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Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy UVLF v Košiciach

Základná organizácia je nezávislá, samostatná právnická osoba, koná vo svojom mene a je členom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Združuje zamestnancov Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach bez rozdielu profesie, pohlavia, rasy, národnosti, náboženského a iného vyznania a politickej
príslušnosti.
Činnosť odborovej organizácie univerzity má už svoju
dlhoročnú tradíciu. I keď po zmene politických a sociálno-ekonomických podmienok sa mnohí pozerajú na odbory
rôzne, je viac ako neodškriepiteľné, že odborová organizácia predovšetkým svojimi aktivitami i postojmi v doterajšom období v pozitívnom zmysle ovplyvňovala život i chod
univerzity v rôznych smeroch. Základným poslaním i cieľom
organizácie je chrániť a obhajovať záujmy svojich členov
a ostatných zamestnancov pracujúcich na UVLF a vyjadrovať
solidárnosť pri posudzovaní oprávnených požiadaviek inými
subjektmi v sociálnej oblasti a v oblasti pracovno-právnych
vzťahov.
Organizácia, aj keď patrí do celku Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, je samostatným
právnym subjektom registrovaným ako dobrovoľné občianske združenie na Ministerstve vnútra SR. Odborová organizácia má svoju stabilnú štruktúru. Najvyšším orgánom

Zasadnutie správnej rady
Dňa 20. 5. 2013 sa uskutočnilo riadne zasadanie Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach.
Správna rada na svojom zasadnutí schválila:
1. Správu o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012.
2. Rozpočet a finančný plán Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach na rok 2013.
3. Štatút Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 7.
4. Rokovací poriadok Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný
predpis č. 8.
5. Ing. Milana Dolného za podpredsedu Správnej rady
v tajnom hlasovaní.
Správna rada na svojom zasadnutí zobrala na vedomie:
1. Výročnú správu Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach za rok 2012.
2. Výročnú správu o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012.
JUDr. Silvia Rolfová
tajomník SpR UVLF v Košiciach

organizácie je konferencia, ktorá sa schádza minimálne raz
za dva roky, čo môže mať rôznu podobu, a ktorá prerokúva
najdôležitejšie otázky, zámery a ciele. Medzi konferenciami
o činnosti organizácie rozhoduje rada ZO, členovia ktorej sú
demokraticky volení všetkými členmi odborov na obdobie
štyroch rokov. Členovia rady ZO zo svojho kruhu volia tajným hlasovaním predsedu. Na najnižšom stupni riadenia
sú úsekoví dôverníci na jednotlivých pracoviskách. Činnosť
rady ZO kontroluje revízna komisia.
Pri viac ako rozmanitej činnosti i riešení rôznych problémov odborová organizácia úzko spolupracuje s vedením
univerzity i Akademickým senátom UVLF. Dôkazom je, že
predseda rady ZO je prizývaný na zasadnutia vedenia UVLF,
a že zástupcovia odborovej organizácie sú aktívnymi členmi viacerých komisií v rámci univerzity – mzdovej, sociálnej
disciplinárnej a výberových komisií. Aj týmto spôsobom sa
mohli a môžu členovia odborov prostredníctvom svojich

XXIII. kongres
Komory veterinárnych lekárov SR
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V dňoch 1. – 2. júna 2013 sa v hoteli Grand Jasná v Demänovskej doline uskutočnil pravidelne každoročne organizovaný
v poradí už XXIII. kongres Komory veterinárnych lekárov SR
aj s medzinárodnou účasťou. V zastúpení rektora UVLF v Košiciach sa kongresu zúčastnil prorektor UVLF doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., ktorý za našu univerzitu v krátkom príhovore pozdravil účastníkov kongresu a ocenil doterajšiu dobrú
spoluprácu s KVL SR aj oblasti odborných vzdelávacích aktivít a vyslovil presvedčenie o ďalšom pokračovaní a rozvoji
vzájomných aktivít medzi UVLF a KVL SR.
Kongres predstavuje jednu z najvýznamnejších vzdelávacích aktivít pre členov KVL SR. Tohto roku bol odborný program kongresu rozdelený do 7 sekcií – spoločenské zvieratá,
hospodárske zvieratá, kone, hydina, exotické zvieratá, voľne
žijúce zvieratá a ryby. Odborná úroveň kongresu bola na vysokej úrovni, k atraktivite podujatia prispeli tak prednášajúci
kolegovia zo Slovenska, ako aj zo zahraničia. V sekcii spoločenských zvierat to bola Dr. Marta Pekárková, DECVDI, z Vetimage GmbH, Švajčiarsko, venujúca sa postupom vyšetrenia
dutiny brušnej so zameraním na sonografické vyšetrenia.
V sekcii hospodárskych zvierat prezentovali svoje poznatky
z oblasti poradenstva v praxi so zameraním na reprodukciu
a ochorenia mliečnej žľazy Dr. Maren Feldman a Dr. Kusenda
www.uvlf.sk
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zástupcov aktívne podieľať na tvorbe i schvaľovaní významných vnútorných predpisov univerzity.
Okrem základného poslania sa organizácia o svojich členov stará aj v mnohých iných oblastiach, napríklad v oblasti
sociálnej. Už dlhoročnú tradíciu má poskytovanie návratných bezúročných pôžičiek a sociálnych výpomocí, ktorých
sa každoročne realizuje minimálne 20. Ak má byť dobrá pracovná pohoda zamestnancov, k tomu patrí aj úroveň a kvalita poskytovaného stravovania. I keď za uplynulé roky naše
stravovacie zariadenie prešlo nejednou zmenou, vždy bolo
a je naším cieľom skvalitňovanie poskytovaných služieb
nášmu stravníkovi. Dohľad i dozor nad dodržiavaním noriem pre stravovanie i hygienických predpisov má spoločná
stravovacia komisia zamestnávateľa a odborov, ktorá dohliada na kultúrnosť stravovania a zároveň predkladá konkrétne neanonymné pripomienky spolu s návrhom na riešenie. Mnohí z nás si myslia, že niektoré nedostatky by boli
vyriešené prideľovaním stravných lístkov pre všetkých zamestnancov. Je ale na mieste otázka – boli by skutočne použité na to, na čo by mali byť?
Popri plnení rôznorodých úloh univerzita žije aj kultúrno-spoločenským a športovým životom. Májové predposledné
štvrtky sú už našou neoddeliteľnou súčasťou – náš jedinečný
i výnimočný majáles, na ktorom sa takmer celé osadenstvo
stretáva v areáli univerzity pri hudbe, dobrom jedle i príjemnej zábave, a ktorý sa ku končiacemu sa akademickému roku
konal v tomto roku už po 14-krát. Zo športových podujatí,
ktoré rada ZO organizuje, je každoročný volejbalový turnaj
o putovný pohár vedenia UVLF a rady ZO. Z pohľadu aj reprezentácie univerzity si mimoriadnu pozornosť zaslúži futbalový turnaj troch pôdohospodárskych univerzít – Zvolena,
Nitry a UVLF. I keď jeho história sa píše od roku 1952, bola to
práve naša odborová organizácia, ktorá po pomerne dlhej
odmlke bola iniciátorom obnovenia uvedeného podujatia.
Táto tradícia priniesla okrem športového súťaženia aj čoraz
významnejšie zblíženie a spoluprácu na ceste budovania
a transformácie týchto vysokých škôl na univerzity. Radosť
zo športu, spoločných stretnutí, prehlbujúcich sa i novovzniknutých priateľstiev dokázali prekonať vzdialenosť, pracovnú zaneprázdnenosť, organizačnú náročnosť a niekedy aj
nevľúdnosť počasia. Odborová organizácia pravidelne participovala aj pri takých podujatiach, akými boli a sú jazdecké
preteky, Hubertova jazda či bowlingový turnaj o putovný

pohár Akademického senátu UVLF.
Samozrejmosťou odborovej organizácie je podporovať
zdravie zamestnancov i odbúravať ich pracovný stres. Na
tento účel stále slúži samotné prostredie i okolie chaty VETERINÁR v Sokoli-Uhrinči. Je určite ešte dosť pamätníkov
na univerzite, ktorí buď ako študenti v rámci letnej aktivity,
alebo ako zamestnanci v rámci prijímania rôznych záväzkov
z bývalej koniarne vytvorili prekrásne dielo, ktoré nielen
vlastní, ale aj prevádzkuje naša odborová organizácia ako
jediná v rámci verejných vysokých škôl na Slovensku. V roku
2007 sa podarilo prenajať od miestneho urbariátu pozemky
pod chatou a v jej okolí na dobu 200 rokov. To umožnilo toto
naše jedinečné zariadenie naďalej a v oveľa väčšej miere
zveľaďovať.
Ak by sme mali hovoriť vo všeobecnosti o zdraví, resp. pohode, bolo obdobie, keď odborová organizácia organizovala
divadelné predstavenia, koncerty, zdravotné masáže či plaváreň. Lenže podľa súčasnej legislatívy je to už asi len minulosťou. Ruku na srdce. Je úplne správne, ak v novembrovej
výplate každý z nás dostane príspevok na kultúrne či iné aktivity? Je úplne správe, že to ma byť pre každého rovnako?
Veď nie každý rovnakým dielo prispieva do tvorby sociálneho fondu.
Pre členov odborov i ostatných zamestnancov organizovali odbory tzv. kultúrno-poznávacie zájazdy do Krosna, Miškolca, Tapolca, Nireghyházy, na Ukrajinu či Bulharska –Sozopolu.
Pre detí našich zamestnancov, nielen členov odborov, boli
a sú neodmysliteľnou súčasťou podujatia Deň detí a Mikuláš.
Je to len torzo, čo je tu uvedené z činnosti odborovej organizácie. Tou bodkou je asi vždy kolektívne vyjednávanie
a podpísanie kolektívnej zmluvy na daný rok.
Za tou všetkou aktivitou sa skrýva práca ľudí, dobrovoľných odborových funkcionárov, ktorí v prospech všetkých
ostatných odovzdávali svoje sily často na úkor vlastného
času i času a možno aj pohodlia svojich rodín. A možno veľakrát pre prospech všetkých sa im nedostalo ani to jednoduché „ďakujem“.
Ak chceme byť nielen dobrí, ale aj najlepší, priložme ruku
k dielu. Nie len ju nastavovať a daj, alebo – veď to za mňa
niekto vyrieši...
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
predseda Rady ZO UVLF
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z Vysokej školy veterinárskej v Hanoveri. Ďalší deň bol v tejto sekcii venovaný sonografii pohlavných orgánov dojníc
a riešeniu problematiky ovariálnych cýst, kedy k uvedeným
prednáškam prispela svojimi poznatkami aj Petra Kruse
z Hanovera. V sekcii koní svojou prezentáciou zo zahraničných hostí vystúpila Dr. Birgit Sist z Rakúska s problematikou
liečby bolesti u koní.
Potešujúcim pre našu univerzitu je pretrvávajúci záujem
o prednášajúcich aj z radov našich učiteľov a aktívna účasť
niektorých špecialistov z našich kliník na kongrese. V rámci
sekcie koní sa MVDr. Martin Boldižár a MVDr. Zuzana Boldižárová venovali niektorým teoretickým a praktickým oblastiam problematiky dermatologickej diagnostiky. V sekcii
exotických zvierat dominovali prednášky MVDr. Ladislava
Molnára, PhD., z oblasti používania endoskopie vo veteri2

nárnej praxi exotických zvierat spojené s workshopom a kazuistikou. V sekcii voľne žijúcich zvierat sa doc. MVDr. Peter
Lazar, PhD., venoval problematike zásad manipulácie, fixácie
a imobilizácie voľne žijúcej zveri ako aj stanovovaniu príčin
úhynov v terénnych podmienkach, vykonávaniu pitvy, odberu vzoriek pre laboratórne vyšetrenie a epizootologickou
situáciou u tohto druhu zvierat.
Kongres bol spojený aj s výstavou a prezentáciou farmaceutických a distribučných firiem ponúkajúcich veterinárnej
verejnosti svoje produkty, ako aj s benefičnou výstavou fotografií veterinárnych lekárov. Sprievodným programom boli
podujatia venované deťom v rámci osláv Medzinárodného
dňa detí.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
www.uvlf.sk

INFORMÁCIE Z VEDENIA
7. 5. 2013

		 vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov.

Informácie rektora o:
- návšteve Účelového zariadenia pre chov a choroby
		 zveri, rýb a v včiel v Rozhanovciach v súvislosti s výstav		 bou včelína a ŠPP, n. o., Z. Teplica v súvislosti s re		 konštrukciou ubytovacieho zariadenia s bezbarié		 rovým prístupom.
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- priebehu 30. ročníka VT – dní v dňoch 3. a 4. mája 2013.

Informácie prorektora Nagya o:
- správe o zisteniach z vykonaného auditu na bitúnku
		 v Zemplínskej Teplici.

14. 5. 2013
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- prípravách štátnych skúšok v ŠP farmácia v čase od
		 20. 5. – 24. 5. 2013,
- príprave projektu ERASMUS Charter na roky 2014 –
		 2020.
21. 5. 2013
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- priebehu oslavy Dňa nezávislosti Nórska, ktorá sa
		 konala dňa 17. 5. 2013 a ktorú organizovali nórski štu		 denti spolku ANSA.
Informácie prorektora Nagya o:
- účasti na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady
		 PF UPJŠ v Košiciach konanej pri príležitosti osláv 50. vý		 ročia založenia.
28. 5. 2013
Informácie rektora o:
- účasti na 26. plenárnom zasadnutí Európskeho združe		 nia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie (EAEVE) ko		 nanom v Padove v dňoch 14. – 17. 5. 2013.
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- priebehu slávnostnej promócie absolventov Univerzity
		 tretieho veku dňa 24. 5. 2013, ktorá sa konala na
		 TU v Košiciach,
- odbornej konferencii Optimalizácia stravovania na slo		 venských VŠ, ktorej sa zúčastnil dňa 22. – 23. 5. 2013
		 Mgr. Hochmann, riaditeľ ŠD.
Informácie prorektora Legátha o:
- ukončení kontroly NKÚ SR týkajúcej sa financovania
pokračovanie
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4. 6. 2013
Informácie prorektora Nagya o:
- účasti na XIII. kongrese Komory veterinárnych lekárov
		 SR v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách,
- účasti na zasadnutí komisie VEGA č. 8 v Bratislave.
11. 6. 2013
Informácie rektora o:
- účasti na Clinical genomic analysis workshop 2013
		 v IBM Research Center – Haifa, Izrael a návšteve IBM
		 laboratórií v Haife v dňoch 1. – 6. 6. 2013.
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- súťaži, ktorú zorganizovala firma Red Bull Slovakia pod
		 názvom Operácia chlpatý medveď v priestoroch ŠD
		 Podhradová dňa 5. 6. 2013,
- konaní workshopu zameraného na zlepšenie a inová		 ciu ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canistera		 pii a hipoterapii dňa 10. 6. 2013.
Informácie prorektora Legátha o:
- obnovení činnosti veterinárnej pobočky Slovenskej
		 spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potra		 vinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave; usta		 novujúca schôdza sa uskutočnila 10. 6. 2013 o 11.00
		 v zasadačke katedry hygieny a technológie potravín,
- výsledkoch kontroly záznamov publikačnej aktivity
		 UVLF v Košiciach uvedených v databáze CREPČ hod		 notiacou komisiou MŠVVAŠ SR.
18. 6. 2013
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- priebehu prijímacieho konania na UVLF v Košiciach,
		 ktoré sa konalo v dňoch 10. – 12. 6. a 17. 6. 2013.
Informácie prorektora Nagya o:
- ponuke na hosťovskú prednášku prof. Charlesa E. Shor		 ta z USA v oblasti anestéziológie a analgézie malých
		 zvierat a koní.

Viedenskí študenti

Nasledujúci príspevok je informatívny výťah z podrobnejšieho pracovného znenia, uverejneného online na www.zosity-humanistov.sk, ktoré má 19 tabuliek. Pracovný názov „Viedenskí študenti“ nevystihuje celý obsah práce, veď mnohí študovali v Záhrebe,
Budapešti, Hannoveri a inde, a desiatka len v Brne pred a po vojne. Chcem zdôrazniť, že sa študovalo v čase veľkej vojny, keď to bolo
možné len v cudzine a Viedeň je pre absolútnu väčšinu týchto študentov určujúcou charakteristikou.
V posledných piatich rokoch prvej Československej republiky absolvovalo štúdium na Vysokej škole veterinárskej
(VŠV) v Brne diplomom veterinárneho lekára ročne priemerwww.uvlf.sk

ne 60 študentov; z toho bolo 38 Čechov, len 11 Slovákov a až
11 inej národnosti. Keby platilo porekadlo „Kto imatrikuluje
a nekrepíruje, promuje“, boli by takmer rovnaké počty štu3

dentov v nižších semestroch, ako boli počty absolventov
s diplomom. Keďže štúdium trvalo 4 roky (8 semestrov), znamenalo by to, že pri zatvorení VŠV v Brne na nej študovalo
asi 44 študentov zo Slovenska v 1. až 8. študijnom semestri.
To by sa malo dať zistiť podľa zápisných listov. Vo fascikloch,
ktoré som mal možnosť dosiaľ prezrieť, som však našiel v rokoch 1938 a 1939 len 15 zapísaných slovenských študentov,
ktorých stopa sa stratila, resp. ktorí v štúdiu pokračovali. Iste
sa nájdu ďalší.
Porekadlo o promujúcich imatrikulovaných študentoch
stratilo v búrlivých predvojnových a vojnových rokoch platnosť a mnohí študenti prestávali študovať už po prvých
semestroch. Oveľa horšie to muselo byť v prípadoch, keď
nenachádzame údaje o pokračovaní v štúdiu po 7. a 8. semestri, ba ani o dosiahnutí diplomu absolventmi. Je pravdepodobné, že viacerí, najmä Židia, odchádzali na Západ.
Vývoj medzinárodnej a slovenskej aj českej spoločenskej
a politickej situácie viedol k tomu, že dochádzalo k častým
zmenám pobytu jednotlivcov aj presunom celých národnostných skupín obyvateľstva pri zmenách štátnych hraníc.
Z príčin stačí uviesť Mníchovský diktát z 30. septembra 1938
(nemecká okupácia sudetského pohraničia v Česku a na Morave), prvú Viedenskú arbitráž z 2. novembra 1938 (maďarská okupácia južného Slovenska a Podkarpatskej Ukrajiny)
a nemecké Norimberské zákony z 15. 9. 1935, nástroje na
perzekúciu tzv. „rasovo menejcenného obyvateľstva“, ktoré
sa stali základom obdobných úprav zákonov aj v Nemeckom
okupovaných štátoch, napr. v Protektoráte Čechy a Morava a
v prvej Slovenskej republike.
Slováci už od roku 1938 opúšťali VŠV v Brne alebo prerušovali štúdium a buď hneď, alebo po pár mesiacoch odchádzali pokračovať v štúdiu na VŠV do Viedne alebo do Záhrebu. Až v roku 1940 sú záznamy o tom, ktorí študenti dostávali štipendium Ministerstva hospodárstva SR. Hrozba nárokov
Maďarska na územie južného Slovenska viedla k mrazivým
susedským vzťahom a ani jeden slovenský študent nepokračoval v štúdiu veterinárstva v Budapešti; viacerí tam začali
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Ak chceme mať celkový počet slovenských študentov postihnutých v čase 2. svetovej vojny núteným odchodom z
VŠV v Brne, resp. nemožnosťou tam študovať, treba k tomuto číslu pripočítať študentov, ktorí:
1. Našli si primerané zamestnanie, v ktorom zotrvali až
do skončenia vojny a po obnovení výučby na VŠV v Brne v
letných mesiacoch 1945 sa ponáhľali na svoju alma mater
dokončiť prerušené štúdium. V tabuľke 4 sa uvádzajú študenti, ktorí začali študovať na VŠV v Brne pred 17. novembrom 1939 a pokračovali po 9. máji 1945. Dvaja z nich sa ešte
zapísali do zimného semestra 1939 (Ondrej Mačička a Arnošt
Zlínsky/Zelmanovič), ostatní opustili VŠV Brno už skôr. Na
prvý pohľad udrie do očí, že v tejto 13-člennej skupine sú 4
veterinári židovskej národnosti/náboženstva, ktorých zatvorenie školy postihlo v 1. až 7. semestri. Vojnové udalosti podstatne ovplyvnili ich životy a pri dosiahnutí
Tab. 3 ‐ Študenti, zapísaní na VŠV v Brne v zimnom semestri 1939/40
diplomu mali temer všetci nad tridsať rokov.
Semester a dátum
Meno
Miesto narodenia
Ako pokračoval
zápisu
2. Opustili Brno a pokračovali v štúdiách vo Viedni
Atanasius
Spiš. Nová Ves
8. sem. – 05. 10. 39
stopa sa stratila
Kazimír
Holíč, o. Skalica
7. sem. – 07. 10. 39
VŠV Viedeň
už pri zhoršovaní medzinárodnej situácie, teda ešte
Ladislav
Štôla, o. Lipt. Mikuláš
6. sem. – 07. 10. 39
VŠV Viedeň
pred Mníchovom a pred marcom 1939 (Tab. 5). Nie
František
Vrútky, o. Martin
5. sem. – 09. 11. 39
VŠV Záhreb
Vladimír
Malá Vieska, o. Turč. Sv. Martin
5. sem. – 07. 10. 39
VŠV Viedeň
je isté, či niektorí nedostali štipendium Ministerstva
Juraj
Dolný Kubín
5. sem. – 07. 10. 39
stopa sa stratila
hospodárstva SR. Ani jeden z nich sa už nezapísal v
Štefan
Budmerice, o. Trnava
5. sem. – 07. 10. 39
VŠV Viedeň
Ondrej
Veľký Bysterec, o. Dolný Kubín
5. sem. – 07. 10. 39
VŠV Brno 1945
Brne do zimného semestra 1939/1940. Bolo ich 11.
Arnošt
Tašoľa, o. Sobrance
5. sem. – 07. 10. 39
VŠV Brno 1945
Kazimír
Lipt. Sv. Mikuláš
5. sem. – 06. 10. 39
VŠV Viedeň
3. Dostali štipendium Ministerstva hospodárstva
Jozef
Levoča
3. sem. – 20. 10. 39
VŠV Záhreb
SR na dokončenie štúdia na VŠV v Záhrebe, a to šiesJozef
Nedožery, o. Prievidza
3. sem. – 20. 10. 39
VŠV Záhreb
Maximilián
Suchohrad, o. Malaclky
3. sem. – 06. 10. 39
VŠV Záhreb
ti po 8 semestroch v Brne, jeden po 5 semestroch a

Dátum
narodenia
09.03.12

Miesto narodenia
Šaštín o. Senica

Antonín

14.01.10

Cerová‐Lieskové o. Senica

Pavel

21.03.13

Zvolen

Ladislav

Likavec

Andrej

20.07.14

15.04.11

Zvolen

Lipt. Teplá o. Ružomberok

Náb.
r.k.

Nár.

slov.

Mikuláš K. I. Zverolekár

r.k.

slov.

železničiar
Mária domáca

Št. slov. reál. gym.
Ružomberok 1931

Ludwig inštalatér

Št. reál. Gym.
Piešťany 1929

1.sem. 03.02.35
absolutórium 24.11.39

Reál. gym.

1.sem. 02.10.35
8.sem. 16.02.39
absolutórium.1.10.39

Reál. gym.

1.sem. 05.10.35
7.sem. 07.10.39

slov.

Vrbové, o. Kežmarok

ev.a.v.

nem.

Mikulík

Július

30.12.10

Prešov

ev.a.v.

maď.

Spišská Belá, o. Kežmarok

Timko

Ján

16.12.16

Lowel‐Ville (USA)

Viršík

Jozef

04.09.13

Bratislava

Volko

Pavel
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31.10.16

Štrba, o.Lipt.Mikuláš

ev.a.v.
r.k

ev.a.v.

nem.
slov.
slov.

slov.

Štúdium
na VŠV Viedeň

Reál. gym.

slov.

01.06.16

07.02.20

Štúdium
na VŠV Brno

Stredná škola

ev.a.v.

Géza Karol

Ervín

Otec
Meno a zamestnanie

slov.

Matz

Schütz

Čo znamenalo zatvorenie brnianskej VŠV pre Slovákov

Tab. 5 ‐ Študenti, ktorí študovali vo Viedni ‐ asi na vlastné náklady
Meno

Kubiš

Laurenčík

veterinárstvo študovať.
V jeseni 1939 sa zapísali na VŠV v Brne nasledovní slovenskí
študenti (Tab. 3):
– do 8. semestra sa zapísal Atanasius Thurring (neručím za
správnosť mena),
– do 7. semestra bol zapísaný Kazimír Kvapil,
– do 6. semestra bol zapísaný Ladislav Dinda,
– do 5. semestra boli zapísaní Vladimír Černák, Kazimír Harmata, Juraj Herrmann, Štefan Hörmann, Ondrej Mačička a
Arnošt Zlínský (ktorý si už dávnejšie zmenil pôvodné meno
Zelmanovič) – spolu šiesti,
– do 3. semestra boli zapísaní Jozef Kacvinský, Jozef Mokrý,
František Mrakič a Maximilián Orth – spolu štyria.
Po Thurringovi a Herrmannovi sa stopa stratila, ostatní 11
doštudovali.
Spolu je to 13 študentov, dosiaľ zistených na základe asi
polovice zápisných listov. Dá sa očakávať, že v druhej knihe
bude rovnaký výskyt slovenských študentov, takže celkový
počet bude okolo 26 a spolu s tými, ktorých stopa sa stratila,
sa môže blížiť k päťdesiatke.

Rudolf roľník

Július roľník

1.sem. 04.10.34

Nem. ev. reál. Gym.
Kežmarok 1936

Nem. ev. reál. gym.
Kežmarok 1938

2.sem. 10.03.37
5.sem. 03.11.38
demisórium 09.11.38

0

5515

VŠV Viedeň 5665
8./9. sem. 17. 12. 1942

5208
5.‐7. sem. 17.10.39

5480

5263
1.sem. 18.04.39 a ďalšie
5359

VŠV Viedeň 5479
asi 1940

Diplom

Doktorát

03.05.38
Brno

14.07.44
Viedeň

Hlavné
pôsobisko

23.05.41
Viedeň

28.06.47
Brno

Galanta

28.05.41
Viedeň

31.03.43
Viedeň

Zvolen,
Bratislava

11.10.39
Brno

14.04.43
Viedeň

31.10.41
Viedeň

28.06.47
Brno

po 7.semestri sa stopa stráca
9.12.40
Viedeň

Bratislava

bitúnok
Bratislava

Bratislava
13.09.87

06.03.48
Brno

Mostová,
o. Galanta

21.12.40
Viedeň

Spiš. Nová Ves

VŠV Viedeň
11.06.42

jún 1943
Viedeň

18.07.41
Viedeň

28.06.47
Brno

VŠV Viedeň

Zvolen

Zomrel
dátum a miesto

Spišská Belá

Sobrance,
Bratislava

8.10.1946 sa znovu zapísal na VŠV v Brne,
no potom sa stopa stráca

www.uvlf.sk

Tab. 6 – Študenti, ktorí v roku 1940 dostali štipendium na dokončenie štúdia v Záhrebe
Priezvisko

Meno

Dátum
narodenia

Miesto
narodenia

Náb.

Nár.

r.k.

slov.

Čulen

Štefan

25.03.15

Čáry, o. Senica

Jablonský

Albín

01.07.18

Jablonka (Poľsko)

slov.

Felix

20.11.07

Vajnory,
o. Bratislava

slov.

Chládecký

František

Kacvinský

Jozef

Mokrý

Jozef

Lobpreis

Mrakič

František

Pardel

Andrej

Ševec

Karol

Brtka

Pavel

Ondrejček

P.

17.10.14

06.03.18

19.08.18

11.09.18
1915

15.01.16
18. 7. 22

Žilina

Levoča

Nedožery,
o. Prievidza

Vrútky, o. Martin

Chyžné, o. Revúca
Krásno nad Kys.,
o. Čadca
Nové Bánovce/
Stará Pazova
Juhoslávia

Smrečany,
o. Lipt. Mikuláš

slov.

slov.

r.k.

r.k.

Stredná škola

Začiatok štúdia na
VŠV Brno
1.‐8. sem.
27.09.35 až 23.2.39

1.‐8. sem.
01.10.35 až 24.02.39

Klas. gym.
VŠV Ľvov 1936
Nový Targ 1936

1.‐3. sem. 20.10.38

pred 1935 8 sem.

1.pokrač.
štúdia

2.pokrač.
štúdia

od r. 1940 na VŠV Záhreb

od r. 1940 na VŠV Záhreb

VŠV Záhreb 1940‐41 3 sem.
od r. 1940 na VŠV Záhreb

v r. 1940 na VŠV Záhreb

slov.

1.‐3. sem.
25.10.38 až 20.10.39

od r. 1940 na VŠV Záhreb
do …………

slov.

pred 1935

VŠV Záhreb 1940‐42

1.‐5. sem.
04.10.37 až 09.11.39

slov.

slov.

ev.a.v.

slov

ev.a.v.

slov.

Reál. gym.

od r. 1940 na VŠV Záhreb
do r.1946

1.‐8. sem.
04.10.35 až 24.02.39

v r. 1940 na VŠV Záhreb

1. sem. VŠV Belehrad

2.‐6‐ sem. VŠV Záhreb

1.‐8. sem.
05.10.32 až 06.10.36
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dvaja
po 3 semestroch. Jeden išiel do Záhrebu so slovenským štipendiom po začiatku štúdia vo Ľvove. Traja z nich
sa imatrikulovali v Brne do zimného semestra 1939/1940 –
Kacvinský a Mokrý (3. sem.) a Mrakič (5. sem.). Spolu ich bolo
11 (Tab. 6).
4. Dostali štipendium Ministerstva hospodárstva SR na
dokončenie štúdia na VŠV vo Viedni (Tab. 7). Boli trinásti,

Diplom

Doktorát

Záhreb 18.12.40

VŠV Viedeň
1941‐42

VŠV Viedeň

Záhreb 18.12.40

Brno 15.02.47

Viedeň 09.03.46

Záhreb 08.10.43

Brno 15.02.47

Viedeň

Viedeň 06.10.44

Senica

Martin

Biskupice, Senec, Trnava

Prešov, Košice, SPPŠ Barca

nebol
promovaný

Smolenice; Trnava

Záhreb 27.11.46

Brno 15.02.47

ONV Trstená, VŠV Košice,
VŠP Nitra

Záhreb 18.12.40

Brno 28.06.47

ONV Moldava n. Bodv., Alžír

Brno 10.11.39

Záhreb 1942

03.07.45 VŠV
Brno

Brno 12.02.49

Viedeň 14.12.42

Zomrel
dátum a miesto

Hlavné pôsobisko

nebol
promovaný

december 1995 v Senci,
pochovaný v Senci

ONV Žilina

Námestovo, Trnava

Brno 03. 07. 46

Brno 15. 02. 47

Ilava

Záhreb ?

Záhreb ?

Banská Bystrica

da) a po 7. semestri (Kazimír Kvapil); jeden bol už absolvent
(Dezider Repčák). Vladimír Suchár sa však na VŠV vo Viedni
nezapísal.
5. Rozhodli sa študovať v Budapešti. Na štúdium veterinárstva na VŠV v Budapešti nedávalo Ministerstvo hospodárstva SR štipendiá. Už pred Viedenskou arbitrážou a ešte
väčšmi po nej panovala na Slovensku protimaďarská nálada.

Tab. 7 ‐ Študenti, ktorí v roku 1940 dostali štipendium na dokončenie štúdia vo Viedni
Meno

Dátum
narodenia

Brosz

Heinz‐ Samuel

30.11.16

Kunsch

Štefan

02.12.19

Sokol

Mikuláš

11.02.20

Jeleník

Josef

22.10.17

Priezvisko

Hörmann

Kvapil

Dinda

Černák

Repčák

Turkovič

Orth

Harmata
Suchár

Štefan

01.09.19

Kazimír

22.12.14

Ladislav

09.01.16

Vladimír

09.07.12

Dezider

09.11.14

Rudolf

15.04.14

Miesto
narodenia

Náb.

Nár.

Veľká Lomnica,
o. Kežmarok

ev.a.v.

nem.

Liptovská Teplička,
o. Poprad

r.kat.

nem.

ev.a.v.

slov.

Nová Černová,
o. Ružomberok

r.kat.

Stará Ľubovňa

Budmerice
o. Pezinok

Holič, o. Skalica

ev.a.v.

Bajerov, o. Prešov

r.kat.

Vieska,
o. Turč. Sv. Martin
Skalica

Maximilián

11.10.18

Anton

21.11.15

Košice

04.03.16

r.kat.

Štôla, o. Poprad

Suchohrad,
o. Malacky

Kazimír

r.kat.

Lipt. Sv. Mikuláš

r.kat.

r.kat.

r.kat.

r.kat.

r.kat.

slov.

slov.

slov.

slov.

Otec
Meno a zamestnanie
† Gé za maloroľnı́k
Elizabeth

Anton obchodník

† Ladislav Jozefı́na
domáca

Štefan úradník

† Matú š textilný majster

MVDr. Vojtech Kvapil
Štefan učiteľ

slov.

Ludwig obchodník

slov.

Pavel roľník

slov.

slov.

slov.

slov.

Jakub roľník

Ján penzista

Stredná škola
Nem.ev.reál.gym
Kežmarok 1937

Ev.koleg.gym.
Prešov? 1939

III.slov.štát.reál gym.
Bratislava 1939

Reh.slov.gym.frant.
Malacky 1937

Slov.štát.real. gym.
Ružomberok 1939

Štát.čs.ref.reál. gym.
Lučenec 1935

Nem.ev.reál. gym.
Kežmarok 1935

Čs.ref.reál.gym.
Turč. sv. Martin 1934
Slov.reál.gym.
Skalica 1934

Reh.slov.gym.frant.
Malacky 1938

Štát.reál.gym.
Levoča 1935
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aStavto
po 1. semestri v Brne štyria (Heinz-Samuel Brosz, Štefan Kunsch, Mikuláš Sokol a Jozef Jeleník), 2 po 3. semestri
(Rudolf Turkovič a Maximilián Orth), 3 po 4. semestri (Štefan
Hörmann, Vladimír Černák a Antonín Suchár), po jednom po
5. semestri (Kazimír Harmata), po 6. semestri (Ladislav Din-

Priezvisko
Kvapil
Vertés
Nádor
Sárkány
Kukliš
Zinner
Seyfried
Horváth
Benedek
Toscano
Bednárik
Reiner
Šulek
Opluštil
Ring
Szakal
Belák
Weidlich
Grund
Reiner
Kohn

Meno
Vojtech
Eduard
Jakub
Edmund
Milan
Alexander
Ján
Ladislav
Hugo
Rudolf
Jozef
Elemír
Jozef
Pavel
Jozef
Július
Kamil
Norbert
Ludvík
Elemír
Jozef

www.uvlf.sk
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Štúdium
v Brne
0
0
0

1937‐1939

1938 ‐1939

1935 ‐1939
1935‐1939

Štúdium
vo Viedni

Štip.

5292
1. sem. 17.10.39

6.000 Ks

5295
1. sem. 24.10.39

250 RM

5294
1. sem. 17.10.39

5318
4. sem. 30.11.39

5325
1. sem. 11.01.40

5342
7. sem. 18.01.40

5341
6. sem. 19.01.40

nd

Diplom
máj 1943
Viedeň

1943 Viedeň

Doktorát
17.12.1943
Viedeň

máj 1943
Viedeň

1943 ?
Viedeň

30.06.44
Viedeň

1944 Viedeň

15.12.44
Viedeň

01.06.42
6.000 Ks 1941 Viedeň
Viedeň
nd

nd

nd

1940 Viedeň

04.04.41
Viedeň

04.04.41
1941 Viedeň
Viedeň

04.08.43
1943 Viedeň
Viedeň

1937‐1939

5362
4. sem. 23.04.40

1934 ‐1939

5481
3. sem. 14.09.41

6.000 Ks

1935 ‐1939

5340
5. sem 18.01.40

6.000 Ks po 5. semestri sa stopa stráca

1934 ‐1939

5376
absolvent 1940

5430
1938 ‐1939
3. sem. 13.09.40
1937‐1939

nd

6.000 Ks 1940 Viedeň

Nd

12.07.47
Brno

30.02.43
Viedeň

04.04.41
Viedeň

nebol
promovaný

13.03.43
Viedeň

Zomrel
dátum a miesto

Hlavné pôsobisko
nevrátil sa

Žil v Bernlochu v Nemecku.
Zomrel 17.12.2008 v Gibraltare,
pochovaný je v Bernlochu
Bánovce n. Bebravou

Topoľčianky
Bratislava

12.02.2010 v Bratislave

Prešov

25.02.2010 v Prešove

vojak z povolania,
východný front

ako partizán popravený
1945 v Minsku

vojak z povolania, Banská Bystrica, Bratislava

Vrbové, Trnava

1982

Spiš. Nová Ves, Michalovce
Malacky, Skalica

Vranov, Svidník,
Zvolen

1973

dostal štipendium na pokračovanie v 5. semestri vo Viedni,
ale jeho meno sa vo viedenských dokumentoch nenachádza

Možno aj preto po zatvorení brnenskej VŠV nešiel ani jeden
študent pokračovať v štúdiu na VŠV v Budapešti. Jeden tam
už dokončoval štúdium (Konštantín Rencz) a deviati tam
predsa len našli možnosť začať štúdium (Tab. 8).
Tento prehľad poskytuje obraz o tom, akú cezúru znamenal 14., resp. 15. marec
Tab. 8 – Veterinári, ktorí získali diplom v Budapešti alebo Viedni v rokoch 1907‐1924
1939 v spolužití Slovákov
Diplom
Dátum
Miesto
Doktorát Brno
Okres
Pôsobisko
a Čechov. Keď sa v októbri
narodenia
narodenia
dátum
Miesto
Dátum
17.04.81
Urmín
Nitra
Budapešť
06.10.07
11.06.38
a novembri 1939 konali
12.04.83
ŠarIšské Lúky
Prešov
Budapešť
21.12.07
04.02.33
zápisy na VŠV Brno do zim13.01.83
Čereňany
Prievidza
Budapešť
28.03.08
04.02.28
09.12.82
Veľký Grob
Galanta
Budapešť
25.04.08
08.02.36
ného semestra 1939/1940,
16.12.85
Kunov
Senica
Budapešť
07.09.08
10.02.34
Bratislava
mohli sa zapísať študenti
19.06.86
Slov. N.Mesto
Trebišov
Budapešť
26.09.08
09.02.35
07.12.90
Hriňová
Detva
Viedeň
18.01.13
11.06.38
pokračujúci tu v štúdiu,
03.01.91
Nové Zámky
Nové Zámky
Budapešť
29.11.13
20.06.36
ale nie začínajúci, ktorých
07.06.91
Malý Báb
Nitra
Budapešť
29.01.15
10.02.37
19.06.91
Topolčany
Topolčany
Budapešť
22.10.15
05.02.38
by bolo bývalo najmenej
04.01.95
Budmerice
Trnava
Budapešť
19.06.18
05.02.38
Bratislava
desať. Tento stav iste spô04.02.94
Kežmarok
Kežmarok
Budapešť
02.06.20
13.06.31
09.02.96
Beluša
Púchov
Viedeň
03.02.22
08.02.36
sobil veľké bolesti hlavy
27.11.95
Dlhá pri Trnave
Pezinok
Budapešť
07.03.22
10.02.34
Bratislava
národohospodárom na
07.08.91
Žilina
Žilina
Budapešť
10.04.22
09.02.35
18.04.96
Krompachy
Spiš. N. Ves
Budapešť
27.06.22
07.02.31
Slovensku. Chovy zvierat
01.08.96
Nitra
Nitra
Budapešť
21.08.22
06.03.48
vtedy trpeli a boli ohrozo28.03.98
Tlumacz (Poľsko)
Dnes záp. Ukrajina
Viedeň
21.06.23
27.06.25
Bratislava
25.10.92
Nová Ves
Liberec / Spiš. N. Ves
Viedeň
09.07.23
28.06.24
vané veľmi vážnymi cho04.02.94
Kežmarok
Kežmarok
Budapešť
02.06.23
13.06.31
robami a nákazami.
05.04.97
Lom
Most / Veľký Krtiš
Drážďany
11.12.24
03.02.26

5

V
školských
rokoch
1941/42
a
Skupina
Pozri tab.
Začali
Slov.
Nem.
Maď.
Žid.
1942/43 panovala v
Prestali študovať vôbec
2
15
15
0
0
7
1
3
4
Bratislave i vo Viedni
optimistická
nálada
Pokračovali v Brne po oslobodení
4
11
3
1
8
6
0
1
4
očakávaného víťazstva
Začali študovať pred 17. novembrom na VŠV v Brne a pokračovali počas vojny v cudzine
Študovali vo Viedni asi na vlastné
nad Sovietskym zvä5
10
2
0
8
7
2
1
0
náklady
zom a do Viedne išlo
Dostali štipendium na pokračovanie
6
11
1
0
10
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Stav 7. 4. 2012 ‐ pre malé zmeny v niektorých skupinách/tabuľkách sú niektoré čísla neplatné.
Štúdium veterinárstva v rokoch 1939 – 1945
etnický Nemec.
Ani veľké porážky Nemcov v roku 1943 – na východnom
Počty študentov v jednotlivých skupinách v rokoch 1939 fronte Stalingrad a Kursk, na západnom fronte vylodenie
– 1945 sú zachytené na tabuľke 16, ktorá je súhrnom dote- Američanov a Britov na Sicílii – neovplyvnili v novembri
rajších tabuliek. Rozpad ČSR a zatvorenie VŠV v Brne mali za 1943 nástup silnej skupiny 21 Slovákov a 1 etnického Nemca
dôsledok, že
na VŠV Viedeň, kam boli presunutí aj príslušníci VVI z Hanno– 15 študentov na trvalo prestalo študovať,
veru.
– 11 študentov prerušilo štúdium v Brne na čas 2. svetovej
Ak spočítame celé skupiny, prišlo od r. 1938 do zimného
vojny (nedávno sa našiel 12. študent tejto skupiny, ktorý nie semestra 1943 na VŠV vo Viedni 113 študentov zo Slovenje zachytený na tab. 16),
ska. Medzitým ukončilo viedenské štúdium 12 veterinárov
– 44 študentov pokračovalo v štúdiu v zahraničí, t. j. v Záhre- doktorátom a asi rovnaký počet zatiaľ len diplomom (spolu
be, vo Viedni alebo v Budapešti; z nich 37 štúdium ukončilo 24), takže na Linke Bahngasse 11 (stará adresa VŠV vo Viedni)
a vrátilo sa na Slovensko,
sa pohybovalo na jeseň 1943 najmenej 82 študentov zo Slo– 96 študentov začalo štúdium veterinárstva v zahraničí na- venska.
priek vojnovým udalostiam; len 64 z nich štúdium riadne
V júni 1944 sa spojenci vylodili v Normandii a v júli spáchal
ukončilo a vrátilo sa na Slovensko. 16 odpadli z neznámych Claus Stauffenberg nevydarený atentát na Hitlera. Celé úzepríčin počas štúdia, 3 zahynuli pri bombardovaní Viedne a 13 mie Sovietskeho zväzu bolo oslobodené. Na Slovensku vyštúdium vo Viedni ukončili, ale nevrátili sa do vlasti.
puklo Slovenské národné povstanie. VŠV vo Viedni podstatPosledné dve skupiny predstavujú celkový počet tzv. vie- ne znižovala intenzitu prevádzky. Hoci na Slovensku by sa
denských študentov, ku ktorým počítame aj záhrebských, iste boli našli záujemcovia o štipendium a štúdium vo Viedni,
hannoverských a budapeštianskych. Spolu ich bolo 140, ale ministerstvá ďalšie štipendiá nevypisovali. Treba predpokla24 odpadli počas štúdia a 15 sa nevrátili do vlasti, takže čistý dať, že rektorát VŠV vo Viedni rozhodol v zimnom semestri
prírastok veterinárov na základe štúdia vo vojnových rokoch 1944 neotvoriť prvý a tretí semester a len výnimočne, mimo
bol 101 prevažne doktorov veterinárnej medicíny (medzi riadny termín, povolil v lete 1944 zápis do 1. semestra piatim
nimi bola prvá slovenská doktorka veterinárnej medicíny), študentom zo Slovenska. Moja skupina, ročník 1943, nedoresp. v ojedinelých prípadoch diplomovaných veterinárov.
stala možnosť pokračovať zápisom do 3. semestra a 17 (až
Ak pripočítame tých, čo vojnové obdobie šťastne prežili a na 3 mŕtvych pri bombardovaní a 2 etnických Nemcov) sme
v roku 1945 sa na svoju školu vrátili, zvýši sa počet postih- sa vrátili do vlasti.
nutých na 151 (129 Slovákov, 14 etnických Nemcov a po 4
Vo víroch 2. svetovej vojny vykázali študenti veterinárnej
Maďarov a Židov) a z nich 109 štúdium úspešne ukončilo a medicíny v štyroch štátoch, na piatich scénach a v priebehu
vrátilo sa na Slovensko. Nevrátilo sa 16 hotových veteriná- šiestich rokov vysokú „mortalitu“: 42 zo 166 (24 %) ich v 1. až
rov, z ktorých 14 boli etnickí Nemci.
8. semestri prestalo študovať a väčšinou nezanechali nijakú
V zimnom semestri 1940/1941 sa na VŠV vo Viedni stretli tri stopu; nevie sa, čo sa s nimi stalo.
skupiny slovenských študentov: k prvej skupine 11 študenAbsolútna väčšina viedenských študentov študovala so
tov, čo tu už študovali a k druhej skupine 13 študentov, ktorí štipendiom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
dostali štipendium na dokončenie štúdia, pribudla tretia, a pretože bez tohto štipendia by si drahé štúdium v zahraničí
to takisto 13 študentov, ale so štipendiom na začatie štúdia. bolo mohlo dovoliť len málo Slovákov a Slovensko veterináSpolu bolo vtedy na viedenskej VŠV už 36 slovenských štu- rov nutne potrebovalo.
dentov.
Tab. 16 ‐ Skupiny študentov veterinárstva v rokoch 2. svetovej vojny
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Tab. 17 ‐‐ Študenti, ktorí po potlačení SNP a po 9. máji 1945 ostali na VŠV vo Viedni
Priezvisko
Arendarčík
Bartík
Baradlai
Benedek
Čulen
Čobej
Čunderlík
Dzurko
Faix
Farbiak
Feigler
Fried
Gaul
Gonda
Grunert
Humaj
Chládecký
Illéš
Jablonský
Jeleník
Jurík
Kolinko
Laktiš
Lazar
Letovanec
Nikola
Paško
Pataky
Pižurný
Polóny
Rakovský
Rehák
Scherer
Sikora
Sliepka
Sumjaci
Szkiba
Szabó
Šarišský
Šimkovič
Topoľský
Venglarčík
Vodráška
Zavilla
Zeisel
Zubaj
Spolu

Meno
Jozef
Michal
Oliver
Štefan
Alojz
Jozef
Daniel
Michal
Rudolf
Ján
Emil
Karol
Karl
Samuel
Zoltán
Jozef
Jozef
Jozef
Albín
Cyprián
Štefan
Artur
Karol
Ernest
Arnold
Valter
Alexander
Franz
Anton
Rudolf
Otto
Ján
Víťazoslav
Karl
Milan
Rudolf
Andreas
Alexej
Pavol
Samuel
Július
Jozef
Jozef
Eugen
Andreas
Ján

Dátum
narodenia
23.04.22
29.09.21
23.06.22
27.12.21
12.08.21
05.04.22
01.01.21
02.09.23
11.07.22
06.08.21
28.04.21
16.06.22
20.01.21
11.12.22
06.11.21
12.07.20
25.07.20
17.03.20
01.07.18
23.01.21
03.08.21
26.04.23
26.12.21
12.09.19
17.01.22
15.12.18
08.11.18
11.09.20
15.02.22
03.03.23
01.02.22
09.02.22
17. 07.22
12.09.26
18.06.24
20.03.23
08.02.23
20.11.20
16.08.22
27.09.21
27.11.20
25.02.22
05.02.22
04.04.21
02.09.21
20.11.21

Zimný semester 1944
dátum zápisu
a semester

Letný semester 1945
dátum zápisu
a semester

28.11.44 ‐ 7
01.06.45 ‐ 8
16.11.44 ‐ 7
09.11.44 ‐ 7
03.06.45 ‐ 8
11.11.44 ‐ 5
01.06.45 ‐ 6
absolvent
+
18.12.44 ‐ 5
04.06.45 ‐ 6
16.12.44 ‐ 5
16.06.45 ‐ 6
18.12.44 ‐ 5
02.06.45 ‐ 6
19.11.44 ‐ 3
15.06.45 ‐ 4
11.11.44 ‐ 5
10.06.45 ‐ 6
08.12.44 ‐ 8
absolvent
15.11.44 ‐ 7
09.11.44 ‐ 7
+
15.12.44 ‐ 5
19.12.44 ‐ 5
28.06.45 ‐ 6
30.11.44 ‐ 5
18.11.44 ‐ 7
30.06.45 ‐ 8
absolvent
Zatvorený Gestapom +

23.01.45 ‐ 5
18.12.44 ‐ 5
18.11.44 ‐ 1
absolvent
11.11.44 ‐ 5
18.12.44 ‐ 5
15.11.44 ‐ 5
absolvent
+
15.12.44 ‐ 7
15.12.44 ‐ 5
+
19.12.44 ‐ 5
18.12.44 ‐ 5
+
11.11.44 ‐ 5
14.11.44 ‐ 4
16.02.44 ‐ 5
10.01.45 ‐ 5
10.01.45 ‐ 5
13.12.44 ‐ 5
11.11.44 ‐ 5
11.11.44 ‐ 5
18.11.44 ‐ 7
27.11.44 ‐ 7
+
+
46

07.06.45 ‐ 6

28.06.45 ‐ 3
+
12.06.45 ‐ 6

01.06.45 ‐ 6
+
+

01.06.45 ‐ 6
12.06.45 ‐ 7
07.07.45 ‐ 6

Letný semester 1946
dátum zápisu
a semester

VŠV Viedeň
diplom

VŠV Viedeň
doktorát

+
06.02.46 ‐ 8
+

+
20.06.47
30.03.45

06.07.1946
27.06.1947
10.11.1945

+
03.01.46 ‐ 8
+

+
+

27.06.47
02.08.48

+

+

06.07.46

+
+
26.02.46 ‐ 8

+
14.12.42

23.02.45
09.03.46

+
+
+

27.06.51
09.03.45
27.06.47

+
+

27.06.49
05.03.45

06.02.46 ‐ 3
+
03.02.46 ‐ 8

18.03.46 ‐ 8
+
+

+
04.06.45 ‐ 6
+
01.06.45 ‐ 6

01.02.46 ‐ 8
14.03.46 ‐ 8

+
+

02.07.48
27.06.50

06.06.45 ‐ 5
02.06.45 ‐ 6

03.02.46 ‐ 8

+

27.06.47

01.06.45 ‐ 8
+
+

10.04.46 ‐ 6
+

+
+

02.07.48
20.10.45

33

01.02.46 ‐ 2

Študenti, ktorí po SNP a po konci vojny ostali vo Viedni
Vo Viedni sa zápisy do zimného semestra 1944 konali v
novembri a decembri – to už bolo Slovenské národné povstanie potlačené a Červená armáda stála na východnom
Slovensku a pred Budapešťou. Napriek tomu sa 46 zo spomínaných asi 80 Slovákov neponáhľalo domov, ale prežívali
koniec vojny vo Viedni a zapísali sa do ďalšieho študijného
semestra, hoci o riadnom priebehu výučby nemohlo byť v
bombardovanom veľkomeste a pri hrozivom blížení sa fronty ani reči (Tab. 17). Čo viac, 33 Slovákov ostalo vo Viedni aj
po oslobodení a zapísali sa v júni 1945 do ďalšieho (6. až 8.)
študijného semestra. Z nich 21 sa v júni 1946 zapisovalo najčastejšie do 8. semestra. Boli to prevažne etnickí Nemci, ktorí
nepomýšľali na návrat na Slovensko, hoci viacerí udávali
teraz slovenskú národnosť a československú štátnu príslušnosť.
pokračovanie
zo str. 8
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27.06.52
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VŠV Brno
doktorát

14.06.47
16.12.47

06.03.48
06.03.48

28.05.46

11.07.46

07.02.46
15.05.46

29.07.46
11.07.47
03. 12.46
04.06.46

11.07.46
15.02.47

15.02.47
06.03.48
15. 02.47
11.07.46

Ak, tak neskoro

10.12.46

15.02.47

03.12.46
26.06.47

15.02.47
06.03.48

25.06.46
18.10.46

15.02.47
15.02.47

26.06.47

06.03.48

12.07.46
18.11.47

Vrátil – V
Nevrátil – N
sa na Slovensko

15.02.47
06.03.48

21.05.47
10.12.46

06.03.48
28.06.47

14.08.46
14.05.46
20.03.46

15.02.47
11.07.46
11.07.46
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22

N
N

N

N

N

N

N

N
N

N
N

N

N = 12
V = 34

Pozri
tabuľku č.
11
11
11
13
10
12
12
12
14
13
11
11
11
11
12
13
11
10
6
12
12
15
10
13
12
13
10
11
11
12
11
12
12
15
13
12
12
12
12
13
13
13
11
11
11
10

Zo Slovákov ostali vo Viedni až do získania doktorátu
piati: Ján Zubaj (do októbra 1945), Albín Jablonský (do marca
1946), Štefan Benedek, Ján Farbiak a Július Topoľský (do júna
1947); potom sa všetci vrátili na Slovensko. Nevrátil sa Alojz
Čulen. Po získaní doktorátu sa teda nevrátili asi 10 už pôvodom etnickí Nemci a 5, ktorí prevzali nemeckú národnosť.
Touto cestou sa obraciam s prosbou o spoluprácu na kolegov, ktorí prišli do styku s našou vyše stovkou študentov veterinárstva za 2. svetovej vojny či už v čase ich štúdia alebo potom
pri výkone ich povolania – zhruba do roku 1990; aj to je už vyše
dvadsať rokov! Vďaka osudu sme niektorí ešte výkonní. Neváhajte, prosím, rozšíriť a doplniť tento zoznam údajmi o čase
a mieste pôsobenia, resp. úmrtia. Cena každého údaja sa zvyšuje jeho rozsahom, preto zakaždým porozmýšľajte, prosím, čo
len o chvíľu dlhšie.
MVDr. Rastislav Škoda, CSc.

13. stredoeurópsky buiatrický kongres

V dňoch 5. – 8. júna 2013 sa uskutočnil v poradí už 13. stredoeuropský buiatrický kongres v hoteli Best Western v Belehrade, Srbsku. Tohto podujatia sa zúčastnilo celkove 221
vedeckých, pedagogických pracovníkov, praktických veterinárnych lekárov, študentov a organizátorov z 18 štátov (Bosna a Hercegovina, Česká republika, Egypt, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónia, Nemecko, Poľsko,
Rakúsko, Slovensko, Slovínsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko,
Turecko, Veľká Británia). Taktiež účasť na kongrese brali záswww.uvlf.sk
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VŠV Brno
diplom

tupcovia firiem: Zoetis, Elanco, Bayer, Biox Diagnostics, ECM
France, Norbrook, Velvet, Ecolab, Krka, PatentCo, BalkanVet,
ako aj Udruženje Bujatričara Srbije a Faculty of Veterinary
Medicine University of Beograd. Dňa 5. júna 2013 prebiehala registrácia prvých účastníkov a vo večerných hodinách sa
uskutočnil otvárací ceremoniál pod vedením prof. Dragana
Gvozdiča, DVM, PhD., prezidenta Srbskej buiatrickej spoločnosti a privítací večierok.
Prvý deň vlastného kongresu 6. júna 2013 sa začal kon7

gres prezentáciou vyžiadaného referátu na tému „Paratuberkulóza u dojníc“ (prof. W. Baugartner z Rakúska), potom
nasledoval referáty: „Sledovanie výskytu Mycobacterium
avium subsp. paratuberculosis (MAP) v mliečnych náhradách
pre teľatá“ (Dr. J. L. Khol, PhD., z Rakúska); „Lokálna reakcia
na vakcínu proti paratuberkulóze (Johnes disease) u HD
mliečneho typu“ (Dr. J. Starič zo Slovinska); „Izolácia a molekulárna typizácia kmeňov Mycobacterium bovis izolovaných
na Sicílii počas rokov 2010 – 2011“ (Dr. V. Curro z Talianska).
Nasledovala vyžiadaná prednáška na tému „Imunologické
aspekty chorôb teliat s dôrazom na stratégiu vakcinácie“
(prof. K. Doll z Nemecka) a prednášky „Prvý dôkaz infekcie
s Schmallenberg vírusom v Slovinsku: Detekcia protilátok
u HD od augusta 2012“ (Dr. J. Starič. zo Slovinska). Ďalej bola
prezentovaná vyžiadaná prednáška na tému „Pneumónia
u teliat mliečneho plemena: Charakter ochorenia, potenciál
dopadu, kontrola, manažment a prevencia“ (prof. N. Fratrič
zo Srbska) a prednášky „Proteíny akútnej fázy ako markery
ochorení u HD“ (prof. G. Kováč zo Slovenska); „Glykosilačný
profil IgG izolovaných z krvného séra a cirkulujúce imunokompley u teliat a dojníc“ (prof. N. Fratrič zo Srbska). V popoludňajších hodinách kongres pokračoval vyžiadanou
prednáškou „Liečba septickej artritídy“ (prof. A. Starke z Nemecka), referáty „Štúdium zdravotného stavu paznechtov cicaných kráv mäsového typu v 15stádach v Carintii/Rakúsko“
(prof. J. Kofler z Rakúska); „Dlhodobý monitoring zdravia
paznechtov dojníc za použitia programu počítačovej databázy úpravy paznechtov“ (prof. J. Kofler z Rakúska); „Vplyv
úpravy paznechtov na dennú produkciu mlieka u kráv v pokročilom štádiu laktácie“ (Dr. B. Toholj zo Srbska). Nasledovala prezentácia vyžiadanej prednášky na tému “Úloha
ketózy u krívajúcich dojníc“ (prof. P. Mudroň zo Slovenska),
prednášky „Hladina kalcia v krvi, funkčné parametre pečene
a svalstva pri syndrómu uľahnutia kráv“ (prof. D. Gvozdič zo
Srbska); „Nekróza špičky chvosta u výkrmových býkov“ (DR.
J. Starič zo Srbska); „Vplyv zeolitového minerálu na welfare
zvierat pod prirodzenými prístreškami Sanliurfa regiónu-Turecko“ (Dr. H.S. Biricik z Turecka). Potom nasledovala diskusia
v rámci posterovej sekcie.
O 1900 hod. sa uskutočnilo zasadnutie výboru pre organizáciu Stredoeurópskych buiatrických kongresov pozostávajúceho z prezidentov národných buiatrických spoločností
(v zastúpení doc. Dr. J. Illek z Českej republiky, prof. Dr. K.
Doll z Nemecka, prof. Dr. A. Gentile z Talianska, prof. Dr. D.
Gvozdič zo Srbska, prof. Dr. J. Kos z Chorvátska, prof. Dr. G.
Kováč zo Slovenska, prof. Dr. M. Kleczkowski z Poľska, Dr. O.
Podpečan zo Slovinska, prof. Dr. O. Szenci z Maďarska). Prezident Buiatrickej spoločnosti Srbska prof. Dr. D. Gvozdič prezentoval účasť a priebeh tohoročného kongresu, poukázal
na finančné náklady. Diskutovalo sa o potrebe väčšej účasti
na tomto podujatí zo strany doktorandov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov. Taktiež bolo odsúhlasené,
že XIV. stredoeurópsky kongres sa uskutoční v roku 2013 vo
Varšave, Poľsku. Jeho organizáciou bol poverený prezident
8

Buiatrickej spoločnosti Poľska prof. Dr. M.
Kleczkowski.
V ďalší deň kongres pokračoval vyžiadanou prednáškou na tému „ Intramamárne
infekcie u dojníc: Nikdy nekončiaci príbeh“
(Dr. O. Podpečan zo Slovinska) a prednášky „Zdravie mliečnej žľazy kráv na farmách
v Rakúsku s automatickými systémami dojenia“ (Dr. M. Baumgartner z Rakúska); „Použitie embryotransferu a reprodukčných
technológií u HD chovaného v Chorvátsku: Retrospektívne štúdium“ (Dr. I. Getz
z Chorvátska); „ Porovnanie dvoch protokolov pre synchronizáciu ovulácie na farmách dojníc v Chorvátsku“ (Dr. B. Špoljarič z Chorvátska). Po prestávke bola prednesená vyžiadaná
prednáška „Súčasné možnosti diagnostiky a liečby strát počas gravidity u dojníc“ (prof. Dr. O. Szenci z Maďarska) a referáty „Vplyv sezóny a plemena na rané straty počas gravidity
u dojníc“ (Dr. R. Zobel z Chorvátska); „Vplyv priebehu pôrodu
na nasledujúcu reprodukčnú výkonnosť u dojníc“ (Dr. Cs.
Bajcsy z Maďarska); „Prevalencia subklinickej endometritídy u kráv s regulárnych estrálnym cyklom v stádach dojníc
v Rakúsku“ (Dr. H. Pothmann-Reichl z Rakúska); „Bakteriologické, vagínoskopické a cytologické vyšetrenie maternice
v stádach dojníc v Rakúsku“ (Dr. I. Prunner z Rakúska); „Vplyv
zmien globálnej biosekurity a welfare zvierat na reprodukciu dojníc v Chorvátsku“ (prof. N. Prvanovič Babič z Chorvátska); „Izolácia Candida albicans a Citrobacter freundi z hlboko zmrazeného semena býkov“ (Dr. S. Vakanjac zo Srbska);
„Ovariálna odozva a koncepcia od prvej umelej inseminácii
u vysoko produkčných dojníc diagnostikovaná nemennými
vaječníkmi a liečená progestagénmi a GnRH“ (Dr. B. Atanasov z Macedónska); „Humánny chorión gonadotropín (HCG)
v reprodukcii u dojníc s regulárnym estrálnym cyklom“ (prof.
D. Gvozdič zo Srbska).
V popoludňajších hodinách kongres pokračoval vyžiadanou prednáškou na tému „Choroby slezu u HD“ (prof. Dr. T.
Wittek z Rakúska), nasledovali referáty „Biochemické indikátory metabolizmu kostí teliat v krvi počas neonatálneho
obdobia“ (Dr. L. Paden z Chorvátska); „Štúdium zápalovej
odozvy počas peripartálneho obdobia u dojníc s hyperketonémiou a intenzívnou lipomobilizáciou“ (Dr. A. Barberio
z Talianska); „Diagnostická hodnota nepriamych parametrov
na diagnózu subklinickej bachorovej acidózy dojníc“ (prof.
Dr. T. Wittek z Rakúska). Nasledovala prezentácia vyžiadanej
prednášky na tému “Epidemiológia metabolických porúch
u vysoko produkčných dojníc“ (doc. Dr. J. Illek z Českej republiky) a referáty „Význam laktoferínu vo výžive teliat“ (Dr.
D. Šefer zo Srbska); „Vplyv mykotoxínov na zdravie a produkčné parametre dojníc“ (Dr. M. Vukič-Vranješ zo Srbska);
„Význam monitoringu prítomnosti aflatoxínu v mlieku a krmive pre dojnice“ (Dr. S. Radulovič zo Srbska); Úloha k-opoidných receptorov v priebehu kŕmenia oviec“ (Dr. M. Wielgosz
z Poľska).
Potom nasledovala diskusia a sumarizácia posterových
prezentácií. Vo večerných hodinách sa uskutočnil rozlúčkový večierok so záverečným uzatváracím ceremoniálom, na
ktorom prezident Buiatrickej spoločnosti Chorvátska prof.
Dr. D. Gvozdič podal informáciu o počte účastníkov a priebehu kongresu. Konštatoval, že celkove bolo formou vyžiadaných prednášok prezentovaných 9 prác, riadnych prednášok
30 prác a postermi 53 prác. V priebehu kongresu sa uskutočnil tiež workshop na tému „Štandardné procedúry v dojárni“.
Poďakoval účastníkom za aktivity počas kongresu, firmám za
podporu tohto podujatia.
prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc., Dip. ECBHM
www.uvlf.sk

Interaktívna konferencia PREVEDA 2013
Dňa 4. apríla
2013 sa konalo oficiálne
spustenie V. ročníka interaktívnej konferencie
PREVEDA (http://www.
preveda.sk/conference/), ktorej cieľom bolo
poskytnutie priestoru
na prezentáciu vlastných odborných príspevkov študentom vysokých škôl, doktorandom a mladým
vedcom. Konferencia bola organizovaná na Slovensku Občianskym združením PREVEDA inovatívnym interaktívnym
spôsobom, so zameraním na chemické a prírodné vedy.
Príspevky boli rozdelené do deviatich sekcií: bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika;
bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia
a genetika (klinické štúdie); biotechnológie a potravinárske
technológie; využitie inštrumentálnych metód v analýze
biologicky významných látok; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; ekológia
a environmentalistika; biofyzika, biofyzikálna medicína, matematické modelovanie, biologická štatistika; otvorená sekcia pre študentov a otvorená sekcia, určená všetkým účastníkom, mimo študentov VŠ, ktorých zameraniu príspevkov
nevyhovovala ani jedna zo sekcií. Interaktívna konferencia
poskytla okrem prezentácie prác účastníkov aj možnosť diskusie a hodnotenia príspevkov verejnosťou po registrácii.
Našu univerzitu reprezentovalo päť vedeckých prác:
1. Hodnotenie potenciálneho genotoxického a cytotoxického účinku neonikotínového insekticídneho prípravku
Calypso 480 SC autorského kolektívu z katedry biológie a
genetiky Monika Drážovská, Katarína Šiviková, Ján Dianovský, Beáta Holečková, Viera Kolesárová, Martina Galdíková.
2. Molekulárna detekcia Hepatozoon sp. u plazov strednej
Európy, Afriky, Ázie a Ameriky kolektívu Parazitologického
ústavu SAV, UPJŠ a UVLF Božena Haklová, Viktória Majláthopokračovanie
zo str. 10

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

HYGIENA ALIMENTORUM XXXIV

V dňoch 8.-10. mája 2013 sa v hoteli Patria na Štrbskom
Plese uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod
záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR HYGIENA ALIMENTORUM XXXIV na tému Bezpečnosť
a kvalita mlieka a mliečnych produktov.
Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie bola prezentácia aktuálnych poznatkov o význame, bezpečnosti a kvalite mlieka a mliečnych produktov na úrovni
domácich a zahraničných producentov. Súčasťou konferencie bola už tradične aj sekcia zameraná na bezpečnosť, kvalitu a spracovanie rastlinných komodít.
Po otvorení podujatia vystúpili s plenárnymi prednáškami
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prorektor UVLF v Košiciach
v zastúpení prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., rektora UVLF
v Košiciach na tému Úloha a postavenie UVLF v Košiciach
v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a medzinárodnej spolupráce. Za Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR vystúpila Ing. Zuzana Nouzouská, ktorá
auditórium oboznámila s problematikou Bezpečnosť a kvalita slovenských potravín - rozhodujúce nástroje zvyšovania
ich predaja, za Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR
www.uvlf.sk

vá, Igor Majláth, Vladimír Petrilla, Mikuláš Oros, Branislav Peťko, ktorého spoluautorom bol Vladimír Petrilla z katedry
anatómie, histológie a fyziológie.
3. Vplyv vybraných kmeňov laktobacilov na metabolizmus lipidov kolektívu autorov Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ a UVLF Rastislav Salaj, Jana Štofilová, Ladislav
Strojný, Radomíra Nemcová, ktorého spoluautorka bola Radomíra Nemcová z katedry mikrobiológie a imunológie.
Uvedené dve práce boli zaradené v sekcii bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika.
4. Diagnostika rakoviny prsníka analýzou natívnej fluorescencie moču publikovaná v sekcii bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické
štúdie), kolektívu autoriek Ústavu lekárskej a klinickej biochémie a LABMED, a. s., LF UPJŠ Zuzana Šteffeková, Anna
Birková, Mária Mareková.
5. Výskyt poranení človeka zvieraťom na Slovensku v rokoch 2007 – 2011 autorov Vladimíra Pospíšila a Mariána
Prokeša z ústavu epizootológie a preventívnej veterinárskej
medicíny zaradené do otvorenej sekcie pre študentov.
Oficiálne vyhodnotenie V. ročníka konferencie sa uskutočnilo dňa 15. mája 2013 o 13.30 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave v spojení s odovzdávaním zaujímavých cien víťazom a diskusným seminárom s prof. RNDr.
Jozefom Masarikom, DrSc., dekanom fakulty matematiky,
fyziky a informatiky s príznačným názvom VEDECKÁ ODYSEA venovaným problematike kozmického výskumu a najnovším poznatkom v odhaľovaní života na iných planétach.
Ocenenie vo forme diplomu, poukazu na dar od spoločnosti
VWR, odbornej literatúry vydavateľstva Grada sa podarilo
získať Zuzane Šteffekovej s príspevkom s názvom Diagnostika rakoviny prsníka analýzou natívnej fluorescencie moču
v sekcii bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie). Práca vznikla na predchádzajúcom pôsobisku Zuzany Šteffekovej na Ústave lekárskej
a klinickej biochémie a LABMED, a. s., LF UPJŠ v Košiciach.

vystúpil prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., s témou Zdravotná
neškodnosť a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku. O činnosti národného kontaktného bodu SR pre
vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA informovali z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Zuzana
Bírošová, CSc., a Ing. Tatiana Kalánová. Generálny sponzor
konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XXXIV Ing. Ján Keresteš, NIKA, s. r. o., vystúpil v plenárnej prednáške s témou Význam mlieka vo výžive ľudí.
Po plenárnych prednáškach sa uskutočnila v rámci prestávky degustácia mliečnych výrobkov a syrov spoločnosti
NIKA, s. r. o., počas ktorej mohli účastníci konferencie diskutovať o kvalite uvedených produktov. Po tejto prestávke začal
kolotoč prednášok na hlavnú tému konferencie, kde rezonovala úradná kontrola surového mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku, uplatňovanie nariadenia č. 1169/2011 o
poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, kvalita
a bezpečnosť vstupnej suroviny a finálnych výrobkov z pohľadu výrobcu, funkčné potraviny a potraviny nového typu,
ako aj aktuálny obsah významných nutrientov v mlieku.
Celkovo sa konferencie zúčastnilo viac ako 170 účastníkov,
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z toho 38 účastníkov vystúpilo so svojimi príspevkami počas
prednáškových blokov a 64 s posterovými prezentáciami.
Na konferencii sa tiež zúčastnilo 72 pasívnych účastníkov,
ktorí reprezentovali nielen jednotlivé regionálne veterinárne a potravinové správy SR, štátne veterinárne a potravinové ústavy SR, IVVL v Košiciach, mliekarne MILK-Agro Prešov,
prevádzka Sabinov, Humenská mliekareň, a. s., Bryndziareň
a syráreň Zvolenská Slatina, PD Branisko Široké, obchodné
reťazce BILLA, AHOLD SK Bratislava, TESCO STORES SR, laboratóriá MIKROLAB s. r. o., Rimavská Sobota, Ecolab, s. r. o., Bratislava, EUROFINS BEL/NOVAMANN, s. r. o., Nové Zámky, MO.
Ďalší účastníci zastupovali také pracoviská ako SVÚ Praha,
ČR, Úrad hlavného lekára, Ružomberok, Úrad pre ochranu
ústavných činiteľov a DM MV SR, Bratislava, Výskumný ústav
mliekarenský, a. s., Žilina, ÚFHZ SAV Košice, Ústav výživy,
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, SPU Nitra, FCHPT
STU Bratislava.
Zahraniční prednášajúci aj vystavovatelia posterov reprezentovali také univerzity a pracoviská ako Veterinárna a farmaceutická univerzita v Brne, ČR, Univerzita Tomáša Bati ve
Zlíně, ČR, Mendělova univerzita v Brne, ČR. Poľskú republiku reprezentovali pracoviská ako Warsaw University of Life
Sciences – SGGW (WULS – SGGW), Faculty of Veterinary

Medicine, Department of Food Hygiene and Public Health
Protection a Department of Veterinary Protection of Public
Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Warmia
and Mazury, Olsztyn.
Konferencie sa zúčastnili aj vystavovatelia, a to BentleyCzech, O.K.Servis BioPro, s. r. o., a NOACK SLOVAKIA, s. r. o.
Poďakovanie organizátorov medzinárodnej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XXXIV patrí aj sponzorom tohto podujatia, ktorými boli: NIKA, spol. s r. o.,
Bryndziareň a syráreň, s. r. o., Zvolenská Slatina, Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel
v Rozhanovciach, Školský poľnohospodársky podnik, n. o.,
Zemplínska Teplica, Humenská mliekareň, a. s., Sokol trade,
spol. s r. o., Mraziarne Chrien, s. r. o. Zvolen, Mäsovýroba – Ľubomír Lapin, Krupina a Bystriansky, s. r. o., Detva.
Týmto ročníkom sa uzavrel trojročný cyklus týkajúci sa
mlieka a mliečnych výrobkov. Zároveň Vás pozývame na
XXXV. ročník konferencie HYGIENA ALIMENTORUM, ktorý sa
bude konať v dňoch 21. – 23. mája 2014 v hoteli Patria na
Štrbskom Plese s tematikou mäsa a mäsových výrobkov.
Za organizačný výbor doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD.

Za pani prof. MVDr. Vierou Bajovou, PhD.
Veľká a neopísateľná bolesť naplnila naše srdcia, keď sme
sa dozvedeli, že naša dlhoročná kolegyňa, priateľka, univerzitná profesorka – prof. MVDr. Viera Bajová, PhD., nás navždy
opustila. Nie tak dávno rozdávala okolo seba úsmev, dobrú
náladu a optimizmus.
Aj keď vieme, že v živote človeka sú chvíle, ktoré nevyhnutne prídu, predsa nás ich príchod prekvapí. Tým skôr,
keď prídu náhle a neočakávane. Náhle a neočakávane prišla
táto smutná správa. 26. mája 2013 dotĺklo šľachetné srdce,
srdce našej profesorky, mamy, babičky, sestry a ukončilo životnú cestu prof. MVDr. Viery Bajovej, PhD. Narodila sa 28.
septembra 1942 v Bošáci. Po ukončení strednej Poľnohospodárskej technickej školy v Pruskom v roku 1960 bola prijatá
na Vysokú školu veterinársku v Košiciach. Po jej úspešnom
absolvovaní v roku 1966 nastúpila do internej ašpirantúry,
v priebehu ktorej absolvovala dlhodobú stáž vo Virologickom ústave SAV v Bratislave. Ašpirantúru ukončila obhajobou dizertačnej práce v roku 1972 na tému Parachrípkové
infekcie hospodárskych zvierat. Odvtedy sa začala rozvíjať
jej ďalšia životná cesta vysokoškolského pedagóga a vedca.
Nebola to cesta ľahká a jednoduchá, bola to cesta vyložená tvrdými kameňmi s neľahkými prekážkami. Keď najviac
potrebovala rodinnú podporu, ovdovela. Mala len 35 rokov,
keď jej v roku 1977 náhle zomrel manžel MVDr. Michal Bajo
a ostala sama s dvomi malými deťmi, ktoré s láskou vychovávala.
Prof. MVDr. Viera Bajová, PhD., nastúpila v roku 1970 do
pracovného pomeru na vtedajšiu katedru infekčných chorôb
ako nesmierne skromná, húževnatá a ambiciózna žena, tak
si ju pamätajú kolegovia z katedry. Najskôr ako vedecká
asistentka, viac ju však lákalo učiteľské povolanie a možnosť odovzdávať vedomosti študentom, a tak sa postupne
z odbornej asistentky, docentky v odbore epizootológia
a zoohygiena, vypracovala na vysokoškolskú profesorku.
Habilitovala prácou Zmiešané infekcie respiračného aparátu
hovädzieho dobytka a následne inaugurovala v odbore infekčné a invázne choroby zvierat.
V roku 1990 bola Akademickým senátom vtedajšej VŠV v
Košiciach zvolená za prorektorku pre výchovno-vzdelávaciu
10

činnosť a na tento post bola následne zvolená trikrát. Počas celého aktívneho pracovného života sa
podieľala na rozvoji našej univerzity, katedry epizootológie a parazitológie, kde pracovala až do odchodu do dôchodku v roku 2008.
Celý svoj aktívny život kráčala po
presne definovanej ceste, ráno smerovala na univerzitu, aby
spĺňala na 100 % svoje pracovné povinnosti a po skončení
pracovných povinností domov k svojim dvom milujúcim deťom, ktoré boli pre ňu všetkým. Tešila sa a bola hrdá na ich
úspechy.
Bola výbornou a vyhľadávanou učiteľkou – vysokoškolskou profesorkou, ktorú si študenti vážili, ctili a mali veľmi
radi. Veď vychovala stovky veterinárnych lekárov, ktorí ju
s dôverou vyhľadávali a navštevovali. Spoluautorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt. Bola
riešiteľkou a spoluriešiteľkou mnohých výskumných úloh,
projektov, grantov a patentov. Jej publikačná činnosť zahŕňa
niekoľko stoviek vedeckých a odborných prác.
Prof. Bajová bola výnimočná žena, výnimočná svojou láskavosťou, dotykom srdca a starostlivosťou. Mala schopnosť
vcítiť sa do druhého, bola ochotná pomôcť vždy, keď to niekto potreboval, možno práve preto, že ona sama musela všeličo prekonať. Život sa jej postaral o množstvo životných situácií, kedy bola skúšaná jej sila. Jej život nebol ľahký, ale bol
krásny a bohatý, bol naplnený láskou, láskou k svojim dvom
deťom. Vieme, že len srdce robí človeka človekom a prof.
Bajová ho mala dokorán otvorené pre všetkých. Obdivovali sme jej húževnatosť, vytrvalosť, dobrosrdečnosť a ochotu
pomáhať druhým.
S úctou v mene všetkých priateľov, spolupracovníkov, kolegov, tiež celej akademickej obce Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach spomíname, pretože len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.
Česť Tvojej pamiatke!
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
a kolektív katedry epizootológie a parazitológie
www.uvlf.sk

MDD 2013

MAJÁLES 2013

Je už tradíciou, že pri príležitosti ukončenia akademického
roku organizuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci so Základnou organizáciou
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy UVLF v Košiciach spoločné stretnutie zamestnancov univerzity. Bolo
tomu tak aj pre končiaci akademický rok 2012/2013, a to pod
názvom MAJÁLES 2013. Tohtoročné stretnutie pripadlo na
štvrtok 23. mája 2013. Už dva dni pred podujatím sa začalo
s prípravou priestorov v záhradnom areáli UVLF pri pavilóne
morfologických disciplín. Stany, stánky, balónová výzdoba.
Tohto roku nám počasie veľmi neprialo. Síce nepršalo, ale
bolo pomerne chladno a veterno. Ale aj na takú alternatívu
boli organizátori pripravení. Už krátko po 14. hodine areál
začínajú zapĺňať pracovníci univerzity. Je len niečo po pol
druhej popoludní a sa to začína. Pred mikrofón predstupujú
štatutári zamestnávateľa a odborovej organizácie. Predseda
Rady ZO OZ PŠaV UVLF víta všetkých prítomných a následne rektor univerzity slávnostne otvára majáles. Stretnutie
zamestnancov univerzity sa mohlo naplno začať. S hudbou
Orbis na rôzne žánre, dobrotami i pochutinami a iným občerstvením. Viac ako 500 zamestnancov univerzity i pozvaných hosti si mohlo do 22. hodiny oddýchnuť i odreagovať
sa od každodenných starostí a povinností. Veľkým spestrením, ale aj umeleckým zážitkom bolo vystúpenie majstra
Petra Pačuta, ktorý je považovaný za slovenského Freddie
Mercuryho. A aký by to bol majáles bez tomboly, v ktorej sa
viac ako 50 šťastlivcov potešilo z hodnotných cien. Majáles
sa vydaril. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o jeho zdarný priebeh
pričinili, či už aktívne, alebo čo by len svojou účasťou.

V nedeľu 9. júna 2013 sa v priestoroch Jazdeckého areálu
UVLF v Košiciach konal Medzinárodný deň detí. Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci
so Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy UVLF v Košiciach a Jazdeckým oddielom TJ
Slávia UVLF v Košiciach pripravili pre deti deň plný skvelej
zábavy.
Deti si zasúťažili, zaskákali na nafukovacom hrade, menšie
sa zahrali v detskom kútiku. Pre šikovných boli k dispozícii
tvorivé dielničky, pre odvážnych jazdenie na koníkoch, pre
parádnice a parádnikov maľovanie na tvár. Všetci si z podujatia odniesli sladké aj vecné odmeny a veľa pekných spomienok.
Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia plné prekvapení.
ZO OZPŠV v Košiciach
Blahoželáme jubilantom...
...oslavujúcim v mesiacoch máj a jún svoje životné jubileá a prajeme im veľa zdravia, šťastia, pokoja a porozumenia, úspechov a splnených prianí.
doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
RNDr. Jana Konvičná
Anna Pirochová
Zlaťa Buričová
Emília Rachvalová
doc. MVDr. Juraj Halagan, PhD.

prof. RNDr. M. Toropila, CSc.
predseda ZO
pokračovanie
zo str. 12

Cena rektora

Krásne júnové počasie, 356 štartov, viac ako 5000 divákov
a veľmi vydarené preteky, takto by sa v skratke dal zhrnúť
víkend 8. a 9. júna 2013 a jazdecké preteky o Cenu rektora
UVLF a Pohár primátora mesta Košice. Už 28. ročník tohto
nášho najdôležitejšieho jazdeckého podujatia sa isto zaradí
k tým úspešným.
Členom jazdeckého oddielu a nadšencom tohto krásneho
športu sa tento rok podarilo zorganizovať jazdecké preteky,
ktoré boli pozitívne hodnotené jazdcami, predstaviteľmi
jazdeckej federácie, ale čo je dôležité, aj divákmi a hosťami,
ktorí toto podujatie navštívili. Dvojdňové preteky s doteraz
www.uvlf.sk

najvyššou dotáciou pritiahli aj množstvo kvalitných pretekárov, slovenská špička sa predstavila v takmer kompletnej
zostave a okrem nich sme mali možnosť vidieť aj početnú
výpravu jazdcov z Maďarska a Poľska. Potešujúce je, že domáci jazdci z Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF sa v tejto
konkurencii nestratili a získali pekné umiestnenia. Darilo sa
Lucii Tarabovej, Simone Juhásovej, Barbore Mihalovičovej,
Vladovi Mravcomi a najmä Janke Timkovej-Sopkovej. Pre
divákov bola hádam najatraktívnejšia hlavná súťaž - Cena
rektora UVLF, kde jazdci prekonávali v prvom kole prekážky
s výškou 130 cm a víťaza sme spoznali až v druhom rozo11

Nedeľné dopoludnie spojené s Dňom detí prinieslo v prestávkach medzi súťažami aj
ukážky práce príslušníkov Policajného zboru
SR z oddelenia služobnej hipológie
a kynológie, ukážku vystúpenia voltížnej skupiny a celodenné vozenie na koníkoch. Pre deti
bol pripravený aj bohatý sprievodný program, takže mnohým sa ani po pretekoch nechcelo ísť
domov.
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ UVLF
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dlhšiu dobu, nakoniec sa prihlásili len štyri pracoviská – katedra epizoótológie a parazitológie, katedra hygieny a technológie potravín, katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat,
klinika malých zvierat. Preto sa turnaj hral systémom každý
s každým na dva vyhrané sety do 15 bodov. Víťaz môže by
len jeden. A tak po celkovom spočítaní bodov sa víťazom
pre rok 2013 stalo družstvo katedry hygieny a technológie
potravín (obr.), ktoré na rok bude vlastniť putovný pohár. Na
tohtoročnom turnaji po prvýkrát v jeho histórii sa tzv. rada
starších rozhodla vyhlásiť i oceniť najužitočnejšieho hráča
počas celého turnaja. Stala na ňou MVDr. Zuzana Poláková

z víťazného družstva.
Víťazom a nielen im, ale všetkým, ktorí sa na turnaji zúčastnili, blahoželáme. Veď zmyslom turnaja nikdy nebolo a ani
nie je za každú cenu byť prvý. Je ním predovšetkým urobiť aj
týmto športom niečo sám pre seba, stretnúť sa s kolegami,
kolegyňami z ostatných pracovísk, zabaviť a oddýchnuť si.
I keď v tomto roku bolo oveľa menej družstiev ako po roky
minulé, dokázali v športovom duchu i v rámci pravidiel fair
play vytvoriť vynikajúcu športovú atmosféru, v niektorých
okamžikoch až adrenalínovú. Je len veľká škoda, že družstiev
nebolo oveľa viac. A tu sa vynára otázka. To na univerzite
máme až toľko športových antitalentov? Je to pohodlnosť
či nechuť? Neschopnosť zostaviť družstvo? Sú zle nastavené
pravidlá turnaja? Tým všetkým sa pri organizovaní ďalšieho
ročníka budeme musieť zaoberať. Za spoluprácu pri organizácii turnaja i jeho priebeh patrí poďakovanie objektívnym
rozhodcom i všetkým pracovníkom Ústavu telesnej výchovy
a športu UVLF.
Športu zdar a dovidenia o rok.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
predseda Rady ZO

Spomíname...
Dňa 4. mája 2013 nás navždy vo veku 85 rokov opustila dlhoročná pracovníčka bývalej katedry zootechniky pani
Agnesa Rozsypalová, ktorá na tejto katedre pracovala celý svoj aktívny vek.
Dňa 12. júna 2013 nás vo veku 91 rokov navždy opustila Jozefína Lukáčová, naša dlhoročná pracovníčka, laborantka
bývalej katedry vnútorných chorôb koní, mäsožravcov a hydiny, po ktorej ostal obzvlášť pre hematologickú spoločnosť
odkaz formou autorského farbiaceho roztoku k počítaniu krviniek u hydiny (Fried – Lukáčová, 1961).
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