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Voľby do Akademického senátu UVLF v Košiciachpokračovanie na str. 2

 Predseda Akademického senátu UVLF v  Košiciach doc. 
MVDr. Peter Lazar, PhD., na základe čl. 2 vnútorného predpisu 
UVLF v Košiciach č. 5 (Zásady volieb do Akademického senátu 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach) 
vypísal voľby členov Akademického senátu UVLF v Košiciach 
pre nasledujúce funkčné obdobie (2014 – 2018), ktoré sa 
uskutočnili dňa 29. 4. 2014 (800 – 1600 hod.) v posluchárni 
pavilónu morfologických disciplín. Na základe uvedeného 
vnútorného predpisu menoval predseda AS UVLF v  Koši-
ciach volebnú komisiu v zložení: prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. 
(predseda), doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD. (podpred-
seda), MVDr. Ján Čurlík, PhD., MVDr. Edina Sesztáková, PhD., 
PharmDr. František Tamer, Zuzana Fedorová (študentka 4. 
ročníka ŠP farmácia) a Dominik Macko (študent 4. ročníka ŠP 
VVL). Od prvých minút otvorenia volebnej miestnosti bolo 
zrejmé, že volieb sa zúčastní vysoké percento voličov, a  to 
hlavne v komore zamestnancov. Z celkového počtu opráv-
nených voličov 2000 (komora zamestnancov – 224, komora 
študentov – 1776) sa volieb zúčastnilo 796 voličov (39,80 %), 

v komore zamestnancov 203 (90,63 %) a v komore študentov 
593 (33,39 %). Za členov Akademického senátu UVLF v Koši-
ciach boli zvolení: 

v komore zamestnancov
1.  prof. MVDr. Peter Reichel, PhD. (150 hlasov)
2.– 3. doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.,
  prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. (147 hlasov)
4.  prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD. (142 hlasov)
5.  doc. MVDr. Pavel Naď, PhD. (140 hlasov)
6.  prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. (139 hlasov)
7.  prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. (134 hlasov)
8.  MVDr. Tatiana Weissová, PhD. (127 hlasov)
9.  prof. MVDr. Igor Valocký, PhD. (119 hlasov)
10. doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. (114 hlasov)
11. prof. MVDr. Ján Danko, PhD. (114 hlasov)
12. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD. (112 hlasov)
13. PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD. (101 hlasov)
14. doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. (80 hlasov)
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Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
- začatí kurzu pred prijímacím konaním 1. 3. 2014 v poslu-
 chárni 35 (PCHD); počet prihlásených 70,
- vyplatení odmien pedagógom za edičnú činnosť v roku
 2013, 
- konaní prelomového plesu študentov 4. ročníka ŠP VVL
 a HP dňa 1. marca 2014 v Hoteli Akadémia.

Informácie prorektora Legátha o: 
- odoslaní ročného výkazu o výskume a vývoji za rok 2013
 na Štatistický úrad v Žiline.

Informácie prorektora Korima o: 
- priebehu odovzdávania podkladov pre bodové hodno-
 tenie tvorivých pracovníkov z  jednotlivých pracovísk
 UVLF v Košiciach, 
- aktuálnom stave v príprave podkladov pre komplexnú
 akreditáciu UVLF v Košiciach. 

Informácie prorektora Nagya o: 
- účasti na zasadnutí komisie č. 8 VEGA v Bratislave, 
- ukončení riešenia technologických požiadaviek kliniky
 prežúvavcov na ŠPP v  Z. Teplici za účelom zlepšenia 
 možnosti realizácie praktických cvičení a zvýšenia bez-
 pečnosti pri práci so zvieratami.  

pokračovanie
na str. 3

 Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho le-
kárstva a farmácie v Košiciach dňa 15. 4. 2014 otvoril a vie-
dol jej predseda a rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emil 
Pilipčinec, PhD., podľa nasledovného programu:
1. Odovzdanie diplomu doktora vied doc. Ing. Jiřímu Ře-
 hulkovi, CSc.
2. Odovzdanie diplomov docenta MVDr. Márii  Fialkovičo-
 vej, PhD., MVDr. Vladimírovi Macákovi, PhD., a MVDr. 
 Mariánovi Váradymu, DrSc.
3. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Alexandry Trbolo-
 vej, PhD.
4. Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie doc. MVDr. 
 Alexandry Trbolovej, PhD.
5. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Františka Novotné-
 ho, PhD.
6. Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie doc. MVDr. 
 Františka Novotného, PhD.
7. Návrh na menovanie za docenta MVDr. Mangesha Bhi-
 deho, PhD.
8. Výročná správa Univerzity veterinárskeho lekárstva a
 farmácie v Košiciach za rok 2013
9. Návrh garantov a  spolugarantov pre akreditáciu štu-
 dijných programov a návrh garantov a spolugarantov 
 pre akreditáciu spôsobilosti uskutočňovať habilitačné
 konania a  vymenúvacie pokračovania v  rámci kom-
 plexnej akreditácie Univerzity veterinárskeho lekárstva
 a farmácie v Košiciach

Zasadnutie vedeckej radypokračovanie
na str. 2
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Voľby do Akademického senátu UVLF v Košiciach

v komore študentov
1.  MVDr. Michal Žilinčík, doktorand (18 hlasov)
2.  Ľuboš Macháč, 4. ročník ŠP VVL (149 hlasov)
3.  Peter Mrocek, 4. ročník ŠP VVL (133 hlasov)
4.  Marko Kakuta, 2. ročník ŠP VVL (126 hlasov)
5.  Mária Lapšanská, 3. ročník ŠP VVL (122 hlasov)
6.  Lukáš Jaroščiak, 4. ročník ŠP F (90 hlasov)
7.  Anna Kostková, 3. ročník ŠP F (75 hlasov)
 Predseda volebnej komisie pre voľby do AS UVLF v Koši-
ciach oznámil konanie volieb predsedu, podpredsedov a 
tajomníka AS UVLF v Košiciach na deň 7. mája 2014 v poslu-
chárni pavilónu morfologických disciplín (14.00 hod.). 
Voľby organizovala a  vykonala volebná komisia v   zložení: 
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD. (predseda), MVDr. Ján 
Čurlík, PhD., PharmDr. František Tamer, Zuzana Fedorová 
(študentka 4. ročníka ŠP farmácia) a Dominik Macko (študent 
4. ročníka ŠP VVL). Volieb sa zúčastnili všetci novozvolení 
členovia AS UVLF v Košiciach. Na funkciu predsedu AS UVLF 

v  Košiciach kandidovali dvaja členovia, a  to prof. MVDr. 
Peter Reichel, PhD., a prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. V prvých 
dvoch kolách nebol zvolený predseda, v treťom kole zvíťazil 
pomerom hlasov 13:8 a  predsedom AS UVLF v  Košiciach 
pre nasledujúce funkčné obdobie (2014 – 2018) sa stal prof. 
MVDr. Peter Reichel, PhD. Za predsedu študentskej komory 
a  zároveň podpredsedu AS UVLF v Košiciach bol zvolený 
MVDr. Michal Žilinčík s počtom hlasov 7. Na funkciu tajom-
níka a predsedu zamestnaneckej komory sa všetci prítomní 
vzdali kandidatúry. Opakované voľby boli vyhlásené na 7. 5. 
2014 o 15.30 v pavilóne morfologických disciplín.
Za tajomníka AS UVLF v Košiciach bola zvolená doc. MVDr. 
Zuzana Kostecká, PhD. (21 hlasov), za predsedu zamestna-
neckej komory a zároveň podpredsedu AS UVLF v Košiciach 
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. (12 hlasov).

Volebná komisia pre voľby do AS UVLF v Košiciach

10. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomových
 prác v študijných programoch spojeného prvého a dru-
 hého stupňa vysokoškolského štúdia všeobecné vete-
 rinárske lekárstvo a  hygiena potravín v  akademickom
 roku 2013/2014
11. Návrh na zloženie  komisií pre  obhajoby diplomových
 prác v  zahraničnom štúdiu v  akademickom roku
 2013/2014  
12. Návrh na zloženie  komisie pre  štátnu skúšku a obha-
 joby bakalárskych  prác v spoločnom študijnom progra-
 me náuka o živočíchoch v akademickom  roku 2013/2014  
13. Diskusia
14. Rôzne
15. Uznesenia VR

Vedecká rada schválila:
1. Návrh na menovanie:
 a) doc. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD., za profesorku
  pre študijný odbor 6.3.5 veterinárna chirurgia, orto-
  pédia a röntgenológia,
 b) doc. MVDr. Františka Novotného, PhD., za profesora
  pre študijný odbor 6.3.6 veterinárne pôrodníctvo
  a gynekológia,
 c) MVDr. Mangesha Bhideho, PhD., za docenta pre štu-
  dijný odbor 4.2.15 imunológia.
2. Návrh garantov a spolugarantov pre akreditáciu študij-
 ných programov a návrh garantov a spolugarantov pre 
 akreditáciu spôsobilosti uskutočňovať habilitačné kona-
 nia a  vymenúvacie pokračovania v  rámci komplexnej 
 akreditácie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmá-
 cie v Košiciach.
3. Návrh na podanie žiadosti o  akreditáciu spôsobilosti 
 uskutočňovať habilitačné konanie a  vymenúvacie po-
 kračovanie v  rámci komplexnej akreditácie Univerzity
 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v študij-
 nom odbore 4.2.13  virológia a v  študijnom odbore
 4.2.16 neurovedy.
4. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomových
 prác v študijných programoch spojeného prvého a dru-
 hého stupňa vysokoškolského štúdia všeobecné vete-

 rinárske lekárstvo a  hygiena potravín v  akademickom
 roku 2013/2014.
5. Návrh na zloženie  komisií pre  obhajoby diplomových 
 prác v  zahraničnom štúdiu v  akademickom roku
 2013/2014.
6. Návrh na zloženie  komisie pre  štátnu skúšku a obha-
 joby bakalárskych  prác v spoločnom študijnom progra-
 me náuka o živočíchoch v akademickom  roku 2013/2014.  
7. Návrh na začatie habilitačného pokračovania:
 a) MVDr. Evy Petrovovej, PhD., v študijnom odbore 6.3.3 
  veterinárna morfológia a fyziológia,
 b) MVDr. Anny Jackovej, PhD., v študijnom odbore 6.3.7 
  infekčné a invázne choroby zvierat,
 c) Mgr. Ivany Shawkatovej, PhD., v  študijnom odbore 
  4.2.15 imunológia,
 d) RNDr. Vladimíry Ďurmanovej, PhD., v  študijnom od-
  bore 4.2.15 imunológia.
8. Návrh na ustanovenie za školiteľov pre 3. stupeň vyso-
 koškolského vzdelávania doc. MVDr. Máriu Fialkovičovú, 
 PhD., doc. MVDr. Petra Lazara, PhD., doc. MVDr. Pavla
 Naďa, PhD., doc. MVDr. Radomíru Nemcovú, PhD., doc. 
 MVDr. Evu Čonkovú, PhD., doc. MVDr. Danielu Takáčovú, 
 PhD., doc. MVDr. Jána Venglovského, PhD., doc. MVDr. 
 Mangesha Bhideho, PhD., a doc. MVDr. Vladimíra Macá-
 ka, PhD.
9. Návrh na zmenu člena a oponenta habilitačného kona-
 nia Ing. Tibora Maliara, PhD. v  študijnom odbore 6.3.3
 veterinárna morfológia a fyziológia nasledovne:
 a) pôvodný návrh na člena komisie: doc. RNDr. Peter Ja-
  vorský, DrSc. – ÚFHZ SAV v Košiciach,
 b) novonavrhovaný člen komisie: doc. MVDr. Štefan
  Faix, PhD. – ÚFHZ SAV v Košiciach,
 c) pôvodný návrh na oponenta habilitačnej práce: prof. 
  MUDr. Jozef Rovenský, DrSc. – NÚRCH Piešťany,
 d) novo navrhovaný oponent habilitačnej práce: doc. 
  RNDr. Peter Javorský, DrSc. – ÚFHZ SAV v Košiciach.

Vedecká rada zobrala na vedomie:
Výročnú správu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmá-
cie v Košiciach za rok 2013.

Zasadnutie vedeckej rady
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INFORMÁCIE Z VEDENIA

11. 3. 2014 

Informácie rektora o: 
- účasti na 66. zasadnutí SRK v Trenčíne v dňoch 6. – 7. 3. 
 2014,
- stretnutí s  prof. MVDr. Ing. Pavlom Suchým, CSc.,
 rektorom VFU Brno, dňa 9. 3. 2014,
- stretnutí s  vedením fakulty Farmaceutickej fakulty VFU
 Brno dňa 10. 3. 2014,
- účasti na zasadnutí Vedeckej rady VFU Brno dňa 10. 3.
 2014. 

Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
- priebehu študentskej akcie kvapka krvi pod názvom
 Pusťme si žilou 3 dňa 6. 3. 2014, 
- priebehu prelomového plesu študentov  3. ročníka ŠP
 farmácia dňa 7. 3. 2014, 
- stretnutí so študentmi študujúcimi na UVLF v  Košiciach
 v rámci mobility Erasmus dňa 4. 3. 2014. 

18. 3. 2014

Informácie prorektora Korima o:
- prijatí redaktorky denníka Korzár Eleny Dankovej ve-
 dúcim katedry patologickej anatómie a  patologickej
 fyziológie prof. MVDr. Mikulášom Levkutom, DrSc., a
 vedúcou katedry epizootológie a  parazitológie prof. 
 MVDr. Valériou Letkovou, PhD., v  súvislosti s  prípravou 
 článku o našej univerzite. 

27. 3. 2014

Informácie rektora o: 
- účasti na zasadnutí Vedeckej rady Farmaceutickej fakul-
 ty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 25. 3. 2014.

Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
- konaní prednášky prezidenta KVL MVDr. L. Stodolu pre
 študentov 6. ročníka ŠP VVL a HP dňa 27. 3. 2014. 

Informácie prorektora Korima o: 
- stave prípravy samohodnotiacej správy podľa modelu 
 CAF. 

Informácie prorektora Nagya o: 
- účasti na otvorení víkendového odborného podujatia
 Veterinary Emergency and Critical Care Weekend.

1. 4. 2014

Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
- priebehu študentskej akcie „Kariérne dni“ v dňoch 31. 3.
 a 1. 4. 2014,  
- zasadnutí komisie pre mobilitu učiteľov a študentov dňa
 26. 3. 2014, 
- prípravách motivačného videa pre propagáciu štúdia
 v  oblasti veterinárnych vied určeného pre žiakov stred-
 ných škôl. 

Informácie prorektora Legátha o: 
- vydaní časopisu Folia Veterinaria 3 – 4. (LVII)/2013 a jeho 

 vystavení na webovom sídle UVLF v Košiciach,
- návrhu a akceptácii členov do komisie MŠVVaŠ SR - 
 CREPČ – doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., a  doc.
 MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.,
- stave akceptovaných publikačných jednotiek našej uni-
 verzity v databáze CREPČ.

Informácie prorektora Korima  o:
- výsledkoch hodnotenia nových a pokračujúcich projek-
 tov KEGA v komisii č. 3, 
- odovzdávaní podkladov pre systemizáciu pracovných
 miest na UVLF v Košiciach. 

8. 4. 2014

Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
- priebehu konania študentskej akcie  Svetový deň zdra-
 via dňa 7. 4. 2014, 
- počte podaných prihlášok na štúdium na UVLF v Koši-
 ciach na ak. r. 2014/15. 

Informácie prorektora Legátha o: 
- prvom zasadnutí Rady agentúry pre pôdohospodárske
 vedy APVV, ktoré sa uskutoční 23. 4. 2014 , kde do
 nasledovného funkčného obdobia bol zvolený za člena
 prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

Informácie prorektora Nagya o: 
- jednaní so starostkou obce Zemplínska Teplica a  riadi-
 teľom ŠPP v Zemplínskej Teplici ohľadom realizácie plá-
 novaného tradičného futbalového turnaja troch univer-
 zít v Zemplínskej Teplici v septembri 2014, 
- priebehu zabezpečovania plánovanej autobusovej
 dopravy na blokové cvičenia a  potrebe rozšírenia vo-
 zového parku o autobus. 

23. 4. 2014

Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
- zasadnutí Edičnej a vydavateľskej komisie UVLF v Koši-
 ciach dňa 14. 4. 2014, 
- návšteve  nórskych študentov 1. ročníka spoločného
 študijného programu  animal science a stretnutí s pro-
 rektorkou Grete Lysfj ord z University of Nordland
 v dňoch 9.  – 11. 4. 2014.

 Dňa 3. marca 2014 privítal prof. MVDr. Emil Pilipčinec, 
PhD., rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v  Košiciach, spolu s  prof. RNDr. Michalom Toropilom, CSc., 
predsedom Základnej organizácie OZ PŠaV UVLF v  Koši-
ciach, predsedu zväzu Ing. Pavla Ondeka   a podpredsedu 
zväzu a predsedu Združenia vysokých škôl a priamo riade-
ných organizácií doc. Ing. Miroslava Habána, PhD. Na stret-
nutí boli prítomní aj prorektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., prorektori prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., doc. MVDr. 

STRETNUTIE ODBORÁROV

S REKTOROM UNIVERZITY
pokračovanie
na str. 4
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 Dňa 28. 4. 2014 sa konalo riadne zasadnutie Akademic-
kého senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmá-
cie v Košiciach.
Akademický senát na svojom zasadnutí schválil:
1. Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu
2. Prolongáciu termínu plnenia uznesenia č. 6/11/2013 do
 30. 6. 2014
3. Výročnú správu Univerzity veterinárskeho lekárstva
 a farmácie v Košiciach za rok 2013
4. Výročnú správu o hospodárení Univerzity veterinárske-
 ho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2013
5. Návrh rozpočtu Univerzity veterinárskeho lekárstva a
 farmácie v Košiciach na rok 2014
6. Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti – 
 pozemku v kat. území Ťahanovce, obec Košice – Ťaha-
 novce, okres Košice I.  
7. Návrh Ing. Jána Molnára na člena Správnej rady Uni-
 verzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 na 6-ročné obdobie od dátumu vymenovania
8. Návrh na úpravu predpisu „Školné a poplatky spojené 
 so štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a far-
 mácie v Košiciach pre akademický rok 2014/2015“

Akademický senát na svojom zasadnutí neschválil:
 Návrh zmien Organizačného poriadku Univerzity veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v čl. 2 časti A.

Akademický senát na svojom zasadnutí zobral na ve-
domie:
 Návrh kolektívu pracovníkov k atedry chémie, bioché-
mie a biofyziky na úpravu bodového hodnotenia tvorivých 
pracovníkov.

doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.
predseda akademického senátu

Zasadnutie
akademického senátu

Peter Korim, CSc., doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., kvestorka 
JUDr. Silvia Rolfová,  vedúca právneho oddelenia JUDr. Viera 
Jančíková a kancelárka PhDr. Ľudmila Kundríková.
 Rektor informoval, že doteraz boli zvýšené funkčné platy 
každého zamestnanca o 16 €. Platy vysokoškolských učiteľov 
budú zvýšené o 3 % spolu s úpravou platov pre nepedago-
gických  zamestnancov so zachovaním 5 % zvýšenia základ-
ných platov v  zmysle usmernenia v  návrhu rozpisu dotácií 
VVŠ a metodiky z ministerstva školstva, po pripomienkovaní 
a prerokovaní Slovenskou rektorskou konferenciou. V oblasti 
zamestnávania patrí univerzita v  regióne k stredne veľkým 
zamestnávateľom a časť prevádzkových nákladov pravidel-
ne vykrýva z iných, mimorozpočtových zdrojov. Manažment 
univerzity vytvára pracovné prostredie a podmienky k  do-
sahovaniu kvalitných výkonov zamestnancov, čo sa odzr-
kadľuje aj v posilňovaní  fi nancovania motivačných nástro-
jov, napr. publikačnej činnosti, čo zvýraznila prorektorka pre 
výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. Mojžišová. 
 Predseda zväzu informoval o postupových krokoch vedú-
cich k zníženiu viazanosti verejných fi nancií pre VVŠ a roko-
vaniach absolvovaných s ministrom fi nancií, ministrom škol-
stva, ako aj s poslancami NR SR. Predseda združenia VŠaPRO 
informoval o  realizovaných  rokovaniach s  predstaviteľmi 
vlády, poslancami NR SR, tiež o zásadných pripomienkach 
zväzu ku Správe o stave školstva na Slovensku. 
 Predseda univerzitnej odborovej organizácie potvrdil, že 
v  oblasti sociálnych, pracovno-právnych, kultúrno-spolo-
čenských a športových aktivít je snahou ich riešiť spoločne 
s vedením univerzity a predstaviteľmi akademického senátu. 
Kolektívna zmluva na rok 2014 má mnohé nadštandardné 
prvky v  porovnaní s  kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa 
uzavretou pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záuj-
me. Univerzita má z celkového počtu 550 zamestnancov 170 
odborovo organizovaných. 
 V  oblasti BOZP bolo skonštatované, že na UVLF v  Koši-
ciach je oveľa náročnejšie fi nančne zabezpečiť ochranu zdra-
via zamestnancov aj vzhľadom na špecifi ckosť študijných 
odborov.  Predseda zväzu prezentoval možnosti spolupráce 
v  tejto oblasti, súčasne poďakoval rektorovi aj predsedovi 
odborárov na univerzite za vytváranie pozitívnej klímy v pra-
covnom procese. Predseda združenia VŠaPRO pripomenul 
zvyšujúci sa záujem o reprezentáciu univerzít vo futbalovom 

STRETNUTIE ODBORÁROV S REKTOROM UNIVERZITY

turnaji zamestnancov TU Zvolen, UVLF v Košiciach a  SPU 
Nitra o putovný pohár rektora, ktoré organizujú odborové 
organizácie pôsobiace na týchto univerzitách v spolupráci 
s rektormi univerzít. 
 Riešenie funkčných platov všetkých zamestnancov UVLF 
bolo vyriešene doplnkom č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 
2014, ktorý bol štatutármi podpísaný 31. 3. 2014 okrem iné-
ho v znení:
 Zamestnávateľ sa zaväzuje zvýšiť s  účinnosťou od 1. 1. 
2014 zamestnancom UVLF funkčné platy o  16 € a  ďalej 
funkčné platy pedagogickým a  vedecko-výskumným za-
mestnancom o  3 % a  nepedagogickým zamestnancom 
o  5% z  pôvodných tarifných platov priznaných k  31. 12. 
2013.

prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
predseda Rady ZO PŠa V
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 Dňa 26. marca 2014 sa v Školskom poľnohospodárskom 
podniku v Zemplínskej Teplici uskutočnilo zasadnutie Správ-
nej rady ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica. Zasadnutia sa zú-
častnili členovia správnej rady na čele s jej predsedom doc. 
MVDr. Oskarom Nagyom, PhD., členovia vedenia ŠPP, n. o., 
pod vedením jej riaditeľa Ing. Ivana Seňka a členovia vede-
nia UVLF v Košiciach pod vedením rektora UVLF prof. MVDr. 
Emila Pilipčinca, PhD.

Hlavnými bodmi programu zasadnutia správnej rady 
boli:
1. Návrh rozpočtu ŠPP, n. o., na rok 2014
2. Plán výroby a predaja ŠPP, n. o.,  na rok 2014

 Rokovanie Správnej rady ŠPP otvoril a viedol jej predseda 
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.  Návrh rozpočtu uviedol riadi-
teľ ŠPP  Ing. Ivan Seňko, ktorý oboznámil prítomných s hlav-
nými východiskami tvorby rozpočtu, s  prioritami v  oblasti 
zabezpečovania výrobného procesu, investícií, požiadaviek 
vykonávania praktickej výchovno-vzdelávacej činnosti, ako 
aj o plánoch výroby a predaja na rok 2014. Zároveň pouká-
zal aj na niektoré problémy a možné riziká, ktoré so sebou 
poľnohospodárska výroba v súčasných podmienkach jej re-
alizácie, a tým aj rozpočet, prinášajú. 
 V  rámci diskusie členovia Správnej rady ŠPP a  vedenia 
univerzity zaujali stanovisko k  predloženému návrhu a vy-
soko ocenili aktivity podniku vo všetkých sférach jeho čin-
nosti. Vyslovili presvedčenie, že doterajšia činnosť podniku 
a jeho výsledky dávajú dobré predpoklady na splnenie na-
vrhovaných zámerov aj v roku 2014. Zároveň upozornili na 
zložitosť podmienok fungovania poľnohospodárskej výroby 
a riziká, ktoré agrosektoru hrozia aj s ohľadom na politiku EÚ 
v tejto oblasti a s ňou súvisiacich opatrení. Vyzdvihli rozum-
nú politiku vedenia podniku pri zabezpečovaní stabilizácie 
podniku výkupom pôdy pre ŠPP ako aj pri investičných ak-
tivitách. Nadniesli sa aj dotazy týkajúce sa prevádzkovania 
školského bitúnku pre praktickú výučbu a  jeho možného 
využívania na komerčné účely, dostatočnosti počtov zvierat 
pre zabezpečenie potrieb pedagogického procesu a výšky 
plánovaného hospodárskeho výsledku na rok 2014. Účast-
níci zasadnutia sa vyjadrili aj k pokračovaniu prác na rekon-
štrukcii ubytovacieho pavilónu B a prebiehajúcemu budo-
vaniu zázemia pre poskytovanie rehabilitačných pobytov 
pre handicapovaných ľudí, zaujímali sa aj o  stav realizácie 
projektu na rekonštrukciu objektu pre účely vykonávania 
patologicko-anatomických vyšetrení na hlavnom dvore far-
my v  Zemplínskej Teplici. Boli vyzdvihnuté pokroky, ktoré 
podnik v  ostatnom období dosiahol vo vytváraní a zabez-
pečovaní podmienok pre výkon kvalitnej praktickej výučby 
na ŠPP,  bola ocenená aj doterajšia veľmi dobrá spolupráca 
a ochota vedenia podniku realizovať požiadavky priebežne 
kladené na ŠPP niektorými pracoviskami univerzity.
 Po diskusii a objasnení niektorých dotazov kladených na 
vedenie ŠPP zo strany členov správnej rady a vedenia uni-
verzity prítomní členovia Správnej rady ŠPP predložený ná-
vrh rozpočtu ŠPP, n. o., na rok 2014 schválili. 

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.                                                                     
predseda SR ŠPP, n. o.

Zasadala Správna rada Školského poľnohospodárskeho 
podniku,  n., o.,  Zemplínska Teplica

 Štúdium všeobecného veterinárskeho lekárstva v  ang-
lickom jazyku privádza na univerzitu študentov z mnohých 
krajín, a to nielen európskych, ale aj spoza oceánu. Početnú 
skupinu tvoria študenti z Írska, čo bol dôvod, prečo univerzi-
tu navštívila dňa 28. marca 2014 veľvyslankyňa Írskej repub-
liky na Slovensku Anne-Marie Callan. 
 Pani veľvyslankyňa je síce na Slovensku mimoriadnou 
a splnomocnenou veľvyslankyňou ešte len od októbra 2013, 
ale vysoký počet študentov z  Írska a význam vzájomných 
kontaktov medzi našimi krajinami v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania ju priviedol na našu univerzitu hneď na začiat-
ku jej ambasádorskej misie. Práve tieto témy boli  v centre 
pozornosti počas jej návštevy na pôde Univerzity veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde sa stretla s rek-
torom prof. MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD., a prorektorkou 
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Janou Mojži-
šovou, PhD. Prehliadka našich popredných klinických pra-
covísk, kde sa pani veľvyslankyňa stretla s  ďalšími učiteľmi 
a zamestnancami univerzity, bola prezentáciou skutočnosti, 
že práve vysoká úroveň praktickej prípravy študentov vše-
obecného veterinárskeho lekárstva oslovuje zahraničných 
študentov, ktorí odchádzajú študovať tento študijný pro-
gram za hranice svojej krajiny. Nasledovalo stretnutie J. E. 
Anne-Marie Callan s írskymi študentmi v jednej z posluchár-
ní a po obede aj malé posedenie v jedálni s tým, že sa neskôr 
popoludní uskutoční ešte jedno stretnutie s hráčmi írskeho 
futbalu.
 Veľmi príjemné stretnutie sa ukončilo s prísľubom, že to 
nebola návšteva posledná a pani veľvyslankyňa sa na našu 
univerzitu určite ešte vráti.

PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka 

Návšteva
írskej veľvyslankyne

Írska veľvyslankyňa Anne-Marie Callan (vpravo) s rektorom prof. Pilip-
čincom a prorektorkou prof. Mojžišovou
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57.  ROČNÍK ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE – ŠVOČ

 Dňa 9. apríla 2014 sa pod záštitou rektora Univerzity ve-
terinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach konal 57. roč-
ník študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ. Prezentovaný 
bol rekordný počet 71 prác. 
 Rokovania 57. ročníka študentskej vedeckej konferencie 
ŠVOČ sa uskutočnili v  piatich sekciách: predklinickej, kli-
nickej, sekcii  hygieny potravín a  prostredia, farmaceutickej 
sekcii a sekcii bakalárskeho štúdia. Prvé 3 hlavné ceny v kaž-
dej sekcii venoval rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emil 
Pilipčinec, PhD. Študentskú vedeckú konferenciu sponzoro-
vali Komora veterinárnych lekárov SR a fi rmy Zoetis, Merial, 
MED-ART, Dr. Max, VETIS, s. r. o., Siemens, Imuna Pharm, a. s., 
Pet Shop, s. r. o., a Základná organizácia Odborového zväzu 
pracovníkov školstva a vedy pri UVLF v Košiciach. 
 Konferenciu slávnostne otvorila v  posluchárni pavilónu 
morfologických disciplín prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Po slávnost-
nom príhovore začali rokovania v sekciách. Práce hodnotili 
odborné komisie v zložení: 1. predklinická sekcia: predsed-
níčka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., členovia doc. MVDr. 
Alexandra Valenčáková, PhD., a MVDr. Miloš Halán, PhD.; 
2. klinická sekcia: predseda doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., čle-
novia doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD., MVDr. Tatiana Wei-
ssová, PhD., a  Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD.; 3.  sekcia 
hygieny potravín a  prostredia: predseda prof. MVDr. Jozef 
Nagy, PhD., členovia doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., a doc. 
MVDr. Daniela Takáčová, PhD.; 4. farmaceutická sekcia: pred-
seda doc. Ing. Jarmila Eftimová, PhD., členovia MUDr. Anna 
Linková, CSc., a  MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.; 5. sekcia 
bakalárskeho štúdia: predseda doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., 
členovia doc. MVDr. Pavel Naď, PhD., a MVDr. Aladár Maďari, 
PhD.

Prehľad ocenených prác – ceny UVLF v Košiciach:
I. predklinická sekcia

1. cena Stephen Carmody, 6th BSc., UVMP in Košice
GENETIC DETECTION AND ANALYSIS OF BVDV ISOLATES IN 
CLINICAL SAMPLES

2. cena Zuzana Vilimová, 4. ročník VVL, UVLF v Košiciach
PATOLÓGIA KOSTNÝCH NÁDOROV – PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY 
A VÝSKYT EXTRASKELETÁRNEHO OSTEOSARKÓMU

3. cena Monika Bratičáková, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach
VPLYV KATIONICKÝCH PEPTIDOV A DIETÁRNYCH NUKLEOTI-
DOV NA IMUNITNÚ ODPOVEĎ PO VAKCINÁCII U MAČIEK

II. klinická sekcia

1. cena Paul Terzer, 6th BSc., UVMP in Košice
PREVALENCE OF HEMOPARASITES IN SNAKES FOUND IN 
SOUTH AFRICA

2. cena Katarína Jantošková, 6. ročník VVL, UVLF v Koši-
ciach
PARAZITOFAUNA DRAVCOV V CHOVNÝCH ZARIADENIACH V 
OKRESE PRIEVIDZA

3. cena Daniela Ďurčová, 5. ročník VVL, UVLF v Košiciach
VYUŽITIE ULTRASONOGRAFICKÉHO VYŠETRENIA ABDOMI-
NÁLNEJ OBLASTI KONÍ

III. sekcia hygieny potravín a prostredia

1. cena Milan Berík, 4. ročník HP, UVLF v Košiciach
VPLYV ELEKTROMAGNETICKEJ RADIÁCIE NA SEMENNÍKY 
POTKANOV

2. cena Martin Januška, 6. ročník HP, UVLF v Košiciach
HODNOTENIE FYZIKÁLNO – CHEMICKÝCH ZMIEN POČAS 
ZRECIEHO PROCESU 
V MÄSE BAŽANTA POĽOVNÉHO

3. cena Eva Kurimská, 5. ročník VVL, UVLF v Košiciach
VPLYV ZMENY VÝROBY V ZÁVODE KOVOHUTY KROMPACHY 
A ICH DOPAD NA ZDRAVOTNÝ STAV A VNÚTORNÉ PROSTRE-
DIE U BAHNÍC NA HOSPODÁRSTVE KROMPACHY A SLATVINA

IV. farmaceutická sekcia

1. cena Veronika Tkáčová, 5. ročník farmácia, UVLF v Koši-
ciach
MOŽNÝ DUÁLNY ÚČINOK EXTRAKTU LASTOVIČNÍKA VÄČŠIE-
HO IN VITRO

2. cena Martin Kertys, 5. ročník farmácie, UVLF v Košiciach
KVALITATÍVNA A KVANTITATÍVNA ANALÝZA FENOLICKÝCH 
KYSELÍN A FLAVONOIDOV V RODE SCORZONERA POMOCOU 
HPLC

3. cena Ivana Kubašová, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach
VPLYV PROBIOTICKÝCH LAKTOBACILOV A ĽANU NA IMUNIT-
NÚ ODOZVU U ODSTAVČIAT INFIKOVANÝCH ENTEROTOXI-
GÉNNYMI E. COLI

V. sekcia bakalárskeho štúdia

1. cena Linda Kozmová, 2. ročník kynológia, UVLF v Koši-
ciach
LOUSIANSKÝ LEOPARDÍ PES

2. cena Katarína Olejárová, 3. ročník kynológia, UVLF v Ko-
šiciach
PLEMENÁ FRANCÚZSKYCH DURIČOV – HISTÓRIA A SÚČAS-
NOSŤ

Odborná porota vo farmaceutickej sekcii: zľava D. Mudroňová, J. Efti-
mová, A. Linková
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3. cena Veronika Kopčíková, 3. ročník kynológia, UVLF v Ko-
šiciach
BIOMETRIA A JEJ VYUŽITIE V KYNOLÓGII

 Člen prezídia Komory veterinárnych lekárov Sloven-
skej republiky MVDr. Miroslav Baran udelil vecné ceny štu-
dentom: Veronika Adamová, Ondrej Kandráč, Monika Kondéo-
vá, Edina Izsáková, Zuzana Vilhanová. 
 Firma Zoetis udelila ceny pre študentov: Miroslav Přikryl, 
Karolína Mitrová, Beáta Harčariková, Michaela Štecová.
 Veterinársky reprezentant fi rmy Merial pre Slovensko 
MVDr. Róbert Leinstein venoval hodnotné knihy študentom: 
Ema Böhmová, Sehar Anjum, Zuzana Fagová, Andrea Pániko-
vá.
 Bc. Renáta Markovichová, vedúca personálno-mzdového 
úseku siete Lekární Dr. Max, ocenila vecnými cenami štu-
dentov ŠP farmácia: Zuzana Nezbedová, Jakub Zima, Lenka 
Kokardová. 
 Zástupkyňa fi rmy Vetis, s. r. o., MVDr. Erika Konrádyová 
odovzdala hodnotné knihy a fi nančné poukážky študentom: 
Kristína Olšinárová, Kathryn Munday, Veronika Štefanová, De-

nisa Miškeje, Linda Kozmová.
 Firma Imuna Pharm, a. s., Šarišské Michaľany, odovzdala 
vecné ceny študentom: Anna Grančičová, Michal Kolesár, Xé-
nia Mihajlovičová, Monika Statníková, Aideen Brownen. 
 Pán Juraj Vavrek, majiteľ fi rmy Pet Shop, s. r. o., odovzdal 
vecné dary študentom: Mehrad Hosseinzadeh, Chritabelle 
Spiteri, Monika Melichová, Michaela Hučková, Jana Kubacko-
vá.
 Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD., zástupca fi rmy Sie-
mens, ocenil vecnými cenami študentov: Barbora Bucková, 
Slavomíra Lubíková, Lenka Hudáková, Veronika Olejníková, 
Adam Matejovič.
 Na podpore organizačného zabezpečenia ŠVOČ sa po-
dieľala aj fi rma Med-Art v zastúpení MVDr. Jaroslava Švedu.
 Prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., predseda Základnej 
organizácie odborového zväzu pracovníkov školstva 
a vedy pri UVLF v Košiciach ocenil fi nančným poukážkami 
na nákup odbornej literatúry študentov Mária Svitková, Petra 
Horňáková, Andrea Hatalová, Lenka Šťavová, Mária Palenčá-
rová a Martina Najšlová.

 Záverom prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., oznámila 
prítomným, že práce ocenené odbornými porotami budú 
uverejnené vo vedeckom časopise Folia Veterinaria. Poďa-
kovala všetkým študentom za vysokú kvalitu, aktuálnosť a 
dobrú úroveň prezentácií svojich prác a divákom za plodné 
diskusie v  jednotlivých sekciách. Vyzdvihla úsilie školiteľov, 
ktorí pripravili študentov na svoje prvé vedecké prezentá-
cie. Poďakovala tiež členom odborných porôt, sponzorom, 
organizačnému výboru a  všetkým účastníkom konferencie 
popriala veľa osobných a pracovných úspechov.
 Úroveň konferencie pozdvihlo aj sprievodné podujatie 
v podobe výstavy „Srdce kameňa“ organizovanej Mineralo-
gickým klubom UVLF v Košiciach. 
 Odborný garant Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ 
prof. MVDr. Goldová Mária, PhD., poďakovala za podporu 
57. ročníka študen tskej vedeckej konferencie ŠVOČ vedeniu 
UVLF v Košiciach, sponzorom a svojim spolupracovníkom, 
ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení študentskej 
konferencie.

prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.        
odborný a organizačný garant ŠVOČ  

Foto: MVDr. Peter Čechvala

Víťazi I. a II. sekcie S. Carmody a P. Terzer

Víťaz III. sekcie M. Berík

 The World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) 
je organizáciou reprezentujúcou prostredníctvom 91 člen-
ských asociácií viac ako 145 tisíc veterinárnych lekárov celé-
ho sveta. V roku 2009 bola založená nadácia – WSAVA Foun-
dation – ktorej cieľom je získavať prostriedky na podporu 
skvalitnenia veterinárnej starostlivosti o spoločenské zviera-
tá na celom svete, a to najmä podporou vedy a vzdelávania. 
V apríli 2014 WSAVA Foundation spustila projekt the African 
Small Companion Animal Network (AFSCAN), ktorej cieľom 
je vytvoriť funkčnú a udržateľnú sieť spájajúcu veterinárnych 
lekárov, asociácie a špecializované spoločnosti v  subsahar-
skej Afrike, ktorá by viedla k založeniu asociácie veterinárov 
malých zvierat naprieč celým kontinentom. Táto asociácia by 
sa podieľala na skvalitnení spolupráce a ďalšom vzdelávaní 
odborníkov tak, aby sa dosiahol taký štandard veterinárnej 

Univerzita sa zapojila do projektu 
na pomoc Afrikepokračovanie

na str. 9
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 Narodil sa 23. júna 1959 v Košiciach. V rokoch 1974 – 1978 
získal stredoškolské vzdelanie na Gymnáziu Šrobárova 46 v 
Košiciach. Po absolvovaní Vysokej školy veterinárskej v Koši-
ciach v roku 1984 bol zamestnaný v Krajskom plemenárskom 
podniku v Košiciach v realizačnom kolektíve pre prenosy 
embryí u hospodárskych zvierat. V spolupráci s pracovníkmi 
Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre a Experimen-
tálneho výskumného strediska VŠV v Zemplínskej Teplici sa 
podieľal na vypracovaní metodík a postupov organizačného 
zabezpečenia komerčného výkonu embryotransferu u ho-
vädzieho dobytka, oviec a kôz. Realizoval prenosy embryí 
v šľachtiteľských programoch v chovoch hospodárskych 
zvierat Východoslovenského kraja Slovenskej republiky a za 
účelom zachovania genofondu šedokarpatského dobytka aj 
na Ukrajine. V rokoch 1990 – 1992 pôsobil akwo pedagóg v 
Strednej poľnohospodárskej škole v Košiciach-Barci. Od roku 
1992 je zamestnaný na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach ako odborný asistent, do roku 2008 
na katedre pôrodníctva, gynekológie a andrológie, kde vy-
učoval a svoju vedecko-výskumnú činnosť venoval optima-
lizácii reprodukcie zvierat. Od roku 2008 pôsobí na klinike 
ošípaných, kde svoju pedagogickú a experimentálnu čin-
nosť špecializuje na reprodukciu ošípaných. Dizertačnú prá-
cu na tému “Štúdium vplyvu faktorov pôsobiacich na úspeš-
ný prenos embryí u hovädzieho dobytka” obhájil v roku 1995 
v odbore 43-05-9 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia. Je 
autorom a spoluautorom 2 monografi í, 1 odbornej knižnej 
práce, 1 vysokoškolskej učebnice, 11 publikácií v CC časo-
pisoch a 167 vedeckých a odborných prác v domácich i za-
hraničných vedeckých a odborných časopisoch, zborníkoch 
a na konferenciách. Zaznamenal 38 citácií podľa SCI a 46 
mimo SCI. Počas svojej doterajšej vedecko-výskumnej čin-
nosti sa podieľal na riešení 15 projektov VEGA, KEGA, APVV 
a OP Výskum a vývoj. Bol vedúcim 14 záverečných diplomo-
vých a bakalárskych prác. Zaviedol a je garantom študijného 
predmetu asistovaná reprodukcia pre ŠP VVL. Habilitačnú 
prácu na tému “Štúdium faktorov ovplyvňujúcich priebeh 
puerpéria u kráv” obhájil v roku 2013. Dňa 14. novembra 
2013 bol doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD., vymenovaný Ve-
deckou radou UVLF v Košiciach za docenta pre študijný od-
bor 6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a gynekológia.

Doc. MVDr. Mária Fialkovičová, PhD.

 Základné vzdelanie získala v Košiciach, kde sa aj narodila. 
Po maturite na Gymnáziu Kováčska 30 v Košiciach nastúpila 
na Vysokú školu veterinársku v Košiciach, ktorú  absolvovala 
v rokoch 1979 – 1985. Do zamestnania  nastúpila na Ústav 
experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach, kde pô-
sobila v rokoch 1985 – 1987.
 Od roku 1988 nastúpila do zamestnania na Univerzitu 
veterinárskeho lekárstva na I. internú kliniku a venovala sa 
klinickej praxi malých zvierat. V roku 1994 nastúpila na exter-
né doktorandské štúdium, v ktorom sa venovala špecializá-
cii v odbore endokrinológia a dermatológia, ktorú ukončila 
v roku 2001obhajobou dizertačnej práce Klinická hypotyreó-
za psov, jej diagnostika a terapia.
 Počas svojej pedagogickej činnosti zaviedla na I. internej 
klinike nové študijné výberové predmety v ŠP VVL a HP der-
matológia malých zvierat a homeopatia malých zvierat, ktoré 
vyučuje aj u zahraničných študentov. Od roku 2008 pôsobí 
na klinike malých zvierat –  oddelení vnútorných chorôb. Je 
participantkou vyučovacích študijných predmetov vnútorné 
choroby malých zvierat (ŠP VVL, HP), vnútorné choroby psov 
a  základy laboratórnej diagnostiky (ŠP ky nológia), etológia 
a poruchy správania sa psov (ŠP kynológia). Pre študentov ky-
nológie v dennej  aj v externej forme je garantkou povinne 
voliteľného predmetu dermatológia psov. 
 Vo  svojej vedecko-výskumnej práci bola členkou viace-
rých projektov VEGA, kde v  rokoch 2005 – 2010 pracovala 
ako garantka na projektoch Diagnostika a  možnosti terapie 
polyglandulárnych endokrinopatií u  psov a   Vývoj diagnos-
tických a  terapeutických prístupov u  imunitne podmienených 
edsokrinopatií psov. Je spoluautorkou 2 knižných publikácií, 
9 publikácií v CC časopisoch a ďalších 82 vedeckých a odbor-
ných prác v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch 
a  zborníkoch. Bola vedúcou 17 záverečných diplomových 
a bakalárskych prác. 
 Habilitačnú prácu na tému Diferenciálna diagnostika hy-
potyreózy u  psov obhájila v  roku 2013. Dňa 14. novembra 
2013  bola MVDr. Mária  Fialkovičová, PhD., vymenovaná 
Vedeckou radou UVLF v  Košiciach za docenta pre študijný 
odbor 6.3.4. vnútorné choroby zvierat.

Blahoželáme jubilantom

Významné životné jubileá počas krásnych jarných me-
siacov marec a apríl oslávili viacerí naši súčasní i bývalí 
kolegovia, ktorým prajeme veľa jasu, tepla a radosti do 
ďalších rokov prežitých  v zdraví, šťastí a pohode.

doc. MVDr. Monika Pipová, CSc.
Blažena Bezegová
Jaroslav Kolesár
Alžbeta Oravcová
Jaroslav Durdy
doc. Ing. Ladislav Serbák, CSc.
doc. RNDr. Rudolf Kašteľ, CSc.

Blahoželáme jubilantom

Významné životné jubileá počas krásnych jarných me-
siacov marec a apríl oslávili viacerí naši súčasní i bývalí 
kolegovia, ktorým prajeme veľa jasu, tepla a radosti do 
ďalších rokov prežitých  v zdraví, šťastí a pohode.

doc. MVDr. Monika Pipová, CSc.
Blažena Bezegová
Jaroslav Kolesár
Alžbeta Oravcová
Jaroslav Durdy
doc. Ing. Ladislav Serbák, CSc.
doc. RNDr. Rudolf Kašteľ, CSc.

NOVÍ DOCENTI
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starostlivosti, aký existuje v  iných 
častiach sveta. Dosiahnuť tento 
cieľ si žiada zamerať sa na niekoľko 
kľúčových úloh, medzi ktoré pa-
trí ponuka grantov pre špecifi cké 
veterinárne projekty a vytvorenie 
kontaktov medzi vedcami z  krajín 
Afriky a veterinárskymi inštitúci-
ami v Amerike a Európe. Zvýšiť sa 
má podpora projektov zamera-
ných na besnotu či  monitoring infekčných a  parazitárnych 
chorôb spoločenských zvierat, na ďalšie vzdelávanie veteri-
nárnych lekárov a ostatných veterinárnych profesií či hľada-
nie iných možností fi nancovania.
 Dr. Gabriel Varga, prezident WSAVA Foundation a  ob-
chodný riaditeľ fi rmy Zoetis pre severnú Európu, zdôvodnil 
nevyhnutnosť podpory tohto projektu tým, že Afrika ako 
druhý najväčší kontinent s viacerými najrýchlejšie sa rozví-
jajúcimi krajinami sveta je zároveň kontinentom trpiacim 
množstvom nebezpečných chorôb, pričom veterinárnych 
lekárov nie je dostatok, sú príliš izolovaní a ich možnosti ďal-

Univerzita sa zapojila do projektu na pomoc Afrike

šieho vzdelávania sú obmedzené. 
 Za týmto projektom stojí fi rma Zoetis, ktorá spolu s kon-
zorciom ďalších podporovateľov, medzi ktorých, okrem 
takých známych organizácií ako napr. the World Organisa-
tion for Animal Health, patrí aj Univerzita veterinárskeho le-
kárstva a farmácie v Košiciach, bude nasledujúce dva roky 
realizovať projekt pomoci Afrike. Zoetis je celosvetovou or-
ganizáciou zameranou na zdravie zvierat, s cieľom neustále 
podporovať svojich zákazníkov a ich podnikanie a už viac 
ako 60 rokov ponúka nielen kvalitné liečivá a vakcíny,  ale 
tiež podporuje vzdelávanie. Práve prostredníctvom spolu-
práce s toto fi rmou a účasťou na projekte AFSCAN nadvä-
zuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach na to obdobie, kedy mnoho jej učiteľov pôsobilo na 
vysokých školách v  rozvojových krajinách sveta a  najmä 
v Afrike, a mnoho jej absolventov pri výkone svojej nena-
hraditeľnej profesie šírilo dobré meno slovenskej veterinár-
skej školy aj v tých najvzdialenejších kútoch planéty. 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
koordinátorka p rojektu za UVLF

 Osemnásteho marca je to už rok, čo vznikol Mineralogic-
ký klub UVLF v Košiciach. Náš klub ide trošku iným smerom, 
pretože nechováme žiadne zvieratá, ale spájame ľudí so 
záujmom o  mineralógiu, paleontológiu, geológiu, zbiera-
nie minerálov a skamenelín v teréne a s tým súvisiaci pobyt 
v prírode, stanovanie, treking a mnoho ďalších vecí. Aj týmto 
sa chceme dostať do povedomia našej univerzity a priblížiť 
našu činnosť.  Často sa stretávame s tým, že veľa ľudí ani ne-
vie, že takýto klub tu existuje. Ale ako to začalo... 
 Našim gestorom je pán prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., 
a stretávame sa na ústave biológie, zoológie a rádiobiológie, 
kde sa nachádza aj mineralogická zbierka našej univerzity. 
Tú sme už stihli rozšíriť o pár zaujímavých kúskov, či už prác-
ne nájdených, alebo zakúpených. Pravidelne organizujeme 
výjazdy do terénu, navštevujeme mineralogicky zaujímavé 
lokality po celom Slovensku, kde nie len hľadáme minerá-
ly, ale aj spoznávame krásy fauny a fl óry Karpatskej prírody. 
Taktiež sa zúčastňujeme  rôznych výstav a prednášok. Minu-
lý rok sme prezentovali našu činnosť na 56. ročníku ŠVOČ 
výstavou fotografi í minerálov pod názvom Svet kryštálov. 
 Za fi nančnej podpory univerzity sme napríklad mohli za-
kúpiť nevyhnutné vybavenie pre prácu v teréne a vitríny na 
vystavenie minerálov. Je toho ešte veľa, čo máme pred se-
bou, čo by sme chceli dosiahnuť v záujmovej činnosti klubu, 
sme odhodlaní pokračovať a aj prezentovať klub nielen na 
pôde našej univerzity, ale i  mimo nej. Preto radi privítame 
všetkých, čo majú záujem bližšie spoznať krásy neživej príro-
dy, nových ľudí a aj sa niečo zaujímavé dozvedieť, či naučiť. 
Stačí prísť a uvidíte.
Kontakt na predsedníčku klubu:
mineralogicky.klub@gmail.com

Eva Holotová (4. ročník HP)
predsedníčka klubu

Mineralogický klub slávi svoje prvé narodeniny
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 Pri príležitosti tohtoročných Dní mesta Košice usporiada-
ná mestská fi latelistická výstava a jej sprievodný odborný se-
minár sa venuje hlavne fi latelistickým dokumentom a znám-
kovým exponátom s poštovo-historickým zameraním na 
mesto Košice a  región Košického samosprávneho kraja. 
Podujatie organizovali Zväz slovenských fi latelistov (ZSF), 
Mesto Košice, Klub fi latelistov 54-01 v Košiciach, Slovenské 
technické múzeum v  Košiciach, Štátna vedecká knižnica 
v  Košiciach, Združenie klubov fi latelistov východosloven-
ského regiónu, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmá-
cie v Košiciach a Pošta Košice 1. Táto propagačná príležitost-
ná výstava sa uskutočnila 6. až 19. mája 2014 v Slovenskom 
technickom múzeu, Hlavná ulica 88, Košice. 
 Slávnostné otvorenie Mestskej fi latelistickej výstavy Ko-
šice 2014 sa konalo 6. mája 2014  o 16.00 hod. Slávnostný 
príhovor v  zastúpení pána MUDr. Richarda Rašiho, PhD., 
primátora mesta, povedal Ing. Ján Jakubov, námestník pri-
mátora. S pochvalným uznaním hodnotil aktivitu košických 
fi latelistov a všetkých ich spolupracovníkov vrátane  ich or-
ganizátorských  inštitúcií za už tradičné usporiadanie fi late-
listických výstav a odborných seminárov v rámci Dní mesta 
Košice. Poukázal nielen na propagačný kultúrny význam, ale 
aj na  poznávaciu, historickú a archivársku hodnotu týchto 
podujatí. Poďakoval všetkým organizátorom, inštitúciám 
a organizáciám a ich pracovníkom za vykonanú prácu a ná-
mahu spojenú s usporiadaním podujatia.
 V rámci vernisáže výstavy predniesli pozdravné príhovo-
ry  Ing. Ladislav Klíma v zastúpení Ing. Eugena Labaniča, ge-
nerálneho riaditeľa STM v Košiciach, ktorý okrem iného uvie-
dol, že toto stretnutie fi latelistov je aj určitou symbolikou 
uplynutím 174 rokov, keď práve 6. mája 1840 bola ofi ciálne 
použitá poštová známka s portrétom kráľovnej Viktórie. Je to 
obdobie veľkej poštovej reformy vďaka Rowlandovi Hillovi, 
ktorý si zaslúžil poctu byť pochovaný vo Westminsterskom 
opátstve v  Londýne vedľa vynálezcu parného stroja Jame-
sa Watta. Túto skutočnosť si osvojil celý svet a  v  klasickej 
poštovej korešpondencii v súčasnosti iná forma neexistuje, 
vrátane prvej poštovej obálky. V našom múzeum pravidelne 
spolupracujeme s  košickými klubmi fi latelistov pri uspora-
dúvaní fi latelistických výstav aj iných podujatí, z ktorých je 
potrebné vyzdvihnúť pravidelné každoročné usporiadanie 
slávnostného zhromaždenia pri príležitosti Dňa poštovej 
známky a fi latelie v druhom týždni decembra. Našou spolu-
prácou účinne propagujeme nielen činnosť fi latelistov, ale aj 

Mestská fi latelistická výstava na počesť Dní mesta Košice

aktivity nášho Slovenského technického múzea v Košiciach.
V pozdravnom príhovore prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., 
prorektor UVLF v  Košiciach, úvodom tlmočil pozdrav prof. 
MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., rektora UVLF v Košiciach, a ve-
denia univerzity. V  príhovore poukázal na vyše 30-ročnú 
spoluprácu univerzity s klubom fi latelistov 54-01 v Košiciach 
nielen pri usporadúvaní výstav, ale aj vydávaním poštových 
lístkov a obálok s príležitostnými prítlačami k významnejším 
vedeckým konferenciám, výročiam a  podujatiam. Takouto 
spoločnou aktivitou nielen propagujeme, ale aj  dokumen-
tujeme novodobú históriu našej inštitúcie a  veterinárskej 
činnosti, ako to bolo hodnotené okrem iného aj v  roku 
2011 v rámci Svetového roku veterinárskeho lekárstva. Táto 
skutočnosť je dokumentovaná aj s  naším posterovým ex-
ponátom podobne ako spolupráca košických fi latelistov aj 
s Olympijským klubom v Košiciach.
 V  rámci tohtoročnej výstavy bola zriadená príležitostná 
pečiatka a vydaná obálka s príležitostnou prítlačou (Obr. 1), 
pamätný list (Obr. 2) a katalóg výstavy. Podujatie a vydaný 
katalóg dokumentuje skutočnosť, že súčasná fi latelia ako 
aj iné kultúrne ušľachtilé zberateľské aktivity nie sú len osob-
ným „zberateľským koníčkom“, ale sú stále viac hodnotnou 
súčasťou kultúrneho spôsobu života spoločnosti a  histórie 
komunikácie medzi ľuďmi. Napomáhajú užitočne využívať 
voľný čas, rozširovať a  prehlbovať poznatky a  vedomosti,  
a  tým podporovať spoluprácu a  priateľské vzťahy nielen 
doma, ale aj za hranicami a prispievajú k vzájomnému lep-
šiemu porozumeniu medzi ľuďmi. 

prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.,
podpredseda OV výstavy

Obr. 1

Obr. 1

Obr. 2
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Emblém mineralogického klubu  

Autorský návrh emblému zostavil zakladateľ a prvý pred-
seda mineralogického klubu MVDr. Andrej Renčko. Ústred-
ný motív klubu symbolizuje holubníkový dvojgeneračný 
kryštál kremeňa, ktorý je typický i  v  ametystovej odrode 
a táto špecifi cká formácia preslávila Banskú Štiavnicu. Práve 
preto sme sa ju rozhodli zaradiť do erbu klubu. Zopár kusov 
holubníkového kryštálu kremeňa  o veľkosti  až niekoľkých 
desiatok centimetrov sa našlo i  v neďalekej   Banskej Belej. 

Slovenské nálezy týchto špecifík  sú svojou kvalitou 
celosvetovo preslávené. Ďalej na reprezentujúcich 
listinách a  signatúrach nesmie chýbať stan, pre-
tože pri vyhľadávaní lokalít banských diel, lomov 
a píng, je nevyhnutné rozvíjať i turizmus a často je 
počas viacdenných výjazdov nutné i  kempovanie 
v prírode. Na embléme je tiež znázornená lezkyňa, 
ktorá lezie vnútri geódy plnej kryštálov. Táto čin-
nosť symbolizuje námahu, s ktorou musia členovia 
mineralogického klubu počítať. Tieto aktivity na 

často zradných mineralogických lokalitách si vyžadujú isté 
fyzické schopnosti a neustály tréning. Dostať sa na niektoré 
mineralogické lokality si občas vyžaduje transport i niekoľko 
desiatok kilometrov vrátane nosenia náradia na kopanie, le-
zeckého materiálu alebo speleologického vybavenia.   
        

Mineralogický klub UVLF Košice

II. zraz podkúvačov
a I. ročník podkúvačskej súťaže

    V  dňoch 14. a  15. 
marca 2014 sa na UVLF 
v  Košiciach uskutočnil 
II. zraz  podkúvačov, 
kopytárov a veterinár-
nych lekárov – ortopé-
dov venovaný pamiat-
ke doc. MVDr. Andreja 
Orsága, CSc., a I. ročník 
podkúvačskej súťaže 
Memoriál Ľubomíra Li-
syho.
   Seminár podkúva-
čov sa venoval téme 
Rázštepy kopyta a  ex-
terná fi xácia kopytné-
ho puzdra. Teoretickú 
stránku svojimi pred-

náškami zabezpečili MVDr. Martin Mihály, PhD., a MVDr. Mar-
tin Boldižár. Svoje praktické skúsenosti prezentovali Dušan 
Nagy a  prvá ofi ciálna CEF podkúvačka v  Českej republike 
Tereza Štěpánková. V  praktickej časti boli riešené klinické 
prípady na šiestich koňoch a v sobotu predviedol praktickú 
ukážku syntetickej fi xácie rohového puzdra na pacientovi Dr. 
med. wet. Jan Filip Dutka (PL).
 Úlohou súťažiacich v I. ročníku podkúvačskej súťaže bola 
výroba klasickej ľahkej pantofl ice. Zvíťazil Dušan Nagy, dru-
hý bol Štefan Šlahor a tretí Erik Hliviak. Sprievodnou akciou 
bolo anonymné hlasovanie všetkých zúčastnených o  titul 
Miss dodávka. Hlavným kritériom bola ergonometria a účel-
nosť vybavenia vozidla pre terénneho podkúvača. V tejto sú-
ťaži zvíťazil Juraj Baračka so svojou Medulienkou.
 Organizátori týmto ďakujú za pomoc Univerzite veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, IVVL v Košiciach 
a fi rme Vetis, s. r. o.

MVDr. Oliver Merva

 Každoročne prvá vodácka plavba študentov v  letnom 
semestri je „otváranie“ Hornádu. Tentokrát to vyšlo na 30. 
marca, pričom  teplota ovzdušia a hlavne vody bola celkom 
fajn. Začiatok nášho 25 km splavovania bol v Malej Lodine a 
s dvoma tradičnými posilňovacími prestávkami sme končili 
pri lodenici UVLF o 17.30 hod. Na tejto akcie sa pravidelne 
zúčastňujú všetci, ktorí majú radi vodu, peknú jarnú prírodu, 
pohyb, zábavu a nezabudnuteľné zážitky. 
 V  máji pripravujeme pre študentov dvojdňovú akciu 
v Červenom Kláštore, kde spojíme splav na raftoch s cyklo-
turistikou a  výstupom na Tri koruny.

PaedDr. Beáta Gajdošová
Foto: PaedDr. Anton Čižmárik

Otvorenie vodáckej sezóny
na Hornáde



SPRAVODAJCA Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - 16. 5. 2014 - IČO: 397 474 - šéfredaktorka: PhDr. Ľudmila Kundríková - redak-
čná rada: tajomník doc. MVDr. Ján Lehocký, PhD., MVDr. Michal Breza, CSc., MVDr. Irena Rajzáková, MVDr. Pavol Rajzák, MVDr. Zuzana Vasilková, MVDr. Beáta Ko-
réneková, PhD., MVDr. Marián Prokeš, PhD., Zlata Marholdová. REDAKCIA: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, 041 81 Košice, tel.: 0915 
984 558, 0908 803 941, e-mail: kundrikova@uvlf.sk, marholdova@uvlf.sk, INTERNET: www.uvlf.sk/spravodajca - SADZBA: Ivana Báštiová, TLAČ: Edičné stredisko 
a predajňa literatúry UVLF v Košiciach - EV 3484/09. ISSN 1338-189X - Nepredajné - Nevyžiadané rukopisy nevraciame - Príspevky a forografi e nie sú honorované. 

Veľkonočné turnaje 2014

 Aj túto jar sa naše predveľkonočné turnaje niesli v duchu čestného zápolenia, rivality, zábavy, sladkých vajíčok a tradič-
ných „putovných“ čokoládových zajačikov. 90 študentov a zopár zamestnancov si meralo sily v stolnom tenise, basketbale, 
fl orbale, volejbale, frisbee a futbale. Zároveň nás teší aj väčšia účasť prvákov, ktorí nezaostávali za skúsenejšími kolegami 
a v každom športe mali svoje zastúpenie.

Stolný tenis
Po prvýkrát bola obsadená 
len ženská kategória:
1. miesto:
Radka Patzová  4 FA
2. miesto:
Mária Kopčoková  6 VVL
3. miesto:
Barbora Ongradyová 2 VVL

Frisbee
Nultý ročník 
p r i a t e ľ s k é h o 
mix zápasu u
nás v  novom 
športe sa nie-
sol v  znamení 
„o  nič nejde“,  
a  tak sa hralo, 
pokiaľ nebola 
remíza.

Florbal
Už samotný názov družstva nám napo-
vedá, kto fl orbalový turnaj vyhral. Jasné, 
že skúsenejší.
1. miesto: DOKTORANDI
2. miesto:
LAXANS
3. miesto:
BORORO

Volejbal
Zamestnanci (D. Mudroňová, Ľ. 
Horňáková, Ľ. Nagyová, M. Ďu-
rej, S. Hreško, Š. Pirčová) vo vo-
lejbale majú stále zastúpenie, 
ale posledné ich vystúpenia 
vždy končia na druhej priečke. 
Nevadí, držíme prsty...  
1. miesto: SPOT- ON
2. miesto: „69“
3. miesto: UTH

Futbal
Po dlhšej dobe sa po-
zbierala aj dobrá partia 
zamestnancov (E. Petro-
vová, S. Horňák, S. Ma-
tta, F. Takáč, B. Borgoň, 
V. Petrovič, O. Klein) 
a  prišla ukázať chlap-
com, že futbal ešte ve-
dia hrať. Medzi 6 druž-
stvami skončili tretí.
1. miesto:
DRINK TEAM
2. miesto:
POBREŽIE LIEHOVINY
3. miesto:
VETERAN STARS
Najlepší strelec:
Radislav Lipka 1. FA  – 5 
gólov

Jarný beh okolo internátov
 Pekné počasie prialo aj našim bežcom, ktorí si 
prišli zabehať a hlavne otestovať svoju kondíciu na 
jarnom behu okolo internátov. Trať pre študentky 
merala 1200 m a pre mužov 2400 m. Ženy prevláda-
li svojou účasťou a muži výkonmi.

1. miesto: Viera Korytková  1 VVL 5:43,2
2. miesto: Lydia Peters 4 BSc 5:50,8
3. miesto: Klára Rozkošová 1 VVL 6:04,2

1. miesto: Radislav Lipka 1 FA 9:53,5
2. miesto: Daniel Barčák MVDr. 10:02,0
3. miesto: Radoslav Gajdoš 10:02,8

Železný muž
 Ďalšia pekná akcia trocha iného charakteru je silová súťaž 
IRON MAN, ktorú organizujeme už tretí rok. Prihlasujú sa na ňu 
chlapci poctivo natrénovaní s duchom súťaživosti, ktorí bez kvalit-
nej prípravy nemôžu na nej uspieť. Tento rok účasť bola nižšia ako 
po iné roky, a to asi tým, že termín bol poveľkonočný. Len štyria 
železní muži si prišli zmerať sily a zasúťažiť. Všetci podali kvalitné 
výkony, ktoré prekonali aj výkony z minulých ročníkov, čo svedčí 
o ich celoročnej tvrdej práci. Teší nás, že súťaž tohto druhu si u nás 
našla tiež svoje zastúpenie.

Výsledky:

1. miesto: Lapin Martin MVDr. 3. miesto: Hospodár Boris 2 FA
2. miesto: Zigo František MVDr. 4. miesto: Kuff a Gregor 1 VVL

Lapin M.
Zigo F.
Hospodár B.
Kuff a G.

79 kg
94,5 kg
67,5 kg
89,9 kg

Hmot. 
pretek.

57,5 kg
70,0 kg
50,0 kg
65,0 kg

Hmot. 
činky

16
15
20
20

Zhyby

241,5
231
249
294

Skok
cm

41
43
30
26

Tlaky

56
54
60
48

Sed-
ľah

109,15
108,10
104,90
99,40

Súčet 
bodovMeno

Basketbal
Početná prevaha striedajú-
cich  a  taktika hry zahranič-
ných študentov rozhodla 
o  ich víťazstve, aj keď po 
dvoch štvrtinách vyhrávali 
Slováci. 
1. miesto:
FOREIGN STUDENTS
2. miesto:
SLOVAK STUDENTS


