Pred Veľkou nocou bolo zasa v telocvični
veselo. V piatich športoch sa bojovalo 
o veľkého čokoládového zajaca. A boje to
boli vcelku zaujímavé.

V basketbale nič mimoriadne. Desať
Slovákov nestačilo na siedmich ZAŠ-károv a
po urputnom boji zasa prehrali. V stolnom
tenise si asi budeme musieť počkať, kým
Rado Kapa ukončí štúdium, aby sme sa do-
čkali aj iného víťaza. A platí to aj o druhom
Stanovi Mičšíkovi. Tretí skončil Juraj Gallo.
Vo florbale sa o víťaza pobili druhí zo skupín.
Zvíťazili Hruškare v zložení: Babjak, Macejko,
Bugoš, Nemec, Kertys a Dovhun. Poslední
dvaja skončili so zraneniami na pohotovosti,
ale už sú viac-menej fit. Na druhom mieste
skončili Iskričky a tretí Handicap. Bojovalo
sa v dvoch skupinách po 4 družstvách.
Volejbal vyhrali už tradične učitelia v zložení
Marcinčák, Páleník, Hreško, Mudroňová,
Ďurej, Novotný a Nagyová. Vo finále porazili
šiestakov. Tretia skončila Bazinga. Aj tu sa
hralo v dvoch skupinách po troch druž-
stvách. Futbal bol najmasovejší. Prihlásilo sa
naň rekordných 9 družstiev. Víťazom sa stalo
družstvo Squadra Medica v zložení: Vavrek,
Kolesár, Kiráľvarga, Jendrál a Gomulec.
Druhé skončilo družstvo Royal Giggolos  a
tretie Pusinky. 

Turnaja sa celkovo zúčastnilo 164 študen-
tov, čo nasvedčuje tomu, že o šport je na
našej univerzite veľký záujem, len keby  pod-
mienky boli lepšie. Ale...

V ich zlepšenie verí
Mgr. Erika Wienerová 

uskutočnila  15. 1. 1997 v Bruseli za účasti de-
legácie UVLF. Komisia na záver rokovania kon-
štatovala, že študijný odbor všeobecné veterinár-
ske lekárstvo spĺňa požiadavky nariadenia EÚ-
78/1027 EEC pre výučbu veterinárskych leká-
rov. Prof. Cabadaj ako rektor inicioval a význam-
ne sa podieľal na vzniku študijného programu
farmácia na UVLF v Košiciach. Tento úspech do-
siahla UVLF za  nezištnej podpory VFU Brno a
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Prof. Cabadaj dosiahol uznanie svojich peda-

VT dni 2010 – čas zábavy a dobrej nálady

JJaarrnnáá cceessttaa zzaa hhiissttóórriioouu AAbboovvaa

V nedeľu 25. apríla 2010 pripravili Ústav te-
lesnej výchovy a športu UVLF a TJ Slávia
UVLF v Košiciach pre študentov a zamestnan-
cov našej školy poznávaciu turistickú akciu. Aj
keď prvotný zámer bol, že to bude hlavne pre
študentov, na železničnej stanici v Košiciach
sa stretli len zamestnanci.

Samotná túra začala v Nižnej Myšli, kde
sme navštívili miesto vykopávok ostatkov  oto-
manskej kultúry starých vyše 1700 rokov, vy-
značujúcich sa vysokou remeselnou zručnos-
ťou vtedajších obyvateľov, ktorí mali prekvapuj-
úco vysoké postavy – okolo dvoch metrov.
Ďalšia zastávka bola na mieste zvanom
Koscelek, kde sú základy sakrálnej stavby z
13. až 14. storočia. Neďaleko je jazierko s ter-
málnou vodou, v ktorom donedávna aj v zime
ženy plákali bielizeň. Nasledovala cesta-neces-
ta, v závere so slušným stúpaním, a po dob-
rej polhodine sme sa dostali na skalné bralo
Vár k ruinám Skárošského hradu (13. – 14.
storočie) s viditeľnou hradnou priekopou.

Do zoznamu v ostatných rokoch vydaných
kníh s problematikou histórie a praxe veteri-
nárskych lekárov na Slovensku pribudla ďal-
šia, rozsahom neveľká knižka autora MVDr.
Jána  FEJEŠA:  Veselo a vážne zo života zve-
rolekára.

Knihu v lektorstve doc. MVDr. Jozefa
Balúna, CSc., a MVDr. Ladislava Husára vydal
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Košice, komisia Múzea veterinárnej medicíny
Košice, 2010. Autor v XI. vlastnoručne boha-
to ilustrovaných kapitolách spomína na roky
štúdia veterinárskej medicíny v Brne a ne-
skôr na pestrú, v mnohom náročnú prácu
praktického aj riadiaceho veterinárskeho leká-
ra vo viacerých lokalitách Slovenska.
Úsmevné i vážne príhody mi v mnohom pri-
pomenuli aj moje pôsobenie v terénnej praxi
a osobne som autorovi Dr. Feješovi za prácu
na knihe povďačný.

doc. MVDr. Ján LEHOCKÝ, PhD.
tajomník RR VS UVLF Košice

Mesto pre vtáky – vtáčí spev do mesta je
názov projektu podporeného mimovládnou or-
ganizáciou SOS/BirdLife Slovensko, ktorého vý-
stupom bola ekologicko-výchovná aktivita reali-
zovaná pracovníkmi Východoslovenského mú-
zea v Košiciach. Cieľom bolo spestrenie hni-
ezdnej príležitosti pre dutinové hniezdiče prost-
redníctvom prípravy a rozvešania hniezdnych
búdok, ktoré toho času už obohacujú niekoľko
parkov v meste Košice a upriamujú tak  pozor-
nosť širokej verejnosti na potrebu environmen-

gogických, odborných a organizačných schop-
ností a bol rektorom UVLF v Košiciach v šty-
roch funkčných obdobiach, celkom 13 rokov,
čo pozitívne ovplyvnilo postavenie univerzity v
systéme slovenského vysokého školstva, ale aj
v medzinárodnom meradle. Dôkazom toho je
aj rozhodnutie Vedeckej rady veterinárnej a
farmaceutickej univerzity Brno, ktorá na sláv-
nostnom zasadnutí dňa 19. 3. 2001 udelila
prof. Cabadajovi čestnú hodnosť doctor hono-
ris causa – Dr. h. c.      

Prof. MVDr. Cabadaj, PhD., svojím aktívnym
prístupom k výchovno-vzdelávacej a výskum-
nej činnosti na katedre hygieny a technológie
potravín je i dnes platným členom kolektívu, a
preto mu bol udelený titul profesor emeritus so
všetkými právami a povinnosťami, ktoré vy-
plývajú z uvedeného titulu.

V ľudských osudoch sú často rôzne nepred-
vídané udalosti, ktoré zasiahnu človeka na naj-
citlivejšom mieste. Takúto tragédiu v čase
svojho významného jubilea prežíva aj  Dr. h. c.
prof. MVDr. Cabadaj, PhD. Katedra hygieny a
technológie potravín a určite celá akademická
obec a veterinárska verejnosť želá jubilantovi
veľa síl na prekonanie všetkých strastí,  ako aj
pevné zdravie a entuziazmus do ďalších rokov
života. Kolegovia z Katedry hygieny

a technológie potravín 
UVLF v Košiciach

Doplnili sme zdroje energie a zostúpili
sme do obce Skároš, o ktorej je prvá zmi-
enka z roku 1270. Navštívili sme areál prí-
rodného múzea zbraní a pamätník 2. sve-
tovej vojny. Ďalšiu hodinu trvala posledná
etapa našej túry do Trsteného pri Hornáde
(z r. 1215), obce s bohatou históriou a
pohostinným zariadením, kde sme unave-
ní ale spokojní počkali na autobus, ktorý
nás odviezol do Košíc.

Je potrebné poďakovať Ing. Igorovi
Roháčovi, lesnému inžinierovi na dôchod-
ku a predsedovi oddielu orientačného be-
hu našej TJ, za výber túry, bezpečné vede-
nie a zaujímavý slovný výklad počas celej
akcie. A ostatným –  dovidenia na najbliž-

šej akcii! PaedDr. Anton ČIŽMÁRIK
vedúci ÚTVŠ

VVyyssookkoošškkoollsskkáá
lliiggaa 22001100

Otváranie
Hornádu

Marec mesiac knihy – nové knihy v ČR a SR

Veľkonočný
turnaj 2010

BBllaahhoožžeelláámmee jjuubbiillaannttoomm
V uplynulých mesiacoch oslávili svo-

je životné jubileá naši kolegovia:

MVDr. Ľubor Bindas, PhD.
MVDr. Serena Pošiváková
Dagmar Matejová
Marián Gojdič

Srdečne im
blahoželáme a
prajeme všetko najlepšie!

(Dokončenie z 3. str.)

H.H. Sambraus: Atlas plemen hospodářských zvířat, Vydavateľstvo Brázda, 2006, s. 295. 
V tejto knihe je zaradených 250 plemien hospodárskych zvierat, z toho asi 60 plemien hovädzie-

ho dobytka, 60 plemien oviec, 24 plemien kôz, 80 plemien koní a 22 plemien ošípaných. Poskytuje
prehľad o plemenách, ktorých  stavy sú vysoké a majú  význam pre produkciu, ale i o plemenách me-
nej známych chovaných ako génové rezervy. 

Atlas preložili z nemčiny a bol doplnený a aktualizovaný odborníkmi  tak, aby zodpovedal súčas-
nému stavu v Českej republike. Kniha poskytuje prehľad o šírke genofondu jednotlivých druhov zvi-
erat v rôznych krajinách. Kniha je vydaná  v českom jazyku.

L.W. Haris: Sokolnictví pro začátečníky, Vydavateľstvo Víkend, 2008, s. 159. 
Kniha je určená tým, ktorí sa chcú  stať sokoliarmi. Poradí vám zo začiatkami chovu, vybavením,

starostlivosťou o sokoly, ako  postupovať pri zdravotných problémoch a dodá i mnoho iných potreb-
ných poznatkov, rád a informácií  v českom jazyku.

T. Krivianský: Sokoliarstvo 2, Naše dravce a sovy, Vydavateľstvo Epos, 2009, 336 strán. 
Ak chcete poznať sokoliarstvo, s jeho tisícročnou tradíciou nadväzuje táto kniha  na 1. diel, T.

Krivianský: Sokoliarstvo 1, s podnázvom História sokoliarstva, vydané vo Vydavateľstve Epos v roku
2007, s. 204. 

Kniha Sokoliarstvo 2 má vďaka nádherným fotografiám  ilustrujúcim popis a sokoliarske využitie
našich dravcov a sov charakter reprezentatívnej fotografickej monografie. Autor sa v ňom podrobne
venuje jednotlivým druhom dravcov a sov. Po úvodných kapitolách zameraných na anatómiu, fyzio-
lógiu a taxonómiu dravcov a sov nasleduje popis, charakteristika, rozmnožovanie, spôsob lovu, rozší-
renie, odchov a sokoliarske využitie všetkých dravcov a sov, ktoré sa na našom území čo i len spora-
dicky vyskytujú. Spracovala: B. KORÉNEKOVÁ

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás v uplynulých mesia-
coch opustili  naši kolegovia a spolupracovníci. Odišli tí, ktorých sme

poznali a mali radi.
Dňa 9. marca 2010 nás vo veku 75 rokov opustil

Ing. Miloš Poláček
Dňa 24. marca 2010  navždy odišiel vo veku 77 rokov

Ing. MVDr. Juraj Hura, CSc.
Venujme im tichú spomienku!

Na štarte vo Veľkej Lodine

Bečárovej, Valérii Ostrolúckej, záujmovým klu-
bom UVLF, členom vedenia UVLF, pánu rekto-
rovi, prof. MVDr. Emilovi Pilipčincovi PhD., doc.
MVDr. Petrovi Korimovi CSc., prof. MVDr. Jane
Mojžišovej, PhD., a sponzorom tejto kultovej
akcie. Mnohí účastníci zhodnotili 27. VT dni
ako vydarené podujatie a tešia sa na ďalší roč-
ník tejto tradičnej a obľúbenej zábavy.

MVDr. Marián PROKEŠ

tálnej výchovy a na úsilie o ochranu prírody.
Búdky sú dielom remeselnej zručnosti vyše
troch stoviek žiakov viacerých košických základ-
ných škôl, ktorí sa výrobe búdok venovali pri prí-
ležitosti Dňa Zeme 22. apríla 2009. Búdky toh-
to typu poslúžia ako letné a zimné úkryty nielen
pre širokú škálu vtáčích druhov, akými sú napr.
sýkorka bielolíca (Parus major), sýkorka belasá
(Parus caeruleus), brhlík lesný (Sitta europaea),
škorec lesklý (Sturnus vulgaris), ale rovnako
dobre môžu poskytnúť útočisko i viacerým dru-
hom cicavcov (plchy, netopiere) a rôznym dru-
hom hmyzu. 

V rámci spolupráce medzi Východosloven-
ským múzeom (Bc. Peter Krišovský, RNDr.
Miroslav Fulín) a pracovníkmi Ústavu epizooto-
lógie a preventívnej veterinárskej medicíny
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach (doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.,
MVDr. Marián Prokeš, MVDr. Ľuboš Korytár)
vzišla iniciatíva zameraná na umiestnenie 
niekoľkých vtáčích búdok i v hodnotnom 
areáli parku, ktorým sa pýši naša univerzita. 
V jednotlivých častiach areálu UVLF v
Košiciach bolo 8. marca 2010 rozmiestnených
celkovo 10 hniezdnych búdok. V niektorých z
nich v tomto období už páriky sýkoriek bielo-
lícich vychovávajú svoje prvé tohtoročné mlá-
ďatká. 

Za realizáciu zaujímavého projektu v pro-
spech vtáctva v areáli našej alma mater patrí
poďakovanie všetkým hore uvedeným a za po-
skytnutie technickej podpory zvláštna vďaka pa-
ni Bc. Silvii Hurtukovej.

MVDr. Ľuboš KORYTÁR
Foto: MVDr. Marián Prokeš

Na Skárošskom hrade

Životné jubileum  Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolfa Cabadaja, PhD.
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