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 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
(ďalej len univerzita) si počas svojej viac ako šesťdesiatročnej 
histórie vybudovala povesť stabilnej vysokoškolskej ustano-
vizne, ktorej výsledky sú uznávané nielen doma, ale aj v za-
hraničí. Táto skutočnosť zaväzuje všetkých nás, jej zamest-
nancov ale aj študentov, túto kvalitu zachovávať a rozvíjať.
Z pohľadu manažmentu riadenia kvality je potrebné poznať 
vlastné kvality, stanoviť si krátkodobé, strednodobé a dlho-
dobé ciele a tieto systematicky napĺňať. Hodnotenie kvality je 
oblasť náročná a sú v nej navzájom prepojené nielen hlavné 
oblasti činnosti univerzity, ale aj ich podporné mechanizmy. 
Stručne povedané, kvalita univerzity je záležitosťou každého 
zamestnanca a  študenta. Univerzita je hodnotená na troch 
úrovniach – na univerzitnej, národnej a medzinárodnej.

HODNOTENIE NA UNIVERZITNEJ ÚROVNI
 Cieľom hodnotenia jednotlivých činností v  hlavných ob-
lastiach pôsobenia univerzity, t. j. v  pedagogickej a  vedec-
kej oblasti, je analyzovať dosahované výsledky a na základe 
toho určiť ďalšie postupy pre trvalé zabezpečenie vysokej 
úrovne pedagogického procesu a vedeckej a výskumnej čin-
nosti. Univerzita má vypracovaný systém hodnotenia kvali-

tatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, ktorými sa sleduje 
pedagogická a vedecko-výskumná činnosť jej tvorivých pra-
covníkov. Systém, ktorý v našich podmienkach dostal ozna-
čenie bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov, za viac ako 
desaťročie svojej existencie prešiel kritickým zhodnotením 
po prvých skúsenostiach s jeho aplikáciou a bol v zmysle ra-
cionálnych pripomienok modifi kovaný a v súčasnosti je  stále 
používaný. Aj v roku 2012 budeme hodnotiť dosiahnuté vý-
sledky, pričom zachováme skutočnosť, že hodnotené budú 
ostatné tri roky. Okrem hodnotenia jednotlivcov budú hod-
notené aj pracovné kolektívy na úrovni katedier, kliník, ústa-
vov a oddelení kliník.
 Univerzita má náročné kritériá na získanie akademickej 
hodnosti philosophiae doctor, ako aj na získanie vedecko-
-pedagogických titulov „docent“ a „profesor“, čo takisto na-
pomáha udržiavaniu kvality a  následne bezproblémovému 
hodnoteniu v  rámci akreditácií či už študijných programov 
pre jednotlivé stupne vysokoškolského vzdelávania, alebo 
habilitačných a inauguračných konaní. 
 Univerzita pristúpila v  ostatných piatich rokoch k  novej 
systemizácii počtu pedagogických pracovníkov, vedeckých 
pracovníkov, technicko-hospodárskych pracovníkov a  pra-
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SPRAVODAJCA

 Dňa 12. 12. 2011 sa konalo riadne zasadnutie Akademic-
kého senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach.
 Akademický senát na svojom zasadnutí schválil:
 1. Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení:
  Predseda: MVDr. Pavel Naď, PhD.
  Členovia: doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.,
  MVDr. Juraj Harkabus.
 2. Návrh zmien Štipendijného poriadku Univerzity ve-
  terinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach – vnú-
  torný predpis č. 40 v zmysle pozmeňujúcich návrhov.
 3. Návrh zmien Organizačného poriadku Univerzity ve-
  terinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach v  čl. 2, 
  časti B):

 Zasadnutie AKADEMICKÉHO SENÁTU

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení študenti, ctení èitatelia,

v novom roku 2012 Vám prajem ve¾a zdravia, šśastia, lásky,  pokoja a splnených snov, ve¾a dobrých roz-
hodnutí  i dostatok energie na dosiahnutie vytýèených cie¾ov.  Nech nasledujúci rok nielen naplní Vaše 
oèakávania, ale ich aj prevýši.

Emil Pilipèinec, rektor

PF       2012

  a) návrh na zmenu názvu ústavu biofyziky a bioma-
  tematiky na ústav biofyziky.
 4. Udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu
  v zmysle  § 17 ods. 1 písm. i)  zákona  č. 131/2002
  Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
  k navýšeniu základného imania spoločnosti s jedným
  spoločníkom obchodnej spoločnosti AGROPODNIK
  SLAMOZ, s. r. o., o peňažný vklad v  celkovej sume
  144  500.- EUR a nepeňažný vklad v  celkovej sume
  64 720,12 EUR.
 5. Udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu
  v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2  a  § 13  ods. 1 písm.
  h)  zákona  č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
  verejnoprávnych inštitúcií v  znení neskorších pred-
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covníkov robotníckych povolaní. Na strane jednej sa zjedno-
til úväzok všetkých pedagógov vo vzťahu k priamej výučbe, 
na strane druhej sa vyrovnali záťaže jednotlivých útvarov 
v pedagogickom procese. V roku 2012 budeme nielen naďa-
lej pokračovať v analýze vyťaženosti jednotlivých útvarov, ale 
výsledky analýz budeme porovnávať vo vzťahu k  výkonom 
vo vedeckej a publikačnej oblasti a prijímať racionálne kroky 
na vyváženie aktivít pedagogických a vedeckých.  
 V roku 2011 malo dôjsť k prijatiu dlho ohlasovanej nove-
ly zákona o vysokých školách, ktorá mala okrem iného určiť 
metodiku, podľa ktorej sa budú vykonávať samohodnotiace 
správy vysokých škôl na hodnotenie kvality. Politické udalos-
ti a následný pád vlády Slovenskej republiky mali za skutoč-
nosť, že novela zákona o vysokých školách nakoniec Národ-
nou radou Slovenskej republiky prerokovávaná a schvaľova-
ná nebola. Ostáva veriť, že v  tomto roku bude táto otázka 
vyriešená a my sa budeme môcť pustiť do hodnotenia jed-
notlivých činností v zmysle manuálov konkrétne určenej me-
todiky spĺňajúcej normu ISO. 
 Jednou z  foriem hodnotenia kvality na vysokých školách 
je aj hodnotenie úrovne pedagogického procesu študentmi. 
Toto hodnotenie vyplýva z dikcie zákona o vysokých školách. 
Na univerzite je hodnotenie pedagógov a  študijných pred-
metov dlhodobo realizované formou anonymných ankiet, 
v ktorých majú študenti  možnosť vyjadriť svoje skúsenosti 
s  pedagogickým procesom realizovaným v  rámci jednotli-
vých študijných predmetov ako aj názory na odbornú a pe-
dagogickú úroveň pedagógov. Tieto ankety, aj keď  sú na ne 
rôzne a  niekedy aj protichodné názory, majú svoj význam 
a pri serióznom prístupe z oboch strán pomáhajú zlepšovať 
úroveň pedagogického procesu. Všetkých nás teší skutoč-
nosť, že od zimného semestra akademického roku 2011/2012 
sa podarilo zrealizovať ankety prostredníctvom akademické-
ho informačného systému, čo môže napomôcť väčšej zapo-
jenosti študentov do hodnotenia na strane jednej a odbúra-
niu administratívnej náročnosti na strane druhej.

HODNOTENIE UNIVERZITY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
 Univerzita je hodnotená na národnej úrovni v  rámci pro-
cesu akreditácie študijných programov a akreditácie spôso-
bilosti uskutočňovať habilitačné a  inauguračné konania Ak-
reditačnou komisiou, poradným orgánom vlády Slovenskej 
republiky, ďalej v rámci hodnotenia nezávislou rankingovou 
a ratingovou agentúrou ARRA a taktiež v rámci komplexnej 
akreditácie.
 To, čo bolo uvedené v súvislosti s novelou zákona o vyso-
kých školách vyššie, platí aj v prípade komplexných akreditácií, 
ktoré sa mali zrušiť a mal byť prijatý iný systém schvaľovania 
spôsobilostí na uskutočňovanie študijných programov. Toto 
sa univerzity veľmi dotýka, pretože ako prvá vysoká škola, 
ktorá prešla procesom komplexnej akreditácie, sa už v tom-
to období pripravuje na ďalšiu. Táto nás, podľa v súčasnosti 
platných pravidiel, čaká do dvoch rokov. Na strane jednej je 
to čas pomerne dlhý, na strane druhej musíme mať garanciu 
kontinuity procesov a kritérií. Každopádne budeme naďalej 
pokračovať v zbere dát a vyhodnocovaní plnenia aktuálnych 
kritérií aj v  roku 2012 s  cieľom udržať si status univerzitnej 
vysokej školy. Navyše v súčasnosti sa už výsledky hodnotenia 
úrovne vedeckej a výskumnej činnosti z ostatnej komplexnej 
akreditácie premietajú aj do metodiky prideľovania dotácií 
verejným vysokým školám a  je reálny predpoklad, že tomu 
tak bude aj v budúcnosti.
 V  roku 2011 uskutočnila ARRA už siedme hodnotenie fa-
kúlt slovenských vysokých škôl podľa verejne dostupných 

a overiteľných výsledkov kvality vzdelávania a výskumu. Ur-
čite nás všetkých potešila skutočnosť, že univerzita obsadila 
prvé miesto medzi fakultami hodnotenými v  rámci poľno-
hospodárskych vied – skupiny AGRO, a aj v celkovom hodno-
tení sme na výbornom štvrtom mieste zo 109 hodnotených 
fakúlt. Nemôžeme sa však uspokojiť len s konštatovaním, že 
sme opäť na prvom mieste v rámci skupiny AGRO. Na zákla-
de kritického zhodnotenia jednotlivých ukazovateľov bude-
me musieť aj v roku 2012 prijať ďalšie efektívne opatrenia na 
zlepšenie niektorých dosiahnutých parametrov.
 V súvislosti s akreditáciami študijných programov a spôso-
bilosti uskutočňovať habilitačné konania a  inauguračné ko-
nania je potrebné uviesť, že univerzita má vypracovaný sys-
tém garančnej kontinuity. Musíme však sebakriticky priznať, 
že v  niektorých študijných programoch sa nám nedarí na-
pĺňať naše predstavy v plnom rozsahu a rok 2012 bude ďal-
ším rokom, v ktorom sa pokúsime naše predsavzatia naplniť 
a posilniť personálne okruh potenciálnych garantov a spolu-
garantov, navyše ak vieme, že ľudský, pedagogický a vedecký 
potenciál na to rozhodne existuje.

HODNOTENIE UNIVERZITY NA MEDZINÁRODNEJ
ÚROVNI
 Univerzita je vysoko hodnotená aj za hranicami Slovenska. 
Jej dobré meno v zahraničí šírili a šíria naši učitelia, vedci, ale 
aj absolventi, ktorí úspešne v  zahraničí pôsobili a  pôsobia 
a potvrdili tak medzinárodnú úroveň našej alma mater. 
 Univerzita je prvou vysokou školou, ktorá podstúpila ná-
ročný proces evalvácie. V roku 1996 vtedajšia Univerzita ve-
terinárskeho lekárstva v Košiciach bola, na základe výsledkov 
evalvácie Edukačnou komisiou Európskeho združenia inšti-
túcií pre veterinárne vzdelávanie, zaradená na Zoznam eval-
vovaných a odporúčaných veterinárnych škôl EAEVE, pričom 
bolo konštatované, že študijné programy všeobecné veteri-
nárske lekárstvo a hygiena potravín napĺňajú kritériá naria-
dení 78/1026/EEC a 78/1027/EEC. Reevalvácia našej univer-
zity bola vykonaná v októbri 2005 a správa o návšteve, ktorú 
schválila Spoločná komisia pre vzdelávanie Európskeho zdru-
ženia inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie a Európskej fede-
rácie veterinárnych lekárov, zo dňa 4. júla 2006 konštatovala 
jeden nedostatok – defi cienciu kategórie I: „Objekty a zaria-
denia pre kone, zabezpečenie ich liečby, chirurgie, hospitalizácie 
a starostlivosti o ne musia byť na univerzite zlepšené z hľadiska 
zariadenia, vybavenia a personálu.“  
 Nové vedenie univerzity na čele s jej rektorom prof. MVDr. 
Emilom Pilipčincom, PhD., vyvinulo maximálne úsilie, aby 
v stanovenej lehote odstránilo túto defi cienciu, čo si vyžiada-
lo okrem iného vykonať zmenu organizačnej štruktúry klinic-
kých pracovísk a vybudovanie kliniky koní nielen po stránke 
materiálnej, ale aj personálnej. S veľkým potešením môžeme 
konštatovať, že v  marci 2011 po opakovanej návšteve ex-
pertov  spoločnej komisie prof. MVDr. László Fodora a MVDr. 
Boruta Zemljiča bolo skonštatované, že univerzita defi cien-
ciu odstránila a  bola navrhnutá na zaradenie do zoznamu 
schválených vzdelávacích inštitúcií pre veterinárne vzdeláva-
nie. Dňa 20. apríla 2011 rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr. 
Emil Pilipčinec, PhD., dostal ofi ciálnu správu od výkonného 
riaditeľa Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárne
vzdelávanie prof. MVDr. Gerta Niebauera, že univerzita
odstránila nedostatok kategórie I  a  bola zaradená medzi
navštívené a potvrdené zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uzná-
vaní odborných kvalifi kácií.
 Správy o návšteve expertov spoločnej komisie a o koneč-
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nom rozhodnutí Európskeho združenia inštitúcií pre veteri-
nárne vzdelávanie sú zverejnené na webovej stránke univer-
zity v origináli na linkoch:
http://www.uvm.sk/sites/default/fi les/FinalRevisitReportKosice.
pdf  a
http://www.uvm.sk/sites/default/fi les/FinalDecisionontheSta-
tusoftheUniversity.pdf.
 Slovenské preklady sú na webovej stránke univerzity zve-
rejnené na linkoch:
http://www.uvm.sk/sites/default/fi les/zaverecnaspravaoopa-
kovanejnavsteveuniverzity.pdf a
http://www.uvm.sk/sites/default/files/konecne_rozhodnu-
tie_o_statuse_univerzity.pdf.
 Európske združenie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie 
združuje deväťdesiatosem vysokoškolských inštitúcií posky-
tujúcich vzdelanie v oblasti veterinárnej medicíny. Univerzita 
sa zaradila medzi päťdesiattri inštitúcií, ktoré sú akreditované 
alebo potvrdené. Tri inštitúcie sú podmienečne  potvrdené, 
dvanásť je nepotvrdených a  tridsať je čakajúcich, doposiaľ 
nenavštívených. 
 Uvedené je najlepším dôkazom toho, že univerzita patrí 
medzi kvalitné vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie uznané 
v európskom vzdelávacom priestore. Toto nás môže napĺňať 
hrdosťou. Sebahodnotiaca správa každej inštitúcie, ktorá sa 
uchádza o  evalváciu, musí byť vypracovaná podľa striktne 
stanovených pravidiel a  inštitúcia musí naplniť stanovené 
merateľné ukazovatele pre výučbu v  oblasti veterinárnej 
medicíny, ktoré sa nedajú obísť a musia byť všetky splnené. 
Tri inštitúcie prešli už aj procesom akreditácie. Aj univerzita 
má ambíciu dostať sa medzi akreditované inštitúcie v rámci 
hodnotenia Edukačnou komisiou Európskeho združenia in-
štitúcií pre veterinárne vzdelávanie. Toto je veľká výzva a zá-
väzok pre zamestnancov univerzity. 
 Dovoľujem si záverom tohto príspevku vyjadriť úprimné 
presvedčenie, že univerzita pre naplnenie tohto cieľa, ako-
koľvek to nebude proces ľahký, má dostatok kvalifi kovaných 
a obetavých pedagógov, vedeckých pracovníkov a ostatných 
zamestnancov!

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
                             prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

MINISTRI na našej univerzite

 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného pod-
nikania zorganizovala 10. 11. 2011  v  aule univerzity jednu 
z viacerých odborných  konferencií realizovaných v rámci Slo-
venska pod názvom  Malé a stredné podniky - základ trvalo 
udržateľnej ekonomiky. Program konferencie bol zameraný 
na  aktuálne témy týkajúce sa hroziacej ekonomickej rece-
sie, vývoja regionálnych ukazovateľov podnikateľského pro-
stredia a možnosti ich ďalšieho rozvoja, dôležitosti malých a 
stredných podnikov pre ekonomiku  a zmenám potrebným 
na podporu podnikania. 
 Na konferencii vystúpili dvaja ministri súčasnej vlády – 
Jozef Mihál, minister práce sociálnych vecí a  rodiny, a Juraj 
Miškov, minister hospodárstva SR, ktorí sa v  sprievode via-
cerých riaditeľov sekcií svojich ministerstiev  po jej  skonče-
ní stretli v  zasadacej miestnosti s rektorom univerzity prof. 
MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD., a  ďalšími členmi vedenia. 
Téma rozhovoru nadviazala na tému  konferencie a diskuto-
valo sa o  možnostiach zapojenia vysokých škôl do rozvoja 
malého a stredného podnikania vo všeobecnosti aj konkrét-
ne v závislosti od zamerania našej univerzity na vzdelávanie 
veterinárnych lekárov a  farmaceutov, a  na to sa zameriava-
júci výskum. Už dlhodobo sa hovorí o  prepojení univerzít 
s praxou, a tak v centre rozhovoru bola práve transformácia 
vedeckých poznatkov z  univerzitného do podnikateľského 
prostredia. Obaja ministri zhodne konštatovali, že Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá si dlho-
dobo udržiava vysokú kvalitu poskytovaného vzdelávania 
i  vedeckého výskumu, ktorá úspešne využíva štrukturálne 
fondy na budovanie centra excelentnosti a na rozvoj svojho 
vedeckého potenciálu mnohokrát v  spolupráci s  partnermi 
z  iných vysokých škôl a  ústavov Slovenskej akadémie vied, 
má všetky predpoklady na úspešnosť transferu dosiahnutých 
výsledkov do praxe.                                                                         (lk)

Juraj Miškov, minister hospodárstva

Jozef Mihál, minister práce sociálnych vecí a rodiny

 Zasadnutie AKADEMICKÉHO SENÁTU

pisov vo k  nájmu nebytových priestorov na obdobie
piatich rokov pre uvedených nájomcov:
  a) zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 1073/2011/
   UVLF s nájomcom ZDRAVIE – Nina, s. r. o., v zastúpení
   MUDr. Ninou Leščišinovou, konateľkou,
  b) zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 1074/2011/
   UVLF s  nájomcom Komodent, s. r. o., v  zastúpení
   MUDr. Magdalénou Komorášovou, konateľkou a
   Ivetou Komorášovou, konateľkou,
  c) zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 
   1075a/2011/UVLF s  nájomcom MUDr. Antó-
   niou Dianovskou, praktickou lekárkou pre dospe-
   lých a dorast.

 Akademický senát na svojom zasadnutí zobral na vedo-
mie:
 1. Informáciu volebnej komisie pre doplňujúce voľby do
  komory študentov Akademického senátu Univerzity
  veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach o prie-
  behu a výsledku doplňujúcich volieb.
 2. Informáciu z  jednania predsedníctva AS UVLF v Koši-
  ciach.

MVDr. Peter Lazar, PhD.
predseda akademického senátu
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 Slávnostné otvorenie Univerzitnej lekárne na UVLF v Košiciach

Snímka: Ing. Rastislav Dvořák

 Dekan Farmaceutickej fakulty Veterinárnej a  farmaceutic-
kej univerzity Brno doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.,  pozval 
v  dňoch 1. – 3. decembra 2011 zástupcov farmaceutických 
fakúlt Slovenskej a Českej republiky na  pracovné stretnutie, 
ktoré sa konalo  na zámku Křtiny.   Na stretnutí sa zúčastnili 
dekani a  prodekani Farmaceutickej fakulty UK v  Bratislave, 
Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej, Hradec Králové, 
Farmaceutickej fakulty Veterinárnej a farmaceutickej univer-

Pracovné stretnutie zástupcov  FARMACEUTICKÝCH ŠKÔL

zity Brno.  UVLF v Košiciach reprezentovali prorektorky prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, 
CSc., a prorektor prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.  Hlavným 
programom pracovného stretnutia boli diskusie z oblasti vý-
chovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti.  Zástup-
covia jednotlivých škôl podrobne hodnotili a  komparovali 
záujem o štúdium farmácie na ich školách, počty študentov, 
inovácie študijných programov a vzťah vzdelávacieho proce-

 Tretí november 2011 bol významným a slávnostným dňom 
pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Koši-
ciach, pre širokú farmaceutickú obec, ale hlavne pre všet-
kých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom priamo či nepriamo po-
dieľali na tomto nie ľahkom projekte, ktorý sa zavŕšil v tento 
deň, kedy sa prvýkrát otvorili dvere univerzitnej lekárne za 
prítomnosti vedenia univerzity, zástupcov kliník a oddelení 
univerzity, ako aj ďalších, ktorí stáli pri zrode tejto lekárne. 
Pre verejnosť bola univerzitná lekáreň prístupná nasledujúci 
deň.
 Pásku slávnostne prestrihli spoločne rektor univerzity prof. 
MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., a predseda Slovenskej lekárnic-
kej komory PharmDr. Tibor Czuľba. Obaja vyslovili túžbu 
a presvedčenie, aby sa úloha tejto lekárne naplnila čo najskôr 
a  stala sa tak významnou a nezastupiteľnou inštitúciou vo 
vzdelávaní študentov farmácie najmä pri dosiahnutí súladu 
medzi praktickou výučbou študentov a lekárenskou praxou. 
Na tomto mieste patrí vďaka všetkým, ktorí sa osobným pri-
činením zaslúžili o uvedenie toho výučbového zariadenia do 
prevádzky.
 V roku 2006 bolo Univerzite veterinárskeho lekárstva v Ko-
šiciach priznané právo udeľovať akademický titul magister 
absolventom dennej formy štúdia päťročného magisterské-
ho študijného programu farmácia. Akademický senát schválil 
21. 3. 2011 návrh na zriadenie univerzitnej lekárne a 1. júla 
2011 sa začalo s prácami na lekárni, kde sa po úpravách rozší-
rili priestory o učebňu pre študentov a lekáreň získala doko-
py priestory o veľkosti 216 m2. Pokračovalo sa na zariaďovaní 
vnútorného vybavenia, vybavení lekárne prístrojmi do labo-
ratória a počítačmi na prácu s lekárenským softvérom.
 Nasledovala druhá fáza zriaďovania univerzitnej lekárne. 
Časovo podstatne náročnejšia týkajúca sa nevyhnutných 
administratívnych krokov. Bola poslaná žiadosť na regionál-
ny úrad verejného zdravotníctva na rozhodnutie o uvedení 
priestorov do prevádzky, žiadosť o vydanie stanoviska k za-
čatiu podnikateľskej činnosti na miestny úrad pre mestskú 

časť Košice-sever a žiadosť s príslušnými prílohami na Štátny 
ústav pre kontrolu liečiv, od ktorých boli získané všetky po-
trebné rozhodnutia. Ďalšou schvaľovacou inštitúciou bol Ko-
šický samosprávny kraj, ktorý po spracovaní všetkých príloh 
k žiadosti vydal príslušné rozhodnutie. Po pridelení kódu PZS 
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa moh-
li s poisťovňami uzatvoriť zmluvy a univerzitná lekáreň bola 
pripravená na začatie prevádzky. 
 Univerzitná lekáreň Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach je špecializované výučbové zariadenie 
a samostatné účelové pracovisko univerzity, ktoré spolupra-
cuje s klinikami a katedrami univerzity. Bude pre ne zabezpe-
čovať na základe ich požiadaviek lieky, zdravotnícky materiál 
a doplnkový sortiment. Najbežnejšie z nich sa bude snažiť dr-
žať na sklade, a tým skrátiť dobu čakania na dodanie. Lekáreň 
je zároveň verejným zdravotníckym zariadením, zameraným 
na komplexné poskytovanie lekárenskej starostlivosti pre 
ľudí a pre zvieratá. Sortiment lekárne je naozaj plnohodnot-
ný a zahŕňa humánne a veterinárne lieky, zdravotnícky mate-
riál, ale aj doplnkový sortiment.
 Univerzitná lekáreň bude zameraná na komplexné posky-
tovanie lekárenskej starostlivosti a  na odbornú praktickú 
prípravu študentov v  študijnom programe farmácia. V  uni-
verzitnej lekárni sa študenti budú zdokonaľovať v  oblasti 
lekárenstva a v príprave individuálne pripravovaných liekov. 
Niektorí z nich tu absolvujú polročnú prax, ktorá ich pripraví 
na prácu lekárnika v  lekárni. V  univerzitnej lekárni sa stret-
nú aj so špecifi ckým materiálom a  zariadením pre kliniky a 
aj s  veterinárnymi liekmi, čím sa líši univerzitná lekáreň od 
bežných lekární. Cieľom činnosti univerzitnej lekárne je pri-
praviť študentov pre prax v súlade s požiadavkami Európskej 
únie. Študent sa tu naučí ovládať všetky činnosti, ktoré sa vo 
verejných lekárňach vykonávajú. V  rámci požiadaviek far-
maceutickej praxe praktická výučba má viesť k zosúladeniu 
výchovy študentov s lekárenskou praxou. Verím, že sa to uni-
verzitnej lekárni podarí a bude sa úspešne podieľať na výcho-
ve kvalifi kovaných farmaceutov na Univerzite veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach.

Mgr. Michal Fehér
vedúci lekárnik Univerzitnej lekárne UVLF v Košiciach
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su a potrieb praxe so zreteľom na prenos získaných vedomos-
tí do farmaceutickej praxe. Bohatá diskusia sa rozprúdila pri 
hodnotení mobilít študentov v  rámci programu ERASMUS, 
harmonizácie učebných plánov farmaceutických fakúlt na 
Slovensku a v Českej republike, vzájomného uznávania pred-
metov ako aj priblížení kreditovej hodnoty predmetov v rám-
ci jednotlivých fakúlt. V tomto smere naša univerzita schvále-
ním nového učebného plánu pre študijný program farmácia 
Vedeckou radou UVLF v Košiciach dňa 6. 7. 2011 zazname-
nala výrazný pokrok, a tým uľahčila študentom ich pobyt na 
zahraničných  univerzitách. Nemalá pozornosť bola veno-
vaná hodnoteniu kvality vedecko-výskumnej činnosti, mož-
nosti uchádzania sa o fi nancovanie projektov z európskych 
a domácich zdrojov, aktuálnym trendom vo farmaceutických 
technológiách, prístrojovému vybaveniu škôl a modernizácii 
materiálno-technického vybavenia. Po ofi ciálnom programe 

rozhovory pokračovali v neformálnom duchu aj 
na spoločenskom stretnutí. 
 Vzhľadom na  to, že stretnutie sa konalo 
v nádhernom prostredí Južnej Moravy na zám-
ku   Křtiny, súčasťou stretnutia bolo aj spozná-
vanie okolia. Samotný objekt zámku v Křtinách, 
bývalej rezidencie premonštrátov z brnenských 
Zábrdovic, je pamiatkou zapísanou v Státním 
seznamu kulturních památek České republiky, 
a to spoločne s kostolom Jména Panny Marie. 
Okrem prehliadky zámku a  kostola účastníci 
stretnutia mali príležitosť navštíviť jaskyňu Vý-
pustek a neďaleké arborétum.
 Na záver stretnutia zástupcovia našej uni-
verzity darovali  Farmaceutickej fakulte VFU 
Brno pri príležitosti 20. výročia jej založenia 
jeden z dvoch identických reliéfov nazvaných 
Stredoveká lekáreň autora Mgr. Ivan Krupicera 
ml. Dar má vyjadriť našu vďaku  za doterajšiu 
spoluprácu našich univerzít vo farmaceutickom 
vzdelávaní a zároveň má symbolizovať jednotu 
našich škôl, keďže druhý z reliéfov bude umiest-
nený u nás. 

 prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

 V  posledný novembrový deň zverejnila Akademická ran-
kingová a ratingová agentúra svoje hodnotenie vysokých 
škôl. Z rozsiahlej správy ARRA vyberáme okrem zhrnutia zis-
tení hodnotenie skupiny AGRO, do ktorej patrí aj naša univer-
zita.
ZHRNUTIE ZISTENÍ
 Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) pred-
kladá v poradí siedme hodnotenie fakúlt slovenských vyso-
kých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľ-
né údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt 
za rok 2010.         
 Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných 
škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 5 fakúlt súkromných vyso-
kých škôl v 11 skupinách odborov. 
 V tomto roku ARRA obohatila kritériá hodnotenia o dva 
nové indikátory vzdelávania (zahraničné mobility a absol-
ventská (ne)zamestnanosť) a dva nové indikátory výskumu 
(korelácia medzi počtom doktorandov a počtom publikácií, 
resp. počtom citácií, t. j. „doktorandský paradox“). Významne 
tiež bola modifi kovaná metodika pri kritériách týkajúcich sa 
publikácií a citácií v  skupinách EKONOM a OSTATNÉ SPOL, 
ktorých vedecká produkcia je počnúc týmto rokom v súlade 
so zahraničnými trendmi hodnotená výhradne prostredníc-
tvom medzinárodných databáz (Web of Knowledge).
Napriek zmenám metodiky možno konštatovať, že výrazné 
relatívne zmeny oproti minuloročnému rankingu boli zazna-
menané len výnimočne. Vo viacerých skupinách zostali na 1. 
mieste tradiční (niekoľkoroční) lídri, ako je Univerzita veteri-
nárneho lekárstva (AGRO), Fakulta chemickej a  potravinár-
skej technológie STU (TECH), Jesseniova lekárska fakulta UK 
(MED) a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (TEOLOG). 
 U drvivej väčšiny hodnotených skupín fakúlt bol v roku 
2010 oproti roku 2009 zaznamenaný výrazný pokles celko-
vých výskumných grantov, v niektorých prípadoch dokonca 
až o 40% (skupiny MED a UMEL). Výnimkami sú fakulty v sku-
pinách EKONOM a PEDAGOG, ktoré ako celky zaznamenali 
grantový nárast, a to najmä v dôsledku zvýšenia výskumných 
grantov zo zahraničia. 

 Hodnotenie ARRA
pokračovanie
na str. 8

 Dňa 14. 12. 2011 sa uskutočnilo riadne zasadanie Správ-
nej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a  farmácie 
v Košiciach.
 Správna rada na svojom zasadnutí zobrala na vedomie:
 1. Rozvojové a investičné aktivity Univerzity veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2011.
 2. Skúsenosti a ďalšie zámery Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach v oblasti čerpania fi nanč-
ných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
 3. Informáciu rektora o významných výsledkoch a uda-
lostiach na univerzite za rok 2011.
 Na zasadnutí správnej rady jej predseda Ing. Ján Király 
poďakoval rektorovi univerzity a vedeniu školy za výsled-
ky, ktoré boli na univerzite v roku 2011 dosiahnuté. 
 Na záver zasadnutia správnej rady rektor univerzity 
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., pozval členov správnej 
rady na vianočné stretnutie so zamestnancami univerzi-
ty organizované každoročne na konci kalendárneho roka 
dňa 16. 12. 2011. Zároveň im poďakoval za ich prácu po-
čas celého roka 2011.

JUDr. Silvia Rolfová
tajomník SpR UVLF v Košiciach

Zasadnutie SPRÁVNEJ RADY UNIVERZITY
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 V  piatok 18. 
novembra 2011 
sa vo vstupnej 
hale Ústavu 
epizootológie 
a  preventívnej 
ve te r i n á r s k e j 
medicíny za 
prítomnosti ro-
diny, bývalých 
kolegov a  pria-
teľov odhalila 
pamätná tabu-
ľa akademika 
Františka Niž-
nánskeho pri 
príležitosti jeho 
n e d o ž i t ý c h 
stých narode-
nín.
 O  tejto výz-
namnej osob-
nosti  veteri-
nárskej medicí-
ny, o  jej živote, 
práci a  vzťahu 

k našej univerzite  hovoril pred samotným odhalením tabule 
rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.:
 Nezabúdať na odkaz a  prínos významných osobností, ktoré 
sa zaslúžili o  súčasný stav vedeckého poznania, o vznik a  čin-
nosť relevantných vedeckých a  edukačných inštitúcií je nielen 
náležité, ale aj nevyhnutné. Na úseku veterinárskej medicíny 
takou osobnosťou nesporne je akademik František Nižnánsky. 
Zamyslenie sa nad životom a  dielom tohto významného slo-
venského vedca – zverolekára – ktorého sté výročie narodenia si 
v tomto roku pripomíname, môže byť pre nás tiež zdrojom pro-
fesionálnej hrdosti a národného uvedomenia. Pamätná tabuľa, 
ktorú odhaľujeme v priestore ústavu epizootológie a preventív-
nej veterinárskej medicíny, tak bude trvalou pripomienkou a po-
ctou človeku, ktorý sa významným spôsobom zapísal do histó-
rie veterinárnej medicíny nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej 
Európy. A ak by do jeho života nečakane a tragicky nezasiahol 
osud, jeho meno by bolo zapísané aj v riadnom zozname profe-
sorov našej univerzity. 
 František Nižnánsky na narodil 27. 7. 1911 v   rodine železni-
čiara vo Veľkých Brestovanoch, okres  Trnava, ako najmladší zo 
šiestich detí.  Gymnaziálne štúdium absolvoval v rokoch 1921 – 
1931 v Trnave. V rokoch 1931 až 1936 študoval na Vysokej škole 
veterinárskej v Brne, kde  v roku 1937 bol promovaný na doktora 
veterinárskej medicíny. Pracovná kariéra akademika Nižnán-
skeho bola pestrá a úspešná. Už počas vysokoškolského štúdia 
pracoval ako demonštrátor na Katedre patologickej anatómie 
a  mikrobiológie Vysokej školy veterinárskej   Brno, čo rozhodlo 
aj o jeho postgraduálnej špecializácii. Ako praktický zverolekár 
krátko pracoval v Čechách a na Morave. V rokoch 1936 – 1938 
vykonával vojenskú prezenčnú službu v  hipomobilnom vojsku 
československej armády. Neskoršie v  rokoch 1939 – 1942 pô-
sobil Dr. Nižnánsky ako vojak z  povolania v  hodnosti stotníka 
v armáde Slovenského štátu. Pôsobil v nej nielen ako zverolekár, 
ale  i ako prednosta veterinárnej služby divízie či veliteľ podkú-
vačskej školy. Tento neobyčajne činorodý človek bol súčasne 
v roku 1941  pridelený do novozaloženého Štátneho diagnostic-
kého veterinárneho ústavu v Bratislave, ktorý sa zameriaval na 
vykonávanie laboratórnej diagnostiky a aj na prevenciu a tlme-

Odhalenie pamätnej tabule akademika Nižnánskeho

nie aktuálnych nákaz. V roku 1942 sa stal riaditeľom tohto vte-
dy jediného slovenského pracoviska veterinárnej laboratórnej 
diagnostiky a výskumu. Aj vo funkcii riaditeľa sa Dr. Nižnánsky 
osvedčil ako mimoriadne výkonný laboratórny pracovník, vedec 
a organizátor. Obklopil sa zdatnými spolupracovníkmi a ústav 
pod jeho vedením dosahoval pozoruhodné výsledky, via-
ceré prioritného charakteru najmä na úseku brucelózy. V  roku 
1955 Slovenská akadémia vied usporiadala I. medzinárodnú ve-
deckú konferenciu o brucelóze a práve  akademik Nižnánsky bol 
predsedom prípravného výboru tejto konferencie, ktorej  náplň 
a  priebeh získali mimoriadne priaznivý medzinárodný ohlas. 
Osobitnú pozornosť vyvolali práce slovenských vedcov o  lepo-
rinnej a porcinnej brucelóze. Okrem úspechov pri výskume bru-
celózy vrátane epididymitídy baranov sa akademik Nižnánsky 
s  kolektívom spolupracovníkov zaslúžil o  prehĺbenie poznania 
na úseku infekčných chorôb hydiny, Q horúčky, klasického moru 
svíň, Kloboukovej choroby a ďalších.
 Vo   funkcii riaditeľa Štátneho diagnostického veterinárne-
ho ústavu v  Bratislave zotrval 16 rokov,  keď bol v marci 1958   
počas politických previerok nespravodlivo odvolaný napriek 
dosiahnutým úspechom i napriek intervencii zainteresovaných 
veterinárskych inštitúcií a  relevantných osobností, ktoré upo-

zorňovali na neopodstatnenosť a škodlivosť tohto rozhodnutia. 
Akademik Nižnánsky len ťažko znášal tento úder, naďalej však 
úspešne vedecky pracoval najprv v Biologickom ústave SAV, po-
tom v Laboratóriu experimentálneho lekárstva  Československej 
akadémie poľnohospodárskych vied v Bratislave a od roku 1963 
riadil pobočku Výskumného ústavu veterinárskeho lekárstva 
Brno v Ivanke pri Dunaji. Na všetkých týchto postoch, na ktorých 
odovzdal zo seba to najlepšie, sa   tešil  uznaniu a  všeobecnej 
úcte. 
 Výnimočne úspešná vedecká a organizátorská práca  Dr. Niž-
nánskeho bola  po zásluhe ocenená jeho menovaním za člena 
vrcholných vedeckých inštitúcií. V roku 1955 bol zvolený za čle-
na korešpondenta Slovenskej akadémie vied a v  roku 1958 za 
člena korešpondenta Československé akademie zemědělských 
věd. Okrem iného vykonával funkciu šéfredaktora Veterinárske-
ho  časopisu SAV a funkciu predsedu veterinárskej komisie SAV. 
 Akademik Nižnánsky bol pomerne častým a vítaným hosťom 
aj na našej vysokej škole. Vystupoval na vedeckých konferenci-
ách, bol členom vedeckej rady školy, členom komisií pre udeľo-
vanie vedeckých hodností, oponentom kandidátskych a  ha-
bilitačných prác či záverečných správ. Bol tiež spoluautorom 
viacerých učebníc. Externe prednášal vybrané kapitoly z epizoo-
tológie a infektológie a jeho prednášky sa vyznačovali nielen vy-
sokou odbornosťou, ale tiež obdivuhodným spôsobom vyjadro-

Snímky: Ing. Rastislav Dvořák
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vania a prezentácie. Viacerí učitelia našej univerzity s  vďakou 
spomínajú na akademika – oponenta svojich kandidátskych 
a habilitačných prác. Jeho posudky boli vždy kritické, ale vecné 
a  podnetné.  Charizmatická osobnosť akademika mala aj na 
našej vysokej škole početných priateľov, z ktorých možno spo-
menúť profesorov Tomáša Gdovina, Jaroslava Vrtiaka, Koloma-
na Boďu, Jána Plevu, Štefana Švrčeka a ďalších. 
 Akademik Nižnánsky počas svojej riadiacej i vedeckej kariéry 
narážal mnohokrát na nepochopenie a na prekážky zo strany 
kompetentných pri presadzovaní progresívnych postupov v boji 
proti zoonózam či iným nákazám. Napriek výnimočnému me-
dzinárodnému uznaniu  a bohatým aktivitám na domácej pôde 
sa mu nie vždy dostalo patričného uznania. Som rád, že naša 
univerzita dokázala oceniť odborné i ľudské kvality akademika 
Nižnánskeho  a bol jej vedeckou radou navrhnutý za profesora 
epizootológie. Riadneho menovania sa už ale nedožil, mesiac 
na to podľahol zraneniam spôsobeným dopravnou nehodou. 
V  Bratislave 21. decembra 1967 vydýchol naposledy. Vedec-
ká rada vtedajšej Veterinárskej fakulty v Košiciach dňa 6. júna 
1968 schválila menovanie nebohého akademika za profesora 
in memoriam. Prínos a zásluhy tejto významnej osobnosti oce-
nila naša vysoká škola aj udelením najvyššieho vyznamenania 
– zlatej medaily Dr. Pavla Adámiho in memoriam, ktorú prevza-
la manželka zosnulého pani Mária Nižnánska. 

 Dnes odhalením pamätnej tabule akademika Františka Niž-
nánskeho na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmá-
cie v  Košiciach opätovne potvrdzujeme uznanie profesionálne 
i ľudsky jedinečnej osobnosti. Tým, ktorí ho poznali, bude pripo-
mínať priateľa a kolegu, vyvolávať spomienky na minulosť plnú 
nadšenia, objavovania a  budovania. Mladej generácii bude, 
dúfam, slúžiť na poučenie a  inšpiráciu pri smerovaní vlastnej 
profesionálnej kariéry.
 Slova sa potom ujal syn akademika Nižnánskeko – Ing. 
František Nižnánsky, ktorý sa vo svojom mene i v mene svo-
jej sestry Sone a brata Jozefa poďakoval všetkým tým, ktorí 
sa podieľali na uskutočnení tejto pocty, z ktorých vyzdvihol  
rektora našej univerzity, doc. MVDr. Jána Jantošoviča, CSc., 
a MVDr. Ľuboslava Lorinčáka. Osobitne vyslovil poďakovanie 
MVDr. Jánovi Šiškovi, ktorý bol jedným z hlavných hnacích 
motorov pri naplnení  idey vzdania tejto pocty, a to nielen 
ako kolegovi, ale aj ako rodákovi,  pretože obaja pochádzajú 
z Brestovian. V spomienkach sa Ing. Nižnánsky vrátil k svojmu 
otcovi:
 Aj keď si náš otec nepotrpel na formality – vyznačoval sa skôr 
skromnosťou a vecnosťou, sme vďační, že sa ocení jeho celoži-
votná činnosť, ktorú z veľkej časti vykonával za veľmi ťažkých ži-
votných podmienok. Jeho vedecká, publicistická a pedagogická 
činnosť boli jeho životnou náplňou. Často nám chýbal, lebo bol 
duševne absorbovaný rôznorodými profesionálnymi záujmami 
alebo riešením problémov na viacerých úrovniach. 

     Bol telom a duchom vedcom, učiteľom, ale mal aj úzky vzťah k 
praktickej činnosti. S mojimi súrodencami sme sa zhodli, že naj-
väčším uspokojením mu bola pedagogická činnosť. Prejavila sa 
v nej jeho životná fi lozofi a odovzdávať svoje poznatky mladším. 
Túto schopnosť dostal zrejme do vienka. Už aj počas študent-
ských rokov doučoval spolužiakov a  podieľal sa na trénovaní  
ľahkých atlétov.
     Je pre nás veľkým zadosťučinením, že si veterinárska univer-
zita –  jej učitelia a študenti –  spomínajú na nášho otca, ktorý 
bol, trúfam si povedať, dôležitou osobnosťou slovenskej veteri-
nárnej medicíny. Jeho pamätná tabuľa sa nachádza na správ-
nom mieste, lebo košická veterinárska univerzita, v  tom čase 
veterinárska fakulta, bola pre neho veľmi dôležitá, prirástla mu 
k srdcu a bola mu druhým domovom.
 Po doznení týchto slov potom rektor prof. Pilipčinec i Ing. 
Nižnánsky odhalili biele plátno z  tabule a pred prítomnými 
sa objavil vľúdny úsmev na podobizni akademika Nižnánske-
ho. Po doznení reakcií na tento portrét sa hostia presunuli do 
knižnice ústavu, kde pri prestretých stoloch mohli pokračo-
vať v spomínaní, ku ktorému sa aspoň so svojím listom pri-
pojil aj MVDr. Jozef Gmitter, CSc., keďže sa nemohol slávnosti 
zúčastniť osobne:
 V  týchto dňoch postihlo veľké prekvapenie už moje starec-
ké srdce. Veď už ťahám na 87. rok života. Dnes bude odhalená 
pamätná tabuľa pre význačného veterinárneho vedca Fera 
Nižnánskeho. Je to veľká vec a  vďaka patrí iniciátorom tohto 
podujatia. Táto tabuľa je i mojím potešením. Spolu sme praco-
vali vo výskume vtedy závažnom po druhej svetovej vojne. Preto 
nepotešením je môj zdravotný stav, ktorý núti ma absentovať 
pri tejto závažnej udalosti.
 Je mojou povinnosťou dnes sa vyjadriť stručne k životu a die-
lu tohto nevšedného človeka, ktorý pochádza z  veterinárnych 
kruhov. O osobnosti, čo som vypozoroval, treba povedať, že bol 
robotom práce. On publikoval na všetkých úsekoch veterinár-
nej vedy. Spomeniem aspoň virózy, parazitózy, bakteriózy a iné 
témy, na ktoré nestačil 24-hodinový deň. Aj publikoval obrovské 
množstvo článkov doma a v cudzine. Rozpracoval aj Q- horúč-
ku, v ktorej aj ja som mal laboratórnu účasť. Bol majstrom pera 
a  štylizácie. Q- horúčka toho času bola dovlečená z  Austrálie 
a zdecimovala väčšinu našich oviec. Bolo treba ju riešiť. Našou 
úspešnou prácou boli aj vyrobené antigény Q- horúčky, ktoré 
sme vyvážali i do susedného Maďarska.
 Nás podriadených tento vedec viedol suverénne aj ako otec. 
Pracovalo sa vtedy v  podmienkach neúplných a  skoro na ko-
lene. Nedokonalosť zanechala i stopy na zdraví. Nová generá-
cia už mala lepšie podmienky.
 Dnes končím moje expozé, ktoré je výnimočné v histórii vete-
rinárnej služby. František Nižnánsky bol aj veľkorysý v dobrote 
a  vedel aj urážky odpúšťať. V  činoch i  medzinárodných vedel 
jednať a sa uplatniť. Pracoval pre celok, ktorý  dnes ho hodno-
tí na tabuli cti. Prítomní i neprítomní nech sklonia hlavy, že to 
bol Slovák, ktorý bol príkladným veterinárom. Kvalitu potravín 
a kvalitu zvierat vedel zosúladiť na konkrétnych prípadoch.
      
Nakoniec si vypočujte i básničku budúcnosti:
Či bude leto lebo zima
vždy bude potrebná veterinárna čižma     
na pochôdzkach k chorým zvieratám,
kde vyčína Satan    
i na spoluprácu s lekármi   
bude jednať ako s bratmi.     
 
Napísané 13. novembra 2011                MVDr. Jozef Gmitter, CSc.

Aj takéto autentické spomienky odzneli od pamätníka tých 
čias...

(lk)



8 www.uvlf.sk

 Spoločným menovateľom pre takmer všetky skupiny fa-
kúlt bol tiež nárast počtu doktorandov v pomere k počtu štu-
dentov 1. a 2. stupňa. Tento jav však nemožno považovať za 
jednoznačne pozitívny (napriek tomu, že by mal indikovať 
posilnenie výskumného potenciálu fakúlt), a to vzhľadom na 
fakt, že celková vedecká produkcia fakúlt slovenských vyso-
kých škôl sa zlepšila len nepatrne. 
 Dokazuje to aj pridanie dvoch kritérií „doktorandského pa-
radoxu“, ktoré takmer všetkým fakultám v hodnotení znížili 
bodové hodnotenie. Možno teda konštatovať, že väčšina fa-
kúlt slovenských vysokých škôl má veľký počet doktorandov, 
a teda budúcich výskumných pracovníkov, samotný výskum 
fakulty je však relatívne slabý. Výnimky, ktoré majú pozitív-
ny pomer počtu doktorandov k celkovej vedeckej produkcii, 
však existujú v každej skupine fakúlt. Ako príklad môžeme 
uviesť prípad Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
STU a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, ktorých spo-
ločný podiel doktorandov na celkovom počte doktorandov 
skupiny TECH je len 18%, avšak spoločný podiel na celkovom 
počte publikácií skupiny až 46% a citácií dokonca 69%.
 Z hľadiska internacionalizácie štúdia treba vyzdvihnúť po-
zitívny fakt, že tri fakulty zo skupiny MED (Jesseniova lekárska 
fakulta UK, Lekárska fakulta UK a Farmaceutická fakulta UK) 
majú veľmi vysoký podiel zahraničných študentov (23% – 
27%). Treba však uviesť, že ide o výnimku v slovenskom vyso-
koškolskom prostredí, keďže priemerne majú všetky fakulty 
až desaťnásobne menej zahraničných denných študentov a 
na spomínaných fakultách skupiny MED teda študuje až po-
lovica zo všetkých cudzincov na slovenských vysokých ško-
lách.
 Po prvýkrát boli do hodnotenia ARRA zarátané aj mobility 
študentov. Z výsledkov vyplýva, že fakulty slovenských vy-
sokých škôl vyslali v roku 2010 prostredníctvom programu 
ERASMUS a štipendií SAIA do zahraničia 2,1% svojich den-
ných študentov, čo je pomerne nízky podiel. Našli sa však aj 
výnimky, ktoré prekonali 10%-nú métu (Fakulta výtvarných 
umení AU s 13,9% či Fakulta managementu UK s 12,2%). 
 Ešte priepastnejšie rozdiely bolo možné pozorovať pri hod-
notách absolventskej nezamestnanosti, pričom je pravdou, 
že najväčší podiel nezamestnaných mali inštitúcie so síd-
lom na východnom Slovensku (Fakulta verejnej správy UPJŠ 
16,1%, Fakulta umení TUKE 14,5%) a čísla blízke nule vykazo-
vali najmä fakulty v Bratislavskom kraji. Za zaradenie daného 
indikátora do hodnotenia však hovorí fakt, že absolventom 
nie sú kladené prekážky v tom, aby si v prípade nedostatku 
pracovných príležitostí hľadali uplatnenie i mimo svojho re-
giónu.
 V tohtoročnom hodnotení sa po prvý krát objavuje až päť 
súkromných vysokých škôl (resp. fakúlt). Možno konštatovať, 

že napriek istému znevýhodneniu v grantovej oblasti a v za-
hraničných mobilitách obstáli v porovnaní s fakultami verej-
ných vysokých škôl dobre. Ani v jednom prípade sa súkrom-
ná vysoká škola neocitla na poslednom mieste rebríčka a 
mnohé kritériá plnili medzi najlepšími spomedzi hodnote-
ných fakúlt v skupine. Spomenúť možno najmä vynikajúce 
umiestnenie Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ (5. zo 14. v 
skupine EKONOM), ktoré si zaslúžila najmä vďaka publikáci-
ám a citáciám v medzinárodných databázach.

3.4  Skupina AGRO
 V skupine AGRO je poradie takmer identické s minuloroč-
ným rebríčkom. Na prvom mieste je už tradične monofakult-
ná Univerzita veterinárneho lekárstva (UVL) s veľmi dobrým 
relatívnym plnením všetkých skupín indikátorov. Hneď za 
ňou sa nachádza Lesnícka fakulta TUZVO (LF TUZVO), ktorá 
má najväčší podiel profesorov a docentov na počte všetkých 
učiteľov, pričom celkovo dosiahla aj najviac bodov v skupi-
ne indikátorov „učitelia a študenti“. Fakulta má tiež najvyššiu 
grantovú úspešnosť spomedzi všetkých fakúlt skupiny AGRO. 
Na poslednom mieste sa rovnako ako po minulé roky umiest-
nila Fakulta záhradného a krajinného inžinierstva SPU (FZKI 
SPU), a to najmä v dôsledku slabých publikácií a citácií, ako aj 
nepriaznivého pomeru počtu doktorandov k celkovej vedec-
kej produkcii fakulty.
 K zmenám oproti minulému roku možno celkovo za sku-
pinu AGRO uviesť nasledovné pozorovania – stagnácia ve-
deckej produkcie, 20%-ný nárast počtu prihlásených uchád-
začov v pomere k plánu a takmer 20%-ný pokles v celkovej 
grantovej úspešnosti. 
 Z hľadiska novo pridaných kritérií v skupine „atraktivita 
štúdia“, najviac študentov do zahraničia vysiela FZKI SPU 
(3,1%), pričom priemerne tieto fakulty vysielajú do zahrani-
čia veľmi nízke percento svojich denných študentov – 1,6%. 
V podiele nezamestnaných absolventov prekvapí, že dve 
najlepšie fakulty v rebríčku, UVL a LF TUZVO, majú zároveň 
najvyšší podiel nezamestnaných absolventov – vyše 12%.
 „Doktorandský paradox“ sa neprejavil pri UVL, kde študuje 
27% doktorandov zo všetkých doktorandov v skupine AGRO 
a fakulta zároveň za posledné tri roky „vyprodukovala“ 36% 
publikácií a 34% citácií z celkového množstva vedeckej pro-
dukcie celej skupiny evidovaného v  medzinárodných data-
bázach. Najviac negatívnym spôsobom sa zaradenie nových 
kritérií prejavilo u vyššie spomínanej FZKI SPU.
Prehľad poradia hodnotených škôl podľa jednotlivých kritérií 
uvádza nasledujúca tabuľka: 

Zo zdroja: arra.sk
(lk)

 Hodnotenie ARRA

Por. FAKULTA učitelia atraktivita publikácie doktorandské grantové Priemer 2010 2009 2008

  a študenti štúdia a citácie štúdium prostriedky 2011

1.  Univerzita veterinárskeho lekárstva 90 82 83 70 73 79,7 1. 1. 1.

2. Lesnícka fakulta TUZVO 93 55 78 78 78 76,4 2. 2. 2.

3. Fakulta biotech. a potravinárstva SPU 80 69 62 82 41 66,5 3. 4. 3.

4. Fakulta agro. a potravin. zdrojov SPU 71 66 31 72 35 55,0 4. 3. 4.

5. Drevárska fakulta TUZVO 72 67 22 58 29 49,5 4. 5. 5.

6. Fakulta záhr. a krajin. inžinierstva SPU 67 80 11 54 30 48,5 6. 6. 6.

 Skupina AGRO Ukazovatele Predchádzajúce  
   umiestnenie
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 S Ing. Kerestešom a jeho knihami sme sa na pôde našej uni-
verzity stretli už dvakrát. V marci 2008 nám predstavil svoju 
knihu Ovčiarstvo na Slovensku – história a technológie spolu 
so svojou inou knihou Syry – výživa a zdravie, v  septembri 
2009 zasa publikáciu Biotechnológie, výživa a  zdravie. Roz-
víjajúc predmet svojho odborného záujmu prišiel Ing. Ján 
Keresteš 15. novembra 2011 v poradí s treťou knihou, tento-
krát spolu s autorským kolektívom vydanou vysokoškolskou 
učebnicou Zdravie a výživa ľudí.
 Rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., tak  s po-
tešením privítal jednak autora Ing. Jána Keresteša i všetkých 
pozvaných hostí z  našej univerzity i  kolegov zo Štátnej ve-
terinárnej a potravinovej správy, Ústavu verejného zdravot-
níctva Lekárskej fakulty UPJŠ v  Košiciach a  Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, jednak možnosť 
pridať do zbierky publikácií predstavených na našej univer-
zitnej pôde ďalšiu knihu. A to o to viac, že je spojená s našou 
školou nielen cez našich kolegov – prof. Bíreša a doc. Maľu 

Uvítanie knihy Ing. Keresteša ZDRAVIE A VÝŽIVA ĽUDÍ

ako členov autorského kolektívu a prof. Burdovú ako odbor-
nú poradkyňu a oponentku, ale aj svojím zameraním, ktoré 
je súčasťou výskumu na viacerých našich ústavoch. Na záver 
vyslovil rektor poďakovanie Ing. Kerestešovi a  všetkým čle-
nom autorského kolektívu za napísanie a vydanie tejto publi-
kácie a poprial jej zanietených čitateľov z radov študentov aj 
laickej verejnosti, ktorí z nej budú nielen čerpať vedomosti, 
ale budú získané poznanie premietať do svojich každoden-
ných návykov. Zároveň vyslovil presvedčenie, že neprejde 
veľa rokov, kým sa pri príležitosti uvítania ďalšej knihy Ing. 
Jána Keresteša stretneme na pôde univerzity znovu. 
 Pohárom sektu bola potom uvítaná do života kniha, kto-
rej snaha postihnúť šírku a komplexnosť tejto problematiky, 
rôznorodosť názorov i východísk je zrejmá z početného au-
torského kolektívu i z úctyhodných viac ako tisíc strán, ktoré 
dodávajú dielu patričnú váhu doslovne i obrazne. Bublinky 
perlivého moku jej však isto dajú patričnú ľahkosť na ceste 
k čitateľom.
 Pred prítomnými hosťami vystúpila následne prof. MVDr. 
Oľga Burdová, PhD., ktorá ako uznávaná odborníčka z Ústavu 
hygieny a technológie mlieka na UVLF v Košiciach bola au-
torkou oponentského príspevku. Podľa jej hodnotenia táto 
vysokoškolská učebnica predstavuje široký a komplexný po-
hľad na zložitú a rôznorodú problematiku zdravia a výživy. Je 
zároveň pomôckou, ktorá pomôže v rámci Slovenska zvýšiť 
kvalitu vzdelávania študentov aj bežných spotrebiteľov. 
 Nakoniec sa slova ujal samotný autor Ing. Ján Keresteš, 
ktorý so zápalom jemu vlastným pripomenul najdôležitejšie 
myšlienky publikácie a zdôraznil individuálnu i spoločenskú 
nevyhnutnosť zmeniť prístup k problematike zdravia v závis-
losti od potravín, ktorých pestrosť a hlavne probiotický cha-
rakter je rozhodujúcim faktorom vplývajúcim na zdravotný 
stav obyvateľstva. Trhový mechanizmus a  ekonomické zá-
ujmy predávajúcich i kupujúcich sú však neraz v protiklade 
k odporúčaniam odborníkov na zdravú výživu. 
 Ako už býva dobrým zvykom, nasledovala autogramiáda, 
keď autor podpisoval výtlačky kníh, ktoré daroval všetkým 
prítomným hosťom.
 Obohatením slávnostnej chvíle bolo hudobné vystúpenie 
pripravené Školským internátom Medická 2 a  Konzervató-
riom Timonova 2, v  podaní violončelistu Ján Bogdana, štu-
denta konzervatória, ktorého sprevádzala na klávesoch prof. 
Irena Červeňáková.
 A  aby rozprávanie o  zdravej výžive nebolo len rozpráva-
ním, bohatá ponuka jedál vrátane širokej škály mliečnych vý-
robkov ulahodila chuti pozvaných hostí po skončení úvodnej 
časti a vytvorila tak kulisu k mnohým rozhovorom.

(lk)



10 www.uvlf.sk

 Dňa 9. decembra 2011 sa na pôde našej univerzity uskutoč-
nila ďalšia slávnostná udalosť – odhalenie pamätnej tabule 
prof. MVDr. Michala Bartíka, DrSc. Vo vstupnej hale pavilónu 
chémie tak bude pripomínať pamiatku tohto významného 
biochemika a toxikológa žulová tabuľa z dielne akademické-
ho maliara Arpáda Račka. 
 Skôr, ako došlo k samotnému odhaleniu tabule, sa v poslu-
chárni pavilónu chémie stretli na seminári venovanom nedo-
žitým deväťdesiatym narodeninám prof. Bartíka pozvaní hos-
tia, medzi ktorými bol jeho syn MVDr. Michal Bartík a ďalšia 
rodina, bývalí kolegovia a priatelia, súčasní členovia katedry 
chémie, biochémie a biofyziky a členovia vedenia univerzity 
na čele s rektorom prof. MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD., kto-
rý vo svojom príhovore predstavil život a  dielo prof. MVDr. 
Michala Bartíka, DrSc.:
 Byť obdarovaný uznaním či ocenením v akejkoľvek podobe je 
potešujúce. Rovnako radostné je to aj pre toho, kto toto ocene-
nie dáva. Pre našu univerzitu je len a  len radostnou skutočno-
sťou, ak z  jej stredu vyčnievajú osobnosti oceneniahodné či už 
počas ich života, alebo pri príležitosti, ako je tá dnešná, kedy si 
odhalením pamätnej tabule pripomíname nedožité deväťde-
siate narodeniny prof. MVDr. Michala Bartíka, DrSc. Pred tromi 
týždňami sme odhaľovali pamätnú tabuľu akademika Františ-
ka Nižnánskeho. Dnešná slávnostná udalosť má s tou predchá-
dzajúcou spoločný nielen zámer – vzdať úctu a vyjadriť uznanie 
– ale v tomto prípade existuje aj spojenie osobné – prof. Bartík 
skôr ako nastúpil v roku 1950 na našu univerzitu, pracoval rok 
pod vedením akademika Nižnánskeho v Štátnom veterinárnom 
a diagnostickom ústave v Bratislave.
 Celý profesionálny život prof. MVDr. Michala Bartíka, DrSc., 
bol zasvätený veterinárnej medicíne a  chémii, ktoré v  harmo-
nickej symbióze spájala táto mimoriadna osobnosť vedca, pe-
dagóga, organizátora a  vedúceho pracovníka. Bola to osob-
nosť profesora Bartíka, ktorá sa po príchode na vtedajšiu Vyso-
kú školu veterinársku v Košiciach na nasledujúcich vyše štyrid-
sať rokov výraznou mierou podieľala na založení a  formovaní 
veterinárnej chémie, biochémie a  toxikológie, pričom úroveň 
kvality nastavil veľmi vysoko.
 Po príchode na univerzitu prevzal prof. Bartík výučbu vete-
rinárnej chémie, ktorej náplň predstavovala súčasná lekárska 
chémia a základy biochémie živočíchov so zameraním na vete-
rinárnu medicínu a počas svojho pôsobenia na postoch od asis-
tenta až po profesora zabezpečoval výučbu veterinárnej ché-
mie, biochémie a toxikológie. Od akademického roku 1952/53 
sa študijný predmet veterinárna chémia rozdelil na lekársku 
chémiu, ktorú prevzal doc. Ing. Karol Zwick, CSc., a veterinárnu 
biochémiu rozvíjal práve prof. Bartík, a to nielen na našej uni-
verzite, ale bol iniciátorom zavedenia výučby biochémie aj na 
Vysokej škole veterinárskej v  Brne. Na podnet prof. Bartíka po 
dohode s prof. Janečkom z Brna bola v školskom roku 1952/53 
zavedená výučba veterinárnej toxikológie, ktorú viedol prof. 
Bartík až do roku 1971. Po uvedení do prevádzky oddelenia pre 
prácu s rádioaktívnymi látkami prof. Bartík zaviedol do výučby 
biochémie aj aplikáciu rádioizotopov v zmysle skúseností, ktoré 
získal absolvovaním medzinárodného kurzu rádioaktívnej tech-
niky v živočíšnych vedách, usporiadanom organizáciou FAO 
(Food and Agriculture Organisation)/IAEA (International Ato-
mic Energy Agency) v roku 1962 na Univerzite Cornell v USA.
 Napriek vynikajúcim vedeckým a  pedagogickým výsledkom 
nebola cesta získavania príslušných hodností pre profesora 
Bartíka bezproblémová. Po získaní hodnosti kandidáta vied na 
zasadnutí Vedeckej rady Vysokej školy zemědelskej v Brne v roku 
1961 a udelení vedeckej hodnosti doktora vied na zasadaní Ve-
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deckej rady Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v roku 1969 
nasledoval návrh na menovanie profesorom, ktorý bol prejed-
naný a  schválený, ale z  rozhodnutím orgánov Komunistickej 
strany Slovenska v roku 1970 bolo menovacie pokračovanie pre-
rušené a  profesor Bartík nesmel vykonávať pedagogickú prácu 
a  učiť študentov riadneho denného štúdia do akademického 
roku 1980/81. Niekoľko ročníkov študentov tak prišlo o pedagó-
ga veľmi obľúbeného jednak pre jeho rozhľadenosť, vedeckú 
erudovanosť a  profesionalitu, jednak pre vľúdny úsmev, ktorý 
mu nikdy neschádzal z tváre, a pre ľahkosť, obraznosť a humor, 
ktoré vedel vniesť do vyučovacieho procesu. Jeho menovanie 
profesorom bolo nakoniec s desaťročným omeškaním zavŕšené 
v roku 1980. 
 Mnohé prekážky a nemálo problémov bolo spojených s proce-
som budovania katedry, čo si vyžadovalo nemalé úsilie profeso-
ra Bartíka a celého kolektívu. Svojou usilovnosťou, vytrvalosťou, 
precíznosťou, náročnosťou na seba i  iných, svojou erudovano-
sťou a zanietenosťou dokázal prof. Bartík vypnúť spolupracov-
níkov k  jedinečným výkonom a zaradiť tak toto pracovisko na 
špičku v biochemickom výskume v rámci celej republiky a jeho 
dobré meno sa šírilo i za jej hranicami. A preto bolo nielen osob-
nou tragédiou, keď musel profesor Bartík v roku 1971 po 21-roč-
nom budovaní odovzdať z politických dôvodov vedenie katedry.
 Profesor Bartík dokázal svojou vedecko-výskumnou a  peda-
gogickou činnosťou rozvinúť širokú školu a  vychovať dvadsia-
tich svojich nástupcov a  pokračovateľov, čo je počet určite vy-
soký, ak si uvedomíme, že funkciu školiteľa nesmel vykonávať 
takmer 14 rokov svojej profesionálnej kariéry. Žiakmi profesora 
Bartíka, ktorí ďalej úspešne pokračovali v rozvíjaní jeho odkazu 
sú prof. Ing. I. Beseda, DrSc., prof. Ing. J. Blahovec, CSc., Ing. J. 
Bulik, CSc., MVDr. V. Danielisová, CSc., Ing. I. Havassy, DrSc., doc. 
MVDr. D. Heinová, CSc., doc. RNDr. E. Holoda, CSc., MVDr. J. Hriv-
nak, CSc., doc. Ing. M. Chavko, DrSc., prof. MVDr. P. Kačmár, CSc., 
doc. RNDr. R. Kašteľ, CSc., Dr. J. Kupka, DrSc., MVDr. A. Michálek, 
CSc., doc. MVDr. E. Michnová, CSc., prof. Ing. V. Lenártová, CSc., 
prof. MVDr. I. Rosival, CSc., prof. MVDr. V. Šutiak, CSc., doc. RNDr. 
I. Šutiaková, CSc., MUDr. M. Teleha, CSc., doc. Ing. K. Zwick, CSc.
 Šírka profesionálnych záujmov profesora Bartíka bola ne-
všedná. Za nové prístupy v diagnostickej praxi a zavedenie no-
vých metód boli profesorovi Bartíkovi a jeho spolupracovníkom 
udelené tri zlepšovateľské preukazy, konkrétne za návrh výroby 
analytickej súpravy pre stanovenie aktivity trypsínu, za návrh 
metódy a súpravy pre stanovenie aktivity chymotrypsínu v duo-
denálnej šťave a za návrh metódy a zloženie súpravy pre stano-
venie oxytocinázy v krvných sérach gravidných žien a tiež dve 
autorské osvedčenia Úradu pre vynálezy a objavy v Prahe za vy-
nález spôsobu stanovenia proteolytických enzýmov a chromo-
génnych substrátov pre proteolytické enzýmy štiepiace v kyslej 
oblasti pH. V akademickom roku 1988/89 bolo profesorovi Bar-
tíkovi udelené zvláštne ocenenie ČSAV v  Prahe za dosiahnuté 
výsledky výskumu v oblasti vývoja originálnych metód na sta-
novenie aktivity pepsínu.
 Profesor Bartík okrem vedenia ústavu a  katedry zastával 
v  rokoch 1953 až 1957 aj akademickú funkciu prodekana pre 
pedagógiu vtedajšej Veterinárnej fakulty VŠP v Nitre, bol dlho-
ročným členom vedeckej rady, bol tiež školiteľom, predsedom 
alebo členom komisií pre obhajoby kandidátskych dizertačných 
prác vo vedných odboroch biochémia živočíchov a  človeka, 
biochémia, veterinárna toxikológia či vnútorné choroby hospo-
dárskych zvierat. V rámci publikačnej činnosti je autorom troch 
knižných publikácií, z  ktorých jedna bola vydaná v  anglickom 
jazyku, dvoch skrípt, vyše 150 časopiseckých publikácií. Absol-
voval vyše 200 odborných prednášok na rôznych veterinárnych, 
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lekárskych, biochemických a chemických konferenciách a semi-
nároch doma i v zahraničí. V roku 1978 udelil výbor Českej mati-
ce technickej v zhode s Ministerstvom školstva Československej 
republiky vysokoškolskej učebnici Bartík – Piskáč Veterinární 
toxikologie prémiu za vysokoškolskú učebnicu vynikajúcej úrov-
ne. 
 Ďalší rozmer osobnosti profesora Bartíka dotvárala takmer 
15-ročná aktívna práca v  Jazdeckom oddiele Slávia VŠV. Svo-
je širšie športové záujmy realizoval pri športových aktivitách 
s kolegami aj študentmi našej univerzity. Svoju tvorivú invenciu 
uplatnil v  rámci trávenia voľného času v  Klube leteckých mo-
delárov pri VŠT v Košiciach, kde sa venoval stavbe diaľkovo ria-
dených modelov lietadielok a lodičiek. S úsmevom možno spo-
menúť skutočnosť, že v roku 1987 sa mu podarilo skonštruovať 
diaľkovo riadenú lodičku za účelom odberu vzoriek vody na jej 
toxikologické vyšetrenie.
 Za vykonanú prácu v oblasti vedy, výskumu a rozvoja Vyso-
kej školy veterinárskej v Košiciach bol profesor Bartík ocenený 
zlatou medailou profesora Adamiho, odznakom Vynikajúci pra-
covník poľnohospodárstva a výživy, titulom Zaslúžilý pracovník 
VŠV v  Košiciach, Pamätnou medailou VŠV v  Brne, Pamätnou 
medailou VŠV v  Košiciach, titulom Zaslúžilý pracovník veteri-
nárnej služby, Zlatou medailou VŠV v Košiciach, diplomom Za-
slúžilého člena Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV a mno-
hými ďalšími. Aj tento počet rôznych ocenení pre človeka, ktorý 
bol dlhé roky v nepriazni mocných tej doby, svedčí o vysokom 
odbornom a morálnom kredite tejto osobnosti. 
 Pamätnou tabuľou v pavilóne chémie rozšírime túto zbierku 
ocenení a portrét vrytý do žuly bude pre tých, ktorí ho poznali, 
trvalou spomienkou na prof. MVDr. Michala Bartíka, DrSc., svoj-
ho kolegu, učiteľa, priateľa či radcu. Pre tých, ktorí prídu po nás, 
bude nielen pripomenutím histórie školy od jej budovateľských 
začiatkov, ale bude snáď aj výzvou a povzbudením pri profesi-
onálnej sebarealizácii či pri prekonávaní prekážok, ktoré život 
prináša.
 Nasledovala spomienka od prof. Ing. Jána Blahovca, CSc., 
jedného zo žiakov postgraduálnej vedeckej výchovy prof. 
Bartíka a tiež jeho krajana: 
 Prof. Bartík sa narodil 29. septembra 1921 v Nitrianskych Su-

čanoch, okres Prievidza. Stredoškolské štúdium absolvoval na 
Štátnom slovenskom gymnáziu v  Prievidzi, vo vojnových ro-
koch študoval veterinárnu medicínu vo Viedni a  po ukončení 
vojny vysokoškolské štúdium tohto odboru zavŕšil na Vysokej 
škole veterinárskej v Brne, kde na základe obhajoby dizertačnej 
práce Otravy postrekovými prostriedkami obsahujúcimi dinit-
ro-o-kresol bol v roku 1947 promovaný na doktora veterinárnej 
medicíny.
 Svoju profesionálnu činnosť začal ako asistent na chemic-
kom ústave Vysokej školy veterinárskej v Brne pod vedením prof. 
MVDr. A. Janečka, neskoršie na bujatrickej klinike vedenej aka-
demikom A. Kloboukom. Po krátkom pobyte na Povereníctve 
pôdohospodárstva v Bratislave odchádza do Košíc, kde viac ako 
40 rokov bol pedagogickým pracovníkom na Vysokej škole ve-
terinárskej. Tu ako asistent, neskôr docent a profesor vykonával 
výučbu veterinárnej chémie, potom biochémie a  veterinárnej 
toxikológie. Keď v januári 1950 po päťročnom pôsobení na Vy-
sokej škole veterinárskej v Brne prišiel ako mladý asistent na no-
vozaloženú Veterinárnu fakultu v  Košiciach, aby tu vybudoval 
a viedol odbor chemických disciplín, čakala ho práca vyžadujú-
ca enormné úsilie. Všetky začínajúce ústavy a  kliniky budúcej 
Vysokej školy veterinárskej boli v tom čase budované v priesto-
roch bývalého Komenského výchovného ústavu a pre chemickú 
katedru bol pridelený pavilón, v ktorom predtým boli umiestené 
dielne. Z týchto priestorov sa mu podarilo, vďaka pomoci spo-
lupracovníkov a podpory vtedajšieho vedenia školy, vybudovať 
pracovisko, ktorého laboratórne a prístrojové vybavenie sa kon-
com 60-tych rokov dostalo na úroveň kvalitných biochemických 
vysokoškolských pracovísk v bývalom Československu.
 Prof. Bartík majúc na pamäti, že kvalita ako aj množstvo od-
bornej, vedeckej a pedagogickej práce ústavu sú plne závislé od 
kvality jeho personálu, snažil sa do svojho pracovného kolektívu 
vyberať čo najschopnejších a  najproduktívnejších odborníkov 
zvonku i  z  vlastnej vedeckej výchovy. Vďaka tomuto prístupu 
a  následne kvalitnému personálu a  priaznivým podmienkam 
pre rozvoj výskumu sa už od polovice 60-tych rokov plne rozvi-
nula publikačná činnosť a  prednášková aktivita na domácich 
a  zahraničných biochemických a  veterinárnych podujatiach. 
Sústavná a neúnavná práca v biochemickom a toxikologickom 
výskume zameranom na aktuálnu problematiku veterinárnej 
biochémie, laboratórnej diagnostiky a toxikológie bola najlep-
šou základňou aj pre realizáciu a rozvoj kvalitnej vysokoškolskej 
výučby, ako aj výchovy vedeckých ašpirantov. V  roku 1965 až 
1970 mala katedra už 15 pracovníkov s vysokoškolskou kvalifi -
káciou, z  ktorých viac ako polovica mala vedecký kvalifi kačný 
stupeň kandidáta vied. Katedra sa členila na štyri oddelenia, 
a to oddelenie lekárskej chémie, oddelenie biochémie, oddelenie 
toxikológie a oddelenie rádioizotopov. Toto členenie však malo 
len interný charakter a viac-menej odzrkadľovalo rozdielne pe-
dagogické zameranie a disciplíny, ktoré sa na katedre vyučovali. 
Po stránke administratívno-hospodárskej ako aj organizovania 
i riešenia výskumu tvorila katedra jednotný celok.
Hlavné smery zamerania výskumu, ktoré profesor Bartík navr-
hoval, organizoval, viedol a často aj sám experimentálne riešil, 
predstavujú rozsiahlu škálu vedeckých problémov. Zavedením a 
ďalším rozpracovaním polarografi e (úspešne zvládnutej počas 
pobytu na Heyrovského ústave v  Prahe) v analýze jedovatých 
látok mu umožnilo riešiť problémy chemickej diagnostiky otráv 
hospodárskych zvierat. Cieľavedomosť a  koncepčnosť práce, 
ktorá bola pre pána profesora tak charakteristická, spolu so 
systematickým výskumným úsilím predznamenali jeho zásad-
ný prínos k objasneniu metabolizmu a mechanizmu toxického 
účinku dusičnanov, dusitanov, amoniaku a  močoviny u  hos-
podárskych zvierat, čím sa natrvalo zaradil medzi popredných 
odborníkov v  oblasti toxikológie u  nás. Široké experimentálne 
zázemie a  hlboká teoretická znalosť problémov bola zúroče-
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ná a  zavŕšená   tromi vysokoškolskými knižnými publikáciami, 
z toho jednou v anglickom vydaní.
 V  60-tych rokoch sa sféra vedeckého záujmu profesora Bar-
tíka rozšírila o  oblasť enzymológie so zvláštnym zreteľom na 
enzymatickú diagnostiku chorôb zvierat. Spolu so svojimi spo-
lupracovníkmi sa intenzívne venoval štúdiu peptidolytických 
a  proteolytických enzýmov v  tkanivách a  biologických tekuti-
nách zvierat, čiastočne aj človeka. Rozsiahla a náročná vedecká 
práca zákonite viedla k intenzívnej publikačnej a prednáškovej 
činnosti, k členstvu v rôznych vedeckých a odborných komisiách 
a  inštitúciách. Profesor Bartík publikoval vo vedeckých a  od-
borných časopisoch viac ako 150 článkov a bol autorom alebo 
spoluautorom vyše 200 prednášok, ktoré odzneli na rôznych 
veterinárnych, lekárskych, biochemických a  fyziologických po-
dujatiach doma aj v zahraničí. 
 Neoddeliteľnou a súčasne aj veľmi významnou časťou pra-
covnej činnosti profesora Bartíka na katedre, ktorú viedol po 
dve desaťročia, bola precízna a  dôsledne organizovaná peda-
gogická práca. Nanovo vypracoval a  do života uviedol novú 
koncepciu výučby chemických disciplín a inicioval zavedenie vý-
učby biochémie na vysokých veterinárskych školách v bývalom 
Československu. Pretože sa v chemických laboratóriách katedry 
vykonávali aj vyšetrenia zvierat otrávených chemickými jedmi 
a intoxikácie zvierat sa stávali pomerne častým problémom, na 
jeho podnet a po dohode s profesorom Janečkom z brnenskej 
Vysokej školy veterinárnej bola do výučby študentov veterinár-
nej medicíny zavedená aj disciplína veterinárskej toxikológie.
 Koncom 60-tych rokov sa pôvodný Ústav chemických disci-
plín, neskoršie premenovaný na Katedru chémie, biochémie 
a  toxikológie, stal pod vedením profesora Michala Bartíka, 
DrSc., prosperujúcim výskumným a  pedagogickým vysoko-
školským pracoviskom, ktorého dobré renomé bolo uznávané 
v  kruhoch odbornej verejnosti nielen u  nás doma, ale aj v  za-
hraničí. Uprostred tvorivej práce ale prišiel august 1968, ktorý 
veľmi bolestne až ničivo zasiahol nielen do osobného, ale tiež do 
pracovného života pána profesora. Ako osobnosť náročná na 
seba, ale aj na svojich spolupracovníkov, v odbornej a vedeckej 
práci nekompromisná, stal sa z politických dôvodov zo dňa na 
deň nežiaducim. Nasledovalo zbavenie vedenia katedry, ktorú 
s takým úsilím a úspechom od základu vybudoval, zákaz výuč-
by študentov, čo znášal mimoriadne ťažko, izolácia, perzekúcia 
a šikanovanie v práci. Prišli pre neho dlhé pochmúrne roky, ktoré 
bez ujmy na zdraví a psychike mohol vydržať iba človek osobit-
ne silného charakteru. Napriek týmto nepriaznivým okolnos-
tiam profesor Bartík nepodľahol, naopak, ešte s väčšou intenzi-
tou pokračoval vo svojej vedecko-výskumnej činnosti, výsledky 
ktorej sa nakoniec stali samostatnou kapitolou jeho vedeckého 
diela. Rozsiahle štúdium vlastností a mechanizmu účinku niek-
torých serínových proteináz mu umožnilo navrhovať moderné 
špecifi cké metódy pre praktické stanovenie týchto enzýmov, 
ktoré sa aj začali vyrábať vo forme analytických diagnostických 
súprav. Paralelne s tým venoval sa štúdiu enzymatickej hydro-
lýzy oxytocínu a  vazopresínu a  prohormónov týchto peptidov 

enzýmami krvných sér 
gravidných a  negravid-
ných žien.
 Začiatkom 80-tych 
rokov, po zmiernení 
politických pomerov 
u  nás, sa profesor Bar-
tík vrátil do výučby 
študentov, opäť začal 
školiť vedeckých ašpi-
rantov, bolo mu umož-
nené znovu byť navr-
hovateľom a  vedúcim 
riešiteľom výskumných 
úloh, a tak sa plnohod-
notnejšie podieľať na 
vedeckom a  akademic-
kom živote školy. V roku 
1990 odišiel defi nitívne 
do dôchodku a  odsťa-
hoval sa do Brna, kde začiatkom  roku 2008 zomrel.
 Prof. Michal Bartík, DrSc,. bol človek nadaný a obdarený mi-
moriadnym tvorivým potenciálom a životnou energiou, húžev-
natý, pracovitý, cieľavedomý, vytrvalý a neľakajúci sa rôznych 
životných ťažkostí a prekážok. To boli vlastnosti, ktoré ho pred-
určovali k  tomu, aby stál pri zrode a  rozvoji jedného z  centier 
vzdelanosti na Slovensku. Je chvályhodné, že súčasné vedenie 
UVLF v Košiciach si váži a ctí dielo profesora Bartíka tou mierou, 
ktorej výsledkom je uskutočnenie tohto slávnostného aktu a od-
halenie jeho pamätnej tabule. Veľmi by som si prial a iste aj on, 
aby spomienka na jeho život a dielo nebola len vzdaním holdu a 
informáciou pre súčasníkov, ale bola pre nich aj odkazom, inšpi-
ráciou,  vzorom a motiváciou pre napĺňanie ich vlastných ambí-
cií a pracovných cieľov v oblasti vedy, výskumu a vysokoškolskej 
pedagogickej činnosti. 
 Do tretice vystúpila doc. MVDr. Dagmar Heinová, CSc., 
s prezentáciou vedeckého výskumu a jeho výsledkov z čias, 
keď pracovala u  profesora Bartíka. Vo svojej prezentácii sa 
zamerala na obdobie vývoja moderných, citlivých a špecifi c-
kých diagnostických analytických postupov pre viaceré pro-
teolytické enzýmy (chymotrypsín, pepsín, aminopeptidázy 
kuracieho krvného séra) a následnú modifi káciu pepsínovej 
metódy pre jej použitie pomocou mikrotitračnej platničkovej 
technológie.
 Po odznení prezentácie oslovila doc. MVDr. Zuzana Kos-
tecká, PhD., vedúca katedry chémie, biochémie a biofyziky, 
prítomných, ktorí by sa ešte chceli podeliť o svoje spomien-
ky na profesora Bartíka. Vo svojom vystúpení si na profesora 
Bartíka zaspomínal MVDr. Štefan Karahuta ako na aktívneho 
vedúceho Jazdeckého oddielu Slávia VŠV v Košiciach. Zvýraz-
nil najmä profesorov entuziazmus, obetavosť a porozumenie 
pre túto činnosť svojich zverencov. Po vystúpení ďalšieho 
spolupracovníka RNDr. Jozefa Kupku, DrSc., kolegu z čias za-
kladania katedry, sa ujal slova MVDr. Michal Bartík, aby vyslo-
vil v mene celej rodiny poďakovanie rektorovi a vedeniu uni-
verzity za ocenenie, ktoré sa dostalo jeho otcovi profesorovi 
Bartíkovi, i celej Katedre chémie, biochémie a biofyziky UVLF 
v Košiciach za organizáciu podujatia.
 Odhalenie samotnej pamätnej tabule rektorom univerzi-
ty prof. Pilipčincom a MVDr. Bartíkom tak bolo slávnostným 
vyvrcholením celého podujatia, po ktorom mohli tí, ktorí ho 
poznali, konfrontovať svoje spomienky s umeleckým portré-
tom prof. MVDr. Michala Bartíka, DrSc., pričom ďalšími spo-
mienkami boli naplnené aj chvíle počas čaše vína.

Snímky: Ing. Rastislav Dvořák
(lk)
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 Spomienkové udalosti pripomínajúce pamätníkom 
i súčasníkom osobnosti zakladajúce a budujúce našu univer-
zitu vyvrcholili do tretice odhalením busty prof. MVDr. Jána 
Rosochu, CSc., dňa 15. decembra 2011 v knižnici katedry mi-
krobiológie a imunológie. To, čím sa prof. Rosocha zapísal do 
análov univerzity a prečo jeho busta našla miesto práve na 
tejto katedre, je zrejmé z príhovoru rektora univerzity prof. 
MVDr. Emila Pilipčinca, PhD.:
 Rok 2011 bol pre celú veterinársku komunitu rokom výnimoč-
ným. Jednak preto, že bol Svetovým rokom veterinárskej me-
dicíny, a teda myšlienky vyjadrené v hesle – Veterinárny lekár 
pre zdravie, veterinárny lekár pre potraviny, veterinárny lekár 
pre planétu – sa šírili po celom svete pripomínajúc dôležitosť 
tohto poslania. Rok 2011 bol ale výnimočný pre nás aj v užšom 
kruhu, keďže to bol rok významných jubileí viacerých osobností 
spätých s  našou univerzitou. Jubileí, ktoré sme si pripomínali 
rôznymi spôsobmi, aby sme sa v krátkom čase blížiaceho sa zá-
veru roka znovu stretli pri odhalení trvalo zhmotnenej podoby 
týchto osobností. Len na samotnej pôde našej alma mater sa 
po odhalení pamätnej tabule akademika Františka Nižnán-
skeho a  profesora Michala Bartíka stretávame dnes opäť pri 
tejto slávnostnej udalosti, aby sme odhalili tu na katedre mik-
robiológie a imunológie bustu prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc., 
nestora zoohygieny, pri príležitosti nedožitého 90-teho výročia 
jeho narodenia. Chceme si aj takto uctiť pamiatku výnimočné-
ho odborníka i vynikajúceho človeka, ktorý aj keď nás navždy 
opustil v roku 1993, natrvalo ostáva súčasťou našej univerzity 
i nás samých.
 Prof. MVDr. Ján Rosocha, CSc., sa narodil 17. septembra 1921 
v Negrovci na Zakarpatskej Rusi, ale už v roku 1930 sa aj s ro-
dinou presťahoval do Blatných Remiet. Maturoval na Ruskom 
reálnom Gymnáziu v Užhorode v roku 1943 a v roku 1945 začal 
študovať na Vysokej škole veterinárskej v Brne. Po jej skončení 
nastúpil v roku 1950 na novozriadenú Vysokú školu veterinár-
sku v Košiciach na Ústav mikrobiológie a všeobecnej hygieny. 
Keď v  roku 1952 vznikol ústav zoohygieny, vedecké a  organi-
začné predpoklady priam predurčovali profesora Rosochu na 
miesto vedúceho ústavu. V roku 1961 bol habilitovaný a roku 
1965 získal titul profesor pre vedný odbor epizootológia a séro-
lógia. Celý svoj život až do odchodu do dôchodku pracoval na 
katedre mikrobiológie a zoohygieny, v rokoch 1980 – 1987 ako 
jej vedúci. Práve s touto katedrou tak spojil celú svoju profesio-
nálnu kariéru, a je len prirodzené, že na katedre, ktorej venoval 
to najlepšie zo seba, bude aj jeho podobizeň. 
 V odborných kruhoch je meno profesora Rosochu spojené so 
založením zoogygieny nielen na našej univerzite, nielen na Slo-
vensku, ale v celosvetovom meradle. Bola to jeho prezieravosť, 
ktorá stála pri počiatkoch budovania priateľských kontaktov a 
odbornej komunikácie medzi zoohygienikmi z východných a 
západných európskych štátov v šesťdesiatych rokoch minulé-
ho storočia. Podnetom bola predovšetkým vtedy sa rozvíjajúca 
živočíšna výroba a zmeny v chovoch hospodárskych zvierat 
smerujúce k intenzifi kácii, ako aj s nimi spojené zdravotné rizi-
ká. Snahy o zlepšenie výmeny informácií a vedeckej spolupráce 
vyvrcholili ustanovujúcou schôdzou Medzinárodnej zoohygie-
nickej spoločnosti (International Society for Animal Hygiene 
- ISAH) v Budapešti. Stretnutie sa uskutočnilo na podnet prof. 
Ferenca Kovácsa, riaditeľa Ústavu veterinárnej hygieny Univer-
zity veterinárskych vied v  Budapešti, v úzkej účinnosti s prof. 
Johannom Kalichom, vedúcim Ústavu zoohygieny Univerzity 
Maximiliana Ludwiga v  Mníchove, a prof. Jánom Rosochom, 
vedúcim Ústavu zoohygieny vtedajšej Vysokej školy veterinár-
skej v Košiciach. Zakladajúcimi členmi spoločnosti boli ďalej 

odborníci z Brna, Viedne, Stuttgartu, Sofi e,  Berlína, Ebeswaldu, 
Gódoló, Wroclawu, Sarajeva a z Moskvy.
 Z tohto pohľadu bolo pôsobenie prof. J. Rosochu veľkým prí-
nosom nielen pre zoohygienu na Slovensku, ale bez zveličenia 
môžeme povedať, že prof. Ján Rosocha patril medzi čelných 
predstaviteľov prvej generácie zoohygienikov v  rámci celej 
Európy, generácie, ktorá kládla základné kamene odboru zoo-
hygiena na širokej medzinárodnej úrovni. Prof. Rosocha bol 
členom predsedníctva i podpredsedom spoločnosti, pričom 
nezabudnuteľné je obdobie jeho pôsobenia vo funkcii predse-
du tejto spoločnosti spojené s konaním IV. medzinárodného 
zoohygienického kongresu v r. 1982 vo Vysokých Tatrách. Zá-
very a  výstupy tohto kongresu priniesli množstvo vedeckých 
poznatkov pre ďalší pokrok pri riešení problémov hygieny cho-
vu zvierat, a  to nielen na teoretickej, ale aj praktickej úrovni. 
Vtedajšie obdobie v  poľnohospodárstve vyznačujúce sa spo-
mínaným nástupom intenzifi kácie a  koncentrácie výroby, a 
s tým súvisiacimi problémami, si vyžadovalo usmerňovať tieto 
aktivity tak, aby požiadavky hygieny chovu zvierat boli dodrža-
né, ale zároveň sa nestali prekážkou ďalšieho rozvoja, ba práve 
naopak, aby prispievali k  udržiavaniu dobrého produkčného 
zdravia vo veľkochovoch hospodárskych zvierat. Tento kongres 
sa stal nielen významnou vedeckou, ale aj spoločenskou uda-
losťou. Dlhoročná a uznávaná vedecká a organizačná činnosť 
prof. Rosochu v spoločnosti bola ocenená udelením trvalého 
čestného členstva v predsedníctve v roku 1991. Aj medziná-
rodná vedecká konferencia Ekológia a  veterinárna medicína 
organizovaná v septembri tohto roku na našej univerzite bola 
venovaná práve profesorovi Rosochovi.
 Bol iniciátorom pri nadväzovaní družobných stykov s mno-
hými európskymi veterinárskymi univerzitami. Viac rokov vy-
konával funkciu predsedu veterinárnej sekcie Slovenskej spo-
ločnosti pre potravinárske, poľnohospodárske a lesnícke vedy 
pri Slovenskej akadémii vied, ktorá mu pri jeho 70-tych naro-
deninách ako výraz uznania udelila zlatú medailu. Prof. MVDr. 
Ján Rosocha, CSc., je takto súčasťou histórie nielen Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ale aj Sloven-
skej akadémie vied, Medzinárodnej zoohygienickej spoločnosti 
a odboru zoohygiena na Slovensku i vo svete. Vymenovať všet-
ky ocenenia a medaily, ktoré mu boli počas života udelené, ani 
nie je možné v tejto slávnostnej chvíli vymenovať.
 Je potrebné vyzdvihnúť aj zásadný prínos prof. Rosochu k 
formovaniu a orientácii výskumu. Bol autorom, resp. spolu-
autorom mnohých vedeckých publikácií a  prednášok predne-
sených na kongresoch a  vedeckých konferenciách doma a  v 
zahraničí. Jeho výskum však nekončil za dverami jeho labora-
tória, ale realizoval sa vo veterinárskej praxi a prispieval k za-
vádzaniu najmodernejších prvkov zoohygieny do živočíšnej 
veľkovýroby. Bol povestný svojou erudovanosťou i ochotou po-
máhať pri problémoch zoohygieny objavujúcich sa v odbornej 
praxi, a preto bol vyhľadávaným odborníkom aj za hranicami 
Slovenska.
 Významnou a neoddeliteľnou súčasťou jeho pôsobenia na 
našej univerzite je jeho dlhoročná pedagogická činnosť. Bol 
prísny, ale obľúbený medzi študentmi, pretože svoje bohaté 
skúsenosti ochotne a  rád odovzdával nastupujúcej generácii 
mladých veterinárnych lekárov. Známy bol aj tým, že ochotne 
a nezištne pomáhal svojim kolegom na pracovisku i tým, ktorí 
už pôsobili v praxi. Aktívny bol aj v postgraduálnom vzdelávaní 
veterinárnych lekárov a ďalších špecialistov pracujúcich v poľ-
nohospodárskej praxi, a to nielen prednáškovou činnosťou, ale 
aj pomocou pri spracovaní atestačných prác.
 Ako to už u  výnimočných osobností býva, že ich práca má 

pokračovanie na str. 14 a 15
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široký záber, ani pôsobenie profesora Rosochu sa neobmedzo-
valo len na pedagogickú a vedeckú prácu, pretože okrem pô-
sobenia vo vedúcich funkciách bol na našej univerzite aj aka-
demickým funkcionárom. V rokoch 1959 – 64 bol prodekanom 
pre výskum na Veterinárskej fakulte v Košiciach a v rokoch 1969 
– 76, po opätovnom získaní samostatnosti, prorektorom pre 
vedecko-výskumnú činnosť. 
 V jeho osobe sa spájali vynikajúce vlastnosti pedagóga, ved-
ca, organizátora a  funkcionára. Mimoriadne a  neoceniteľné 
je to, že sa to všetko prelínalo aj s osobnosťou hlboko ľudskou 
a  priateľskou, ktorá vedela v  kruhu kolegov i  študentov šíriť 
radosť, optimizmus a  pohodu s  eleganciou jemu vlastnou. Tí, 
ktorí ho poznali, ho hodnotili ako človeka obetavého, tolerant-
ného, rozvážneho a spravodlivého. A taký v našich pamätiach 
ostane už naveky, aj keď sa jeho pozemská púť skončila v roku 
1993. Napriek tomu, že už bol na zaslúženom odpočinku, aj 
vtedy takmer posledné dni venoval svojej milovanej škole. 
 Prof. Ján Rosocha sa tak hlboko zapísal do análov našej uni-
verzity, do histórie zoohygieny presahujúcej hranice Slovenska 
a  tiež do sŕdc tých, ktorí ho poznali. Táto busta z  rúk majstra 
Arpáda Račka ho bude natrvalo pripomínať i všetkým ostat-
ným, bude umeleckým zhmotnením našej úcty a vďaky a  pre 
nasledovníkov bude zároveň pripomenutím, aby rozvíjali to, čo 
nám prof. MVDr. Ján Rosocha, CSc., svojou bohatou prácou za-
nechal.
 Katedra mikrobiológie a  zoohygieny dnes už v  tejto po-
dobe neexistuje, a teda na organizácii podujatia sa podieľa-
li katedra mikrobiológie a  imunológie a  katedra životného 
prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky, ktorej ve-
dúci prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc., privítal pozva-
ných hostí – členov vedenia, vedúcich katedier a prednostov 
kliník, bývalých i súčasných zamestnancov spomínaných ka-
tedier. Vzácnymi hosťami boli rodinní príslušníci – dcéra doc. 
MUDr. Ivana Valočíková, PhD., s manželom a súrodenci prof. 
Rososchu s rodinami.
 Prítomným sa prihovorila aj prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, 
CSc., prorektorka pre zahraničné a  doktorandské štúdium, 
a hneď na úvod ozrejmila, prečo práve ona:
 Dovoľte mi doplniť povedané o niekoľko spomienok na pro-
fesora Rosochu ako na vedúceho pracovníka, ktorý začal písať 
dejiny ústavu  zoohygieny na našej univerzite, ako na vedca, 
kolegu, tútora/mentora a dlhoročného priateľa tu prítomných 
spolupracovníkov a kolegov. Spomienky, ktoré vychádzajú 

z osobných skúseností a zážitkov človeka, ktorý ho poznal viac 
ako dvadsať rokov. Od môjho príchodu na univerzitu a zarade-
ní na katedru mikrobiológie a zoohygieny som mala to šťas-
tie patriť k  pracovnému kolektívu, ktorý viedol prof. Rosocha, 
a ktorý sa výraznou mierou podieľal na formovaní mojej profe-
sionálnej kariéry.
 Prof. MVDr. Ján Rosocha, CSc., nám už bol predstavený ako 
aktívny člen našej univerzitnej komunity, ako skvelý organi-
zátor, vedecko-pedagogický pracovník i  človek. Vychádzajúc 
priamo z  prostredia katedry mikrobiológie a  zoohygieny je 
možné dotvoriť obraz začiatkov budovania zoohygieny pripo-
menutím, že to, čo je tak ľahko vyslovené, nie je vôbec ľahko 
uskutočnené. Vybudovať od samej podstaty novú vysokú ško-
lu, a to dokonca školu veterinársku, ktorá patrí svojím zamera-
ním medzi školy najnáročnejšie, navyše len niekoľko rokov po 
skončení vojnového konfl iktu, je počin mimoriadny. Počiatočné 
obdobie pre chod novozaloženej Vysokej školy veterinárskej v 
Košiciach bez priestorového a materiálno-technického vybave-
nia bolo náročné, zložité a ťažké. Zásluhou nebývalého nadše-
nia pracovníkov školy, prvých poslucháčov, ale najmä prvého 
rektora sa podarilo zabezpečiť plynulosť vyučovacieho procesu 
už v  akademickom. roku 1949/50. Postupnou prestavbou ob-
jektov vznikali nové posluchárne, cvičebne, laboratóriá, konšti-
tuovali sa samostatné pracoviská – katedry, ktoré si vyžadovali 
personálne obsadenie ľuďmi erudovanými, schopnými zvládať 
dnes už nepredstaviteľné prekážky. Prijatie vtedy čerstvého ab-
solventa brnianskej VŠV Dr. Jána Rosochu bolo rozhodnutím 
šťastným a jeho poverenie formovať odbor zoohygiena v rámci 
katedry mikrobiológie a zoohygieny aktom prezieravým. 
 Katedra mikrobiológie a zoohygieny vznikla v roku 1951 po 
rekonštrukcii pavilónu č. 3. Tvorili ju ústav mikrobiológie a imu-
nológie a ústav zoohygieny. Oba ústavy boli prevádzkovo na 
seba napojené, čo znamenalo spoločné využívanie výučbových 
a laboratórnych priestorov. Tieto podmienky nevyhovovali ani 
pre pedagógiu, ani pre výskumné účely, a preto bola v rokoch 
1967 až 1972 realizovaná rekonštrukcia celej budovy. Spočíva-
la v prístavbe vstupnej haly so schodišťom, v nadstavbe jedné-
ho poschodia a v generálnej prestavbe laboratórií a cvičební. 
Počas obdobia prestavby bol ústav zoohygieny umiestnený vo 
veľmi stiesnených priestoroch patriacich školskému záhrad-
níctvu, kde v jednej miestnosti pracovali traja asistenti,   dvaja 
z nich sú tu dnes medzi nami - doc. Beňo a doc. Para, tri labo-
rantky, ktoré sú tu tiež prítomné, a aj pomocní pracovníci. Pre 
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výskumnú prácu mal ústav v tom čase ešte 2 miestnosti na vte-
dajšom Diagnostickom ústave.
 Na toto obdobie sa však viažu aj príjemné spomienky, najmä 
na kvetinové záhony s krásnymi ružami a na nezabudnuteľné-
ho záhradníka pána Hosnédla, ktorý svojimi neopakovateľný-
mi životnými skúsenosťami získanými počas služby u viacerých 
grófov, jemu typickou slovenčinou a dobrými radami vždy ve-
del vytvoriť dobrú pohodu. 
 V roku 1973 sa ústav presťahoval na 2. poschodie zrekonštru-
ovaného pavilónu č. 3. Postupne sa dobudovával materiálne 
i technicky,  rozšíril sa aj počet výskumných pracovníkov. V ro-
koch 1975 – 1980 sa oddelenie zoohygieny stalo vysunutým 
pracoviskom aj pre piatich pracovníkov UEVM. Od roku 1975 do 
roku 1989 bolo na oddelení zriadené špeciálne pracovisko Štát-
nej veterinárnej správy pre riešenie zoohygienických problémov 
v terénnej veterinárnej praxi. Takáto štruktúra bola zachovaná 
až do roku 1991, kedy došlo k jej rozdeleniu a ku vzniku dvoch 
samostatných katedier – katedry mikrobiológie a  imunológie 
a katedry ochrany životného prostredia, ktorá mala 3 oddele-
nia – oddelenie zoohygieny, toxikológie a rádiobiológie.
 Dnes môže tento prehľad formovania organizačnej štruktúry 
katedry pôsobiť prozaickým dojmom. Ak  vezmeme do úvahy, 
že sa to dialo počas plného pedagogického i vedecko-výskum-
ného procesu, a ak sa na to pozrieme cez prizmu našich osob-
ných skúseností, bude sa nám predsa len výkon kolektívu ve-
deného vedúcim ústavu zoohygieny, akým bol prof. Rosocha, 
zdať ľudskejším a pozoruhodnejším.
 Uvedomujem si, že vo svojom vystúpení používam možno 
priveľa superlatívov, ale pri spomienkach na osobnosť, akou bol 
prof. Rosocha, sa ani inak nedá, a inak to nebude ani pri hod-
notení vedecko-výskumnej činnosti ústavu i  samotného prof. 
Rosochu, ktorá sa zameriavala na dovtedy neriešené problémy 
prichádzajúce so zmenami v chove zvierat. Vedecko-výskumná 
činnosť bola tematicky zameraná na štúdium efektívnosti asa-
načných prostriedkov za veľkovýrobných podmienok, štúdium 
mikroklímy vo veľkokapacitných objektoch, vplyvu bioklímy na 
zdravotný stav zvierat, účinku nových dezinfekčných, dezin-
sekčných a deratizačných prostriedkov za laboratórnych pod-
mienok a v terénnej praxi a na problematiku odpadových vôd. 
Výstupy z  vedecko-výskumných prác sú uvedené v  mnohých 
záverečných správach, monografi ách, zborníkoch a učebných 
textoch, mnohé z nich aj v anglickom jazyku.
 Prof. Rosocha bol človek priateľský a kolegiálny v súkromí, na 
pracovisku aj mimo neho. Pod jeho vedením sa rozvinuli boha-
té kontakty, najmä s Vysokou školou veterinárnou Brno, ktoré 
prerástli hranicu čisto pracovnú a  v  pamäti mnohých dodnes 
ostali zachované družné spoločenské akcie. Veľmi úzke vzťahy 
mal náš ústav aj s ÚEVM Košice, ŠVS v Bratislave,  Ústavom zoo-
hygieny a veterinárskej techniky v Trnave, Ústavom pre doško-
ľovanie veterinárnych lekárov či s Vysokou školou poľnohospo-
dárskou v Nitre, pričom skutočným motorom tejto spolupráce 
bol prof. Rosocha s jeho nevyčerpateľnou energiou. K tomu tre-
ba ešte prirátať spoluprácu so zahraničnými školami spolupra-
cujúcimi v rámci medzinárodnej zoohygienickej spoločnosti, či 
ďalšie v  Európe alebo zámorí, pričom na viacerých z nich bol 
na študijnom pobyte. Počítajúc tieto mená a miesta na celom 
svete môže nás viesť k otázke, koľko hodín mal pracovný deň 
pána profesora...
 Mýlili by sa tí, čo ho nepoznali, keby si ho predstavovali iba 
ako človeka jednostranne orientovaného len a  len na prácu. 
Obdivuhodné na ňom bolo aj to ľudské, človečenské – jeho hl-
boká láska k prírode, neodmysliteľné nedeľné túry, často aj s ko-
legami z katedry či prechádzky s priateľmi z Bačíkovej 12, ktoré 
boli známym nedeľným rituálom. Jeho pedagogické zručnosti 
i vrúcny vzťah ku študentom už boli spomenuté, jeho podpora 
športu a  športových podujatí bol všeobecne známa. Boli sme 

mu vďační za podporu hádzanárskemu oddielu, ktorý bol zalo-
žený pracovníkmi ústavu zoohygieny a aj sám pravidelne nav-
števoval zápasy našich hádzanárov.
 Jeho veselá, priateľská povaha vytvárala veľmi dobré pria-
teľské vzťahy na pracovisku i mimo neho, pričom ale nestrácal 
autoritu, lebo nestrácal ani potrebnú ostražitosť šéfa. Koľkokrát 
sme narazili na jeho neodmysliteľnú predvídavosť, koľkokrát 
nás zaskočil jeho „nos“ na nejaké menšie prehrešky, naprí-
klad predĺženie obedňajšej prestávky pri partii šachu. Vážil si 
všetkých pracovníkov, bol nám nielen vedúcim pracovníkom 
– šéfom a kolegom, ale aj priateľom a otcom ochotným vždy 
poradiť, podať pomocnú ruku a potešiť. Mali sme ho všetci ne-
smierne radi nielen pre to, čo urobil pre nás, ale aj pre mnohých 
ďalších mimo katedru. Aj po toľkých rokoch nám, ktorí sme ho 
poznali a pracovali s ním, stále znejú v ušiach viaceré jeho slová 
a aj dnes v podvedomí čakám, že začujem:“ Tak čo, čučoried-
ky...“ 
 Profesor Rosocha sa mohol plne venovať práci a rôznorodým 
aktivitám len vďaka rodinnému zázemiu, podpore jeho obe-
tavej a chápavej manželky, dcéry Ivany i vďaka tu prítomným 
súrodencom, ktorí poznajúc jeho ciele mu nesmierne pomáha-
li. V tejto súvislosti si dovolím osobitne poďakovať bratovi Jura-
jovi za odbornú pomoc pri riešení výskumných úloh a pomoci 
praxi. Jeho najbližší ho napĺňali pozitívnou vnútornou ener-
giou, aby ju on potom mohol šíriť okolo seba v kolektíve spolu-
pracovníkov a priateľov. Dnešné odhalenie busty prof. Rosochu 
je tak vlastne aj poďakovaním pre Vás, vážená rodina.
 Záverom mi dovoľte vyjadriť poďakovanie rektorovi univer-
zity prof. Pilipčincovi a ďalším členom vedenia školy za to, že aj 
v dobe takej rýchlej a zahľadenej do budúcnosti nezabúda na 
minulosť, a  deklaruje nielen slovom, ale aj činom úctu k  tým, 
ktorí stáli pri počiatkoch našej univerzity, ktorí položili základy 
také pevné, že my súčasníci na nich bezpečne môžeme budovať 
ustanovizeň s tým najvyšším kreditom.
 Medzi prítomnými bol aj autor busty majster Arpád Rač-
ko, ktorý z rúk dcéry prof. Rosochu doc. Valočíkovej prevzal 
kyticu kvetov spolu s poďakovaním. Krátko na to rektor prof. 
Pilipčinec a  doc. Valočíková sňali z  busty plátno a  odhalili 
ju  pred očami prítomných. Po prekonaní dojatia vyslovila 
dcéra prof. Rosochu v mene celej rodiny poďakovanie všet-
kým, ktorých zásluhou sa takýmto spôsobom vzdala úcta 
ich milovanému otcovi, manželovi, bratovi a strýkovi. Slová 
chvály, uznania, poďakovania či spomienok potom zaznie-
vali aj počas spoločenského posedenia v jedálni školy. 

Snímky: MVDr. Ladislav Pačaj
(lk)
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 Spoločný študijný program pre získanie titulu bakalár náu-
ky o živočíchoch (Joint  Bachelor Degree  in Animal Science) 
je prvým študijným programom  v dennej forme štúdia, kto-
rý sa realizuje v jazyku nórskom a jazyku anglickom na našej 
univerzite a na Nordland University v Bodø.  Spoločný študij-
ný program bol zahájený v zimnom semestri  akademického 
roku 2010/2011  na Fakulte biologických vied a akvakultúry 
v  nórskom Bodø, kde sa realizuje  prvá časť v trvaní troch 
semestrov.  Druhá časť štúdia tiež v trvaní troch semestrov 
bude pokračovať od  letného semestra 2011/2012 na Uni-
verzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
 Študenti 2. ročníka spoločného študijného programu pred 
príchodom  na štúdium  do Košíc  navštívili našu univerzitu 
v dňoch 19. – 23. októbra 2011. Spolu so skupinou študentov  
pricestovali aj prorektorka  Grete Lysfj ord z Nordland Uni-
versity  a študijná poradkyňa Johanne  Hansen Kobberstad. 
Cieľom ich návštevy bolo spoločné stretnutie s  garantmi 
a spolugarantmi študijných predmetov za účelom  spresne-
nia  sylabov, vypísanie tém pre bakalárske práce a ďalšej ad-
ministratívy spojenej s evidenciou študentov v CRŠ a AIS2.  
Prorektorka,  študijná poradkyňa a  študenti po ofi ciálnom 
prijatí navštívili vybrané  pracoviská, kde sa stretli s vedúcimi 
katedier a ostatnými učiteľmi. Cieľom prehliadky školy bola 
aj účasť študentov na vybraných prednáškach, resp. cviče-

niach vyučovaných v  anglic-
kom jazyku  pre  zahraničných  
študentov  študijného progra-
mu všeobecné veterinárske 
lekárstvo. Okrem predklinic-
kých pracovísk študenti  nav-
štívili aj klinické pracoviská, 
kde ich privítali  prednostovia 
kliník a  kde si mohli prezrieť 
jednotlivé kliniky a  diskuto-
vať so študentmi, ktorí tam 
v  tom čase vykonávali klinic-
kú prax. Po spoločnom obe-
de  nasledovala návšteva štu-
dentských domovov a  Aqua 
Terra klubu. Pre študentov 
bola návšteva klubu fascinuj-
úca, pričom mnohí z nich mali 
možnosť držať v ruke plazy po 
prvýkrát.  V podvečer sa usku-
točnilo  spoločné stretnutie  
so zahraničnými študentmi 
študijného programu všeo-
becné veterinárne lekárstvo, 
predovšetkým zo škandináv-
skych krajín, ktoré trvalo do 
neskorých večerných hodín. 
 Počas druhého dňa študen-
ti navštívili naše Účelové za-
riadenie pre chov a  choroby 
zveri, rýb a včiel v Rozhanov-
ciach a  Školský poľnohospo-
dársky podnik v  Zemplínskej 
Teplici. Riaditeľ ŠPP Ing. Ivan 
Seňko  predstavil nórskym 
študentom farmu, na ktorej 
počas ich štúdia u  nás budú 

získavať praktické skúsenosti a zručnosti v priamom kontak-
te s farmovými zvieratami. Po diskusii  počas obeda sme po-
kračovali v ceste po našich účelových zariadeniach návšte-
vou jazdeckého areálu.
 Na konci ich pobytu na univerzite sa uskutočnila spoločná 
večera spojená s diskusiou a celkovým zhodnotením návšte-
vy, z ktorej vyplynulo,  že po príchode do Košíc im učarovalo  
centrum mesta, príjemné počasie a  mnoho mladých ľudí. 
Študenti vyslovili spokojnosť a odchádzali s dobrými dojma-
mi a so želaním skorého návratu na ich už alma mater. Verím, 
že  všetci  preukážeme vysokú erudovanosť,  profesionalitu 
a snahu vytvoriť  čo najlepšie podmienky pre ich  štúdium 
a pobyt  na našej univerzite  a dokážeme, že našej univerzite 
právom patrí prívlastok „ internacionálna“.  
 Záverom dovoľte mi poďakovať sa všetkým tým, ktorí  
sa podieľali  na príprave celého programu.  Dovoľte mi pred  
zahájením nového semestra a príchodom našich nových za-
hraničných študentov zaželať všetkým učiteľom spoločné-
ho študijného programu veľa síl a energie, pedagogického 
optimizmu a  tvorivých nápadov pre  úspešné pokračovanie  
spoločného študijného programu náuka o živočíchoch.

prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.
prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium
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Imatrikulácia študentov prvých ročníkov 

akademického roku  2011/2012

 Jednou z prvých akademických slávností, s ktorými sa štu-
denti stretávajú na univerzitnej pôde, je ich slávnostná imat-
rikulácia. Až týmto aktom a zložením imatrikulačného sľubu 
sa prváci stávajú skutočnými vysokoškolákmi so všetkými 
právami a povinnosťami. Svojím sľubom deklarujú, že si 
budú čestne a svedomito plniť povinnosti študenta, že svoju 
univerzitu budú s hrdosťou reprezentovať a svojich učiteľov 
si budú vážiť a rešpektovať. Imatrikulácia má za úlohu posil-
niť pocit spolupatričnosti študentov k akademickej obci so 
všetkou zodpovednosťou s tým spojenou. 
 Tohtoročná slávnostná imatrikulácia študentov prvých 
ročníkov všetkých foriem štúdia na Univerzite veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa konala dňa 28. 10. 
2011 v  aule pavilónu morfologických disciplín. Slávnost-
nej imatrikulácie sa zúčastnilo 166 študentov študijného 
programu všeobecné veterinárske lekárstvo, 40 študentov 
študijného programu hygiena potravín, 139 študentov far-
mácie, 33 študentov študijného programu kynológia, 28 štu-
dentov študijného programu bezpečnosť krmív a potravín, 
a 29 zahraničných študentov študijného programu všeobec-
né veterinárske lekárstvo v  anglickom jazyku. Vzhľadom na 
vysoký počet prvákov imatrikulácie prebehli v štyroch termí-
noch.
 Po zložení imatrikulačného sľubu a  odovzdaní imatriku-
lačných listov z rúk prorektoriek prof. MVDr. Jany Mojžišovej, 
PhD., a  prof. Ing. Oľgy Ondrašovičovej, CSc., sa študentom 
prihovoril rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipči-
nec, PhD., a predseda AS UVLF v Košiciach MVDr. Peter Lazar, 
PhD. Na imatrikulácii sa zúčastnili aj vedúci učitelia ročníkov 
a študijných skupín. 
 Všetkým novým študentom našej univerzity prajeme 
úspešné zvládnutie študijných povinností.

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.

 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) zorganizovala 1. roč-
ník odovzdávania cien ASFEU za výnimočný prínos v oblasti 
vzdelávania a vedy - EUROPROJEKT 2011 - spojený s prezen-
táciou úspechov v praxi prijímateľov operačného progra-
mu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj. 
Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 25. a 26. októbra 2011 v 
účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej 
republiky v Častej Papierničke. Výberová komisia ASFEU pri 
rozhodovaní o ocenení prihliadala pri zrealizovaných projek-
toch na kritériá akými sú merateľné ukazovatele projektu a 
ich naplnenie, dodržiavanie stanovených termínov, správ-
nosť zasielanej dokumentácie, priebeh verejného obstara-
nia, zistenia z kontrol na mieste, splnenie stanovených cieľov 
projektu, kvalita a počet plánovaných výstupov. Jedným zo 
šiestich nominovaných projektov na cenu Europrojekt 2011 
z  vyše 500 realizovaných projektov patril za operačný pro-
gram Výskum a vývoj aj projekt Univerzity veterinárskeho le-
kárstva a farmácie v Košiciach Zvýšenie kvality vzdelávania 
rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVLF 
v Košiciach.
 Projekt bol realizovaný v období od 01/2010 do 02/2011, 
pričom celková výška investície bola 5 096 602,61 €. V rámci 
projektu sa realizovala modernizácia informačných a komu-
nikačných technológií, modernizácia sieťovej infraštruktú-
ry a sietí s prihliadnutím na potreby nasadenia moderných 
technológií pre pedagogický proces, ďalej sa realizovalo 
zateplenie Študentských domovov UVLF a  rekonštrukcia 
serverovne UVLF. Súčasťou projektu bola aj dodávka špeciá-
lnych technológií a klinických technológií podporujúcich 
kvalitu výučby s vysokou pridanou hodnotou pre oblasť 
vedy a výskumu. Jednou z najväčších technologických častí 
bola dodávka systému TelePresence, ktorý je high-end video 
konferenčným systémom s  vysokokvalitným priestorovým 
zvukom a  obrazom v  životnej veľkosti pri High Defi nition 
rozlíšení až 1080p.
 Projekt ďalej riešil v oblasti IKT:
 - nasadenie prepínačov Cisco Catalyst 4500E pre core
  a distribučnú vrstvu,
 - nasadenie prepínačov Cisco Catalyst 3750 a 3560 pre
  jednotlivé koncové uzly,
 - vybudovanie WiFi siete a metalickej kabeláže na interná-
  toch,
 - komplexné uverejňovanie, spravovanie a publikovanie 
  prezentácií a dynamického obsahu na zobrazovacích
  zariadeniach – systém DMS (digital media suite),
 - vybavenie 53 cvičební a posluchární dataprojektormi,
 - vytvorenie nových PC miestností a  vytvorenie PC
  študovní v knižnici UVLF, pričom celkovo bolo dodaných
  150 ks PC.

ASFEU nominovala projekt UVLF

na cenu Europrojekt 2011

 V stavebnej oblasti boli realizované práce:
 - zateplenie Študentských domovov UVLF,
 - výmena okien na ŠD UVLF,
 - rekonštrukcia serverovne UVLF.

 V oblasti špeciálnych technológií sa zrealizovalo dodanie 
zariadení:
 - centrálna komunikačná jednotka STORZ,
 - operačné svietidlá s kamerou,
 - ergospirometer,
 - ultrazvukové zariadenie,
 - digitálna rádiografi cká jednotka,
 - video-endoskopický set,
 - artroskopický set.

 Napriek tomu, že UVLF nakoniec cenu Europrojekt 2011 
nezískala, je potrebné povedať, že naša univerzita a náš pro-
jektový tím obstál v  obrovskej konkurencii projektov a  už 
samotná nominácia na cenu Europrojekt 2011 jasne pouka-
zuje na to, že UVLF je jedna z najlepších inštitúcií pri imple-
mentácii projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie 
na Slovensku. 

Bc. Róbert Schréter
vedúci oddelenia informačných a komunikačných technológií

Video konferenčný systém TelePresence

Zateplené študentské 
domovy
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 V dňoch 10. a 11. novembra 2011 sa na pôde Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v  Nitre uskutočnila ustano-
vujúca schôdza Asociácie vyšehradských univerzít. Asociácia 
ako nezisková organizácia má za úlohu prepojiť partnerské 
univerzity s  cieľom vytvoriť kvalitné podmienky pre vzde-
lávanie a  výskum a  iniciovať 
užšiu spoluprácu krajín Vy-
šehradskej skupiny a  koope-
rujúcich regiónov. Asociácia 
vznikla v  rámci projektu SPU 
„Udržateľnosť agrosektora 
krajín V4 a  spolupracujúcich 
regiónov“ schváleného Me-
dzinárodným vyšehradským 
fondom. Asociácia je otvo-
rená pre všetky univerzity 
vyšehradských krajín a  iných 
regiónov zaoberajúce sa všet-
kými aspektmi udržateľnosti 
a rešpektujúce zámery a prio-
rity asociácie. Perspektívnym 
zámerom projektu je ďalšie 
rozšírenie spolupráce aj mimo 
európsky región, keďže záu-
jem o  spoluprácu už prejavili 
aj inštitúcie z  Thajska, Indie 
a Indonézie.
 Ustanovujúcej schôdze 
asociácie, ktorú otvoril rektor 
SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. 
Peter Bielik, PhD., sa zúčastnili 
reprezentanti 28 inštitúcií z 13 
štátov. Asociácia má celko-
vo 30 zakladajúcich a  9 čest-
ných členov. Zakladajúcimi 
členmi asociácie za Sloven-
skú republiku sú Slovenská 
poľnohospodárska univerzita 
v  Nitre, Technická univerzita 
vo Zvolene a  Univerzita ve-
terinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach. Významným 
bodom prvého dňa schôdze bolo prerokovanie a následné 
schválenie charty asociácie ako základného dokumentu 
pre jej činnosť. Prezidentom asociácie sa na základe schvá-
leného dokumentu stal rektor SPU v Nitre Dr. h.c. prof. Ing. 
P. Bielik, PhD. Ďalším dôležitým bodom schôdze bola voľba 

Vznik Asociácie vyšehradských univerzít

ďalších členov výkonného výboru. Zvolení boli traja vicepre-
zidenti, po jednom reprezentantovi z každého ďalšieho štátu 
V4,  4 členovia výkonného výboru a 3 členovia revíznej ko-
misie. Po zvolení výkonného výboru boli účastníci schôdze 
oboznámení s plánovanými aktivitami asociácie na rok 2012, 

ktorých súčasťou je vydá-
vanie časopisu Visegrad 
Journal on Bioeconomy 
and Sustainable Develop-
ment, vydanie medziná-
rodnej knižnej publikácie 
Food Science & Business 
Studies: Global, Regional 
and Local Approach (Wi-
thin and Beyond Visegrad 
Borders), organizácia me-
dzinárodnej letnej školy, 
medzinárodného sympó-
zia s vydaním monografi e 
(Sustainable Development 
and Agribusiness) a  pod. 
Bol stanovený aj termín 
a  miesto uskutočnenia 
nasledujúcej schôdze naj-
vyššieho orgánu asociá-
cie, a to na 12. septembra 
2011 na SPU v  Nitre. Dru-
hý deň schôdze asociácie 
sa uskutočnilo slávnostné 
podpísanie ustanovujúce-
ho Memoranda Asociácie 
vyšehradských univerzít. 
Každému predstaviteľovi 
zúčastnenej inštitúcie bol 
na záver schôdze odovzda-
ný certifi kát o  členstve 
v  asociácii a  podpísané 
memorandum. Našu uni-
verzitu na tomto podujatí 
reprezentoval prorektor 

doc. MVDr. O. Nagy, PhD.,  ktorý za ňu podpísal uvedené me-
morandum.
 Informácie o asociácii je možné nájsť na internetovej strán-
ke: www.ivf.uniag.sk.

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
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Slávnostné odovzdanie diplomov  absolventom doktorandského štúdia

  Dňa 22. novembra 2011  rektor Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie  v Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec, 
PhD. na slávnostnom zasadnutí  vedenia  UVLF odovzdal  ab-
solventom doktorandského štúdia  diplomy  o udelení aka-
demického titulu „philosophie doctor“ (PhD.)
  Doktorandské štúdium v 4- ročnej dennej forme ukon-
čilo 14 absolventov našej univerzity, 1 absolvent z externej 
vzdelávacej inštitúcie a  6 absolventov študijných progra-
mov  v externej forme  doktorandského štúdia.  Na základe 
počtu obhájených prác  v študijných programoch môžeme 
konštatovať, že osem absolventov študijných programov, čo 
predstavuje 53%, získalo vedecké, resp. pedagogické mies-
to.  Všetkým  srdečne blahoželáme.

  V  akademickom roku 2010/2011 v študijných progra-
moch získali akademický titul nasledovní absolventi:

 1. MVDr.Lucia Poľaková - 6. 3. 2 hygiena potravín
 2. MVDr. Z. Sýkorová-Gofová -  6. 3. 2 hygiena potravín
 3. MVDr. Ján Blanár -  6. 3. 3 veterinárna morfológia a fyziológia
 4. MVDr. Martina Galdíková - 6. 3. 3 veterinárna morfológia a fyziológia
 5. MVDr. Martin Mesarč -  6. 3. 3 veterinárna morfológia a fyziológia
 6. MVDr. Zuzana Slamínková - 6. 3. 3 veterinárna morfológia a fyziológia
 7. MVDr. Eva Styková - 6. 3. 6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
 8. MVDr.  Jana Maľová - 6. 3. 7 infekčné a parazitárne choroby zviera
 9. MVDr. Lenka Lecová - 6. 3. 7 infekčné a parazitárne choroby zvierat
 10. MVDr.Peter Major - 6. 3. 7 infekčné a parazitárne choroby zvierat
 11. MVDr. Tomáš Mihók  - 6. 3. 7 infekčné a parazitárne choroby zvierat
 12. MVDr. Gabriela Gregová - 6.3.11 hygiena zvierat a životné prostredie
 13. Mgr. Tomáš Jakuba - 6.3.11 hygiena zvierat a životné prostredie
 14. MVDr. Tomáš Csánk  - 4.2.13 virológia
 
  Absolventi  dennej formy doktorandského štúdia v štu-
dijných programoch z externých vzdelávacích  inštitúcií:

 1. MVDr. Renáta Szabóová - 6. 3.3 veterinárna morfológia a fyziológia

  Absolventi v externej forme  štúdia  v  študijných progra-
moch: 

 1. MVDr. Katarína Fašiangová - 6. 3. 2 hygiena potravín
 2. MVDr. Ing. Peter Žoldoš  - 6. 3. 2 hygiena potravín
 3. MVDr. Katarína Klapáčová - 6. 3. 3 veterinárna morfológia a fyziológia
 4. MVDr. Peter Zachar - 6. 3. 4 vnútorné choroby zvierat
 5. MVDr. Peter Smrčo - 6. 3. 7 infekčné a parazitárne choroby zvierat

  Absolventi externej formy doktorandského štúdia v štu-
dijných programoch z externých vzdelávacích inštitúcií:

 1. MVDr. Daniela Ohlasová - 4.2.7 mikrobiológia

prof. Ing. Oľga Ondrašovičová,CSc.
prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium

 V dňoch 22. až 24. novembra 2011 sa v Dome techniky 
v  Košiciach konal 5. ročník výstavy Fórum vzdelávania, ka-
riéry a  inovácií Pro Educo 2011. Na výstave sa okrem našej 
univerzity prezentovalo aj 10 univerzít zo Slovenska a Čiech. 
Účasť verejnosti a študentov, teda celková návštevnosť po-
dujatia, je parameter, ktorým sa hodnotí úspešnosť výstavy. 
V tomto roku toto podujatie navštívilo  okolo 6 800 návštev-
níkov, študentov stredných škôl cez 3 000.  Oproti minulým 
rokom je to 50 %-ný nárast.
 Aby propagácia našej univerzity a štúdia bola príťažlivej-
šia, zapojili sme do propagácie aj zástupcov študentov. Vrelá 
vďaka patrí študentom 5. ročníka študijného programu vše-
obecné veterinárske lekárstvo Michalovi Žilinčíkovi, Petrovi 
Nováčikovi, Bystríkovi Ambrušovi, Hane Rácekovej a  Márii 
Staníkovej. 
 Napriek tomu, že v dnešnej dobe si všetci záujemcovia 
o  štúdium vedia zistiť informácie prostredníctvom webo-
vých stránok univerzít,  dovoľujem si tvrdiť, že osobný kon-
takt a skúsenosť pre potenciálnych študentov je nenahradi-
teľná a tieto výstavy vzdelávania majú veľký význam. 

Ing. Renáta Božíková, vedúca študijného oddelenia 

Pro Educo 2011
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 Po dva a  pol roku v  septembri 2011 skončilo riešenie 
projektu INFEKTZOON – centrum excelentnosti pre nákazy 
zvierat a  zoonózy, ktorý bol podporený zo štrukturálnych 
fondov EÚ čiastkou 1 293 090 EUR. Riešiteľmi projektu boli 
pracovníci troch katedier na UVLF –  katedry mikrobiológie 
a  imunológie, katedry epizootológie a  parazitológie, a  ka-
tedry patologickej anatómie a  patologickej fyziológie. Ako 
partner bol do projektu zapojený Parazitologický ústav SAV 
v  Košiciach.  Hlavným cieľom pro-
jektu bol vytvorenie bázy pre kvalit-
ný výskum. Preto sme nakúpili nové 
špičkové prístroje, čím  sme spekt-
rum unikátnych prístrojov v  našich 
laboratóriách výrazne rozšírili. Dnes 
máme v laboratóriách okrem iných 
prístrojov aj gnotobiologický izo-
látor pre hlodavce, prietokový cy-
tometer, sofi stikované mikroskopy, 
prístroj pre elektroforézu makro-
molekúl na čipoch, systém pre 2D 
elektroforézu, termocykléry pre PCR 
a real-time PCR, DNA sekvenátor, 
hybridizačnú stanicu na microarray, 
microarray skener, MALDI-TOF a iné. 
Všetky prístroje sú, samozrejme, 
k dispozícii záujemcom z iných pra-
covísk univerzity a iných inštitúcií. Počas riešenia projektu sa 
zlepšilo vybavenie počítačmi, rozšírili sa siete informačných 
technológií a boli tiež upravené niektoré laboratórne pries-
tory. Dvaja riešitelia sa zúčastnili na krátkodobých stážach vo  
Francúzsku a Španielsku za účelom získania nových meto-
dických skúseností z genomického a proteomického výsku-
mu. Tieto skutočnosti vytvorili solídnu bázu pre riešenie 
aktuálnych problémov infekčných chorôb zvierat a zoonóz 
s  využitím nielen klasických, ale aj genomických a proteo-
miockých metodík porovnateľných s tými, ktoré sú využíva-
né v kvalitných európskych vedeckých laboratóriách.
 Prvé úspechy projektu INFETZOON sa prejavili už v prie-
behu riešenia nielen prezentáciou výsledkov na medziná-
rodných konferenciách (21st International Pig Veterinary 
Society Congress vo Vancouveri, Anual Meeting of Epizone 
v Sain Malo a iných), ale aj publikovaním prác v kvalitných CC 
časopisoch, napr. British Poultry Science, Journal of Virologi-
cal  Methods, Veterinary Research Communication, Research 
in Veterinary Science, Virus Research, Helmintológia; Inter-
national Journal of Parasitology, Journal of Applied Gene-

PROJEKT INFEKTZOON skončil, nastupuje jeho nový začiatok

tetics, Veterinary Immunology and Immunopathology, BMC 
Genetics, FEMS Immunology and Medical Microbiology. Naši 
pracovníci sa zapojili aj do riešenia medzinárodných grantov, 

menovite troch COST projektov, 
švajčiarsko-slovensko-ukrajin-
ského a slovensko-portugalské-
ho projektu  a  iných. Z  domá-
cich projektov spomeňme dva 
prijaté APVV projekty a viaceré 
VEGA a  KEGA projekty. V  štádiu 
podania sú ďalšie medzinárod-
né a domáce projekty. Pri riešení 
projektov nám pomáhajú dokto-
randi, ktorí môžu už na začiatku 
svojej vedeckej kariéry využívať 
unikátne vedecké prístroje.
   V  rámci propagácie INFEKT-
ZOON-u  širšej odbornej verej-
nosti sme pripravili 20 stranovú 
brožúrku v  slovenskej a  anglic-
kej verzii. V tomto informačnom 

materiáli vysvetľujeme poslanie projektu, organizačnú štruk-
túru a náplň sekcií, tiež uvádzame abstrakty vedeckých prác 
publikovaných členmi centra excelentnosti za ostatné 2-3 
roky. Nezabudli sme ani na uvedenie niektorých našich no-
vonadobudných unikátnych prístrojov a ponúkané kvalifi ko-
vané vedecké služby. Brožúra je k dispozícii na pracoviskách 
INFEKTZOON-u.
 Hoci už zo samotnej podstaty centra excelentnosti vy-
plýva výzva na výraznejšie zapájanie kolektívov do medzi-
národných projektov, v žiadnom prípade sa nebránime ani 
aktívnej spolupráci s  domácimi pracoviskami vedeckého 
a aplikovaného výskumu, či pomoci praxi. Výsledkom sú 
spoločné riešiteľské kolektívy s univerzitnými pracoviskami, 
ústavmi SAV, kolektívmi ŠVPS SR a inými. 
 Projekt INFEKTZOON síce skončil, ale už pri jeho vzniku 
sme vedeli, že v budúcnosti má pokračovať bez podpory fi -
nančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ. Teraz začína 
nová fáza INFEKTZOON-u – udržanie jeho životaschopnosti.

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
odborný garant projektu

Doktorandka Mgr. Valéria Lešková v  laboratóriu 
genomiky. Vľavo na stole termocyklér pre real-time 
PCR, vpravo – skener na microarray.

Blahoželáme jubilantom...
....oslavujúcim v mesiaci november a december životné jubileá a prajeme im veľa pevného zdravia,

šťastia, lásky, pokoja a porozumenia, úspechov v osobnom i profesionálnom živote.

MVDr. Drahomíra Sopková, PhD. 

Andrej Mikula

PharmDr. František Tamer

doc. MVDr. Jozef Knežík, CSc.

prof. MVDr. Oľga Burdová, PhD.
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás v mesiaci november navždy opustili
dvaja naši spolupracovníci a priatelia.

Dňa 12. novembra 2011 vo veku 60 rokov navždy odišiel
náš kolega z ústavu epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

doc. MVDr. Zdenek Beníšek, PhD.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola 16. novembra v košickom krematóriu.

Dňa 23. novembra 2011 navždy odišiel vo veku 54 rokov 
náš kolega z kliniky malých zvierat

doc. MVDr. Anton Ševčík, PhD.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola 25. novembra na Verejnom cintoríne v Košiciach.

 Dňa 19. novembra 2011 sa na Donovaloch uskutočnil 
XXI. snem Komory veterinárnych lekárov SR, ktorého sa zú-
častnili aj zástupcovia ŠVPS SR, UVLF v Košiciach, Združenia 
veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat ako aj Komory  
veterinárnych lekárov ČR. Za našu univerzitu sa snemu zú-
častnil doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor pre klinickú 
činnosť a  styk s  praxou. Snem sa niesol v  znamení pripo-
menutia si zakladania stavovskej organizácie súkromných 
veterinárnych lekárov v roku 1991 a osláv Svetového  roka 
veterinárnej medicíny. Tohoročný snem KVL SR bol význam-
ný  aj tým, že bol smenom volebným a jeho súčasťou bola aj 
voľba prezidenta, viceprezidenta a  ďalších členov orgánov 

XXI. snem Komory veterinárnych lekárov SR

komory. Za prezidenta KVL SR bol na ďalšie funkčné obdo-
bie opätovne zvolený MVDr. Ladislav Stodola. 
Úroveň spolupráce za ostatné roky medzi KVL a našou uni-
verzitou bola hodnotená pozitívne. Táto vzájomná spolu-
práca je pre veterinárnu profesiu a jej pozdvihovanie v po-
vedomí spoločnosti veľmi potrebná a vzájomne prospešná. 
Bol preto vyslovený záujem ju naďalej rozvíjať, pretože KVL 
je považovaná za významného spolugaranta kvality vzde-
lávania veterinárnej profesie. Jednou z  významných úloh 

KVL je možnosť podieľať sa na riešení odborných problémov 
veterinárneho školstva posudzovaním úrovne veterinárnej 
výchovy a  vzdelávania a  možnosť pripomienkovania a  po-
dávania návrhov opatrení k  jej neustálemu skvalitňovaniu. 
Komora tak predstavuje významnú súčasť zabezpečovania 
kvalitnej prípravy absolventov pre prax. Významným aspek-
tom našej spolupráce je organizácia odborných praxí našich 
študentov u súkromných veterinárnych lekárov, ktorá je za-
bezpečená podpísanou rámcovou zmluvou medzi KVL SR 
a UVLF. Ďalším významným aspektom spolupráce je členstvo 
prezidenta KVL vo vedeckej rade našej univerzity, čo umož-
ňuje vyjadrenie názorov členov komory na pôde univerzity 
ako aj sprostredkovanie informácií z akademickej pôdy čle-
nom komory. Mnohí členovia komory sa zúčastňujú vzdelá-
vacieho procesu ako členovia skúšobných komisií pre štátne 
skúšky, obhajoby záverečných prác, prezentáciou vybraných 
prednášok pre študentov ako aj už spomínaným praktickým 
vzdelávaním študentov pri zabezpečovaní odborných praxí. 
Neoceniteľnou pomocou zabezpečovania pedagogického 
procesu je aj pomoc súkromných veterinárnych lekárov pri 
organizovaní praktických cvičení. Pedagógovia z  univerzi-
ty sa na druhej strane podieľajú odbornými prednáškami 
aj praktickými prezentáciami na ďalšom vzdelávaní členov 
komory a  mnohé, hlavne klinické, pracoviská prispievajú 
pravidelne do vzdelávacieho programu zaraďovaných do 
Kalendária KVL SR. 
Rokovanie snemu za UVLF v  Košiciach pozdravil prorektor 
Nagy, ktorý vo svojom príhovore zhodnotil a ocenil doteraj-
šiu spoluprácu s komorou a  jeho členmi pri výchove vete-
rinárneho lekára a  príprave absolventa na vstup do praxe, 
ako aj pri zdôrazňovaní dôležitosti postavenia veterinárneho 
lekára v spoločnosti a pri zvyšovaní jej povedomia o význa-
me tejto profesie. Poďakoval sa taktiež za podiel a aktívnu 
spoluúčasť KVL na organizovaní podujatí, ktoré sa tohto 
roka uskutočnili v  rámci osláv Svetového roka veterinárnej 
medicíny 2011.

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
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 Bolo mi cťou v  mene rektora a  vedenia UVLF, spolu-
pracovníkov, ako aj celej akademickej obce UVLF, priateľov 
a známych odovzdať dňa 3. 12. 2011 zlatú medailu a ďakov-
ný list za rozvoj našej univerzity prof. MVDr. Pavlovi Bartkovi, 
DrSc., pri príležitosti jeho 80. narodenín v mieste jeho súčas-
ného bydliska v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. My, 
ktorí poznáme pána profesora, vieme, že takáto udalosť by 
si zaslúžila honosnejší rámec v duchu tradičných jubilejných 
seminárov s podtitulom „Život a dielo“, ktoré však vzhľadom 
na reálne okolnosti sa nemohlo uskutočniť na univerzitnej 
pôde. Viem však, že po absolvovaní slávnostného podujatia 
u pána profesora Bartka a úprimných spomienkach na spo-
lu prežité roky mne ako jeho študentovi, spolupracovníko-
vi, blízkemu kolegovi a  pri tejto príležitosti i  poverenému 
zástupcovi našej alma mater mi dojatie i celkové duševné 
rozpoloženie nedovolí nepripomenúť tým, ktorí sme poznali 
jubilanta, i tým, ktorí ho nepriamo poznajú cez jeho prácu, 
učebnice, spoločenské spomienky, kto je pán profesor Bart-
ko pre našu alma mater. 
 Prof. MVDr. Pavol Bartko, DrSc. je v odbornej veterinár-
nej a univerzitnej praxi považovaný za významného vysoko-
školského učiteľa, vedca a šíriteľa zveľaďovania širokej poľ-
nohospodárskej a veterinárskej praxe. Rodiskom jubilanta 
(1. 12. 1931) je malebná stredoslovenská dedinka Banky pri 
Banskej Štiavnici, v  ktorej už od mladosti nadobudol vrelý 
vzťah k  živej prírode, čo sa prejavilo už počas navštevova-
nia základnej a strednej školy. Tento záujem vyvrcholil po-
čas štúdia na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach,  ktorú 
úspešne ukončil v r. 1956. Tento rok je aj počiatkom jeho tvo-
rivej činnosti ako vysokoškolského pedagóga, vedeckého 
pracovníka, úzko spätého s vývojom a realizáciou  praktic-
kých vedeckých poznatkov do výrobnej praxe. Prof. Bartko 
v pomerne krátkom čase sa stal kandidátom veterinárnych 
vied, odborníkom a špecialistom v problematike vnútorných 
chorôb hospodárskych zvierat, zvlášť v oblasti porúch látko-
vého metabolizmu. Aj z tohto dôvodu ho vtedajší vedúci ka-
tedry prof. Gdovin navrhol na habilitáciu (1966) a už v roku 
1984 bol menovaný profesorom. 
 V rokoch 1957 – 1970 a 1975 – 1978 pôsobil na Veteri-

nárnej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v  Havane, 
kde prednášal choroby prežúvavcov a ošípaných aj klinickú 
propedeutiku. Okrem praktických cvičení v  pregraduálnej 
výchove sa venoval aj ašpirantom v postgraduálnom štúdiu. 
Kratší pobyt na svojej materskej VŠV postačil, aby dokončil 
doktorskú dizertačnú prácu v roku 1984 a ešte pred jej ob-
hájením pôsobil na Veterinárskej fakulte Univerzity Eduardo 
Mondlane – Maputo v  Mozambiku, kde okrem výučby ga-
rantoval aj projekt UNDAP-FAO (1984 – 1987). V roku 1985 
obdržal najvyššiu vedeckú hodnosť DrSc. Z  jeho dlhodo-
bých pobytov možno spomenúť i 3-mesačný študijný pobyt 
v Edinburgu – 1972 a krátkodobý pobyt na Veterinárskej fa-
kulte Univerzity v Cordobe – Španielsko.
 Za spomínané obdobie bibliografi a prof. Bartka je veľmi 
bohatá. Celkový počet publikácií jednotlivo i v spoluautor-
stve je 341. Vedeckú produktivitu reprezentuje 33 závereč-
ných správ, pôvodné vedecké práce v počte 121, učebnice 
a monografi e 27, realizované patenty, projekty a autorské 
osvedčenia 11 a  iné. Jeho neúnavnú aktivitu dokresľuje aj 
členstvo v  medzinárodných spoločnostiach pre jednotlivé 
druhy hospodárskych zvierat, v redakčných i vedeckých ra-
dách. Bol členom Slovenskej komisie pre udeľovanie vedec-
kých hodností, predsedom prvého Akademického senátu 
UVL v Košiciach a členom Štátnej akreditačnej komisie. Ne-
sporne jeho zásluhou bolo zriadené Klinické skúšobné labo-
ratórium umiestneného na katedre, ktoré svojou činnosťou 
napomáhalo v diagnostike porúch zdravotného stavu hos-
podárskych zvierat nielen na farmách, ale aj v drobnochove, 
a aj dnes funguje na pracovisku kliniky prežúvavcov a kliniky 
ošípaných ako laboratórium klinickej diagnostiky. Odborná 
erudícia, hlboké teoretické vedomosti a dobré organizačné 
schopnosti isto zavážili, aby zaujal miesto vo vedení katedry 
v rokoch 1990 až 1997 a vyškolil viacerých domácich i zahra-
ničných ašpirantov.
 Je pre mňa neuveriteľné, že relatívne dlhé životné obdo-
bie, pracovné nasadenie, mnohokrát rôzne životné peripe-
tie, príjemné i menej príjemné spomienky sa vmestia do tak 
krátkeho času, ktoré vymedzí spoločenská udalosť pri príle-
žitosti životného jubilea. Spolu so mnou prítomní kolegovia 
i tí, ktorí naňho v deň narodenín spomínali či už v Košiciach 
alebo inde v zahraničí, sme radi, že pán profesor sa týchto 
dní dožil v dobrej pohode v kruhu svojej rodiny a jeho spo-
mienky na množstvo spoločne prežitých chvíľ vrátane kon-
krétnej personifi kácie, pre nás už v  bežnom pracovnom 
ruchu mnohokrát aj opomenutých kolegov, nám na krátku 
dobu pripomenuli prekrásny spolu prežitý uplynulý čas. 
Úprimne povedané, v živote človeka je mnoho chvíľ, ktoré 
príjemne ohrejú i potešia pri srdci a nami prežité chvíle k nim 
určite patria. Pre nás budú nezabudnuteľné slová pri roz-
lúčke s  jubilantom, ktorý v prvom rade myslel na obrovský 
kolektív ľudí a  v ktorých vyslovil svoje úprimné poďakova-
nie s prianím pevného zdravia, pracovnej i rodinnej pohody 
všetkým bez toho, aby konkrétne  niekoho menoval najmä 
z obavy, aby nikoho nevynechal.
 Milý pán profesor, k osobnej gratulácii sa aj touto cestou 
iste radi pripoja všetci tí, ktorí v deň vášho jubilea na vás mys-
leli a  do ďalších rokov života želali pevné zdravie, pohodu
a veľa radosti v kruhu najbližších.
 

V mene kolektívu kliniky prežúvavcov a kliniky ošípaných, 
AO UVLF v Košiciach a priateľov i známych

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.

Prof. MVDr. Pavol Bartko, DrSc. – 80-ročný

MVDr. Miroslav Húska, PhD., Oľga Petríková, jubilant, Marta 
Bartková (manželka a  bývalá laborantka na našom praco-
visku), prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
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 Ak by sme hovorili o nejakej konferencii či športovej sú-
ťaži, hovorili by sme už o   piatom ročníku. V prípade takej-
to spoločenskej udalosti, ktorá už neodmysliteľne patrí 
k  záveru kalendárneho roku, hovoríme o  jubilejnom pred-
vianočnom stretnutí zamestnancov a  priateľov univerzity 
v  krásne vyzdobenom prostredí reštaurácie Golden Royal. 
Dňa 16. decembra 2011 sa tu opäť stretli pozvaní hostia, aby 
sa v predvianočnej atmosfére pozastavili, vydýchli po roku 
práce, hodnotili, spomínali, porovnávali, plánovali, ale najmä 
aby sa potešili v spoločnosti kolegov a priateľov. 

Predvianočné stretnutie

 Vianočnú atmosféru vyžarujúcu z  prostredia i  nálady 
hostí umocnilo vystúpenie detskej zložky folklórneho súbo-
ru Železiar. Po doznení tónov piesne Tichá noc sa prihovo-
ril prítomným rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, 
PhD.,  aby sa im  poďakoval za všetko, čo urobili v prospech 
univerzity, a  poprial im pokojné a  šťastné prežitie vianoč-
ných sviatkov a všetko dobré do nového roku. Po spoločnom 
prípitku sa rozvinula vrava, smiech, hudba a  neskôr  aj ta-
nec...                                                    Snímky: MVDr. Ladislav Pačaj

(lk)

 Katedra lekárenstva a farmaceutickej technológie v rám-
ci zabezpečenia výučby predmetu farmaceutická botanika 
sprevádzkovala po rokoch opäť univerzitné skleníky. Štu-
denti 2. ročníka farmácie pod odborným vedením doc. Ing. 
Jarmily Eftimovej, CSc., a  Ing. Krejzovej, PhD., predpestovali 
priesady liečivých rastlín, vysádzali na políčka a priebežne sa 
o liečivé bylinky starali. Dnes máme na poličkách vysadených 
32 druhov liečivých rastlín, 14 druhov liečivých drevín a 10 
druhov skleníkových liečivých rastlín. Poznávanie liečivých 
rastlín a vytvorenie herbára je súčasťou výučby. Zároveň zoz-
bierané a usušené bylinky slúžia ako droga pre výučbu far-
makognózie. Výučba farmaceutickej botaniky je pre študen-
tov atraktívnejšia a zároveň sa u nich vytvára pozitívny vzťah 
liečivým rastlinám, ktoré môžu neskôr v profesionálnej praxi 
využívať na podpornú liečbu rôzných ochorení u človeka. Na 
základe zmluvy o spolupráci s Agrokarpaty, s. r. o., Plavnica, 
sme vypestovali 10  000 kusov priesad medovky lekárskej. 
V   akademickom roku 2011/2012 budeme znova pre nich 
pestovať priesady bylín podľa vzájomnej dohody. Vďaka 

Z činnosti katedry lekárenstva a farmaceutickej  technológie

sponzorovi Agro CS - Lučenec  Ing. Mužilovi sme získali sub-
stráty v hodnote 1 000 eur, ktoré nám umožnili predpestovať 
farmaceuticky najdôležitejšie liečivé rastliny. V rámci vzdelá-
vania katedry sa doc. Eftimová aktívne zúčastnila na medzi-
národnej konferencii Exo a endoekologické aspekty zdravia 
v  Kvitka Poloniny na Ukrajine. Taktiež sa aktívne zúčastnila 
2. medzinárodnej vedeckej konferencie Liečivé, aromatické 
a koreninové rastliny a odborného seminára s medzinárod-
nou účasťou na tému Aktuálne aspekty pestovania, spra-
covania a  využitia liečivých, aromatických a koreninových 
rastlín. Všetky poznatky získané na konferenciách pomôžu 
pri ďalšom rozširovaní nášho odborného a vedeckého po-
znania a zároveň umožnia prenášať najnovšie poznatky do 
výučby. Katedra pripravila a uviedla do prevádzky virtuálnu 
Univerzitnú záhradu liečivých rastlín pre zaneprázdnených 
záujemcov, aby si tak mohli pozrieť políčka s liečivými rast-
linami s  ich popisom a   použitím v bežnom živote (http://
www.uvm.sk/univerzitna-zahrada/index.html).

doc. Ing. Jarmila Eftimová, PhD.

Študenti pri príprave políčok Študenti pri  práci v skleníku Pestrec mariánsky (Silybum marianum)



a vletel k ostatným do druhého auta. Igora zatiaľ ďalší roj za-
hnal do buša. Ja som to všetko sledoval nehybne sediac pod 
stromom v starom člne pod plachtovou strechou. Po chvíli 
ku mne prišla jedna včielka na obhliadku, tak som prestal aj 
dýchať. Trikrát ma obletela a zmizla. V duchu som si pomys-
lel, čo spravím, ak ide po ostatné. Mal by som dve možnosti. 
Buď sa pustiť cez roj a utekať ku chalanom do auta, čo však 
bolo dosť ďaleko, alebo skočiť a ponoriť sa do vody ku kroko-
dílom. Našťastie roj ku mne neprišiel a chalani na aute zatiaľ 
išli hľadať Igora do buša. Keď sa vrátili, už som chytal ryby, 
ale stále nehybne alebo so spomalenými pohybmi. Večer 
sme všetky ulovené ryby pustili naspäť a vybrali sme sa na 
nočnú jazdu, na ktorej sme chytili vajcožrúta (ang. Rhombic 
Egg-eater, lat. Dasypeltis scabra) a norozmiju (ang. Southern 
Stiletto Snake, lat. Atractaspis bibroni).
 Ráno, keď vyšlo slnko, vybral 
som sa do buša, či o  niečo ne-
zakopnem. Došiel som ku vod-
ným nádržiam, ktoré vyzerali 
ako nejaký močiar. Prvé, čo ma 
vystrašilo, boli svine bradavič-
naté, ktoré vybehli oproti mne 
z  krovia, keď som sa približoval 
ku termitisku, ktoré som si chcel 
obzrieť. Na hladine som sem 
tam zazrel oči krokodílov, pláva-
júce varany nílske a vyskakujúce 
vydry. Na brehu boli stopy po 
krokodíloch, a  čo ma vyľakalo, 
bol hučiaci roj afrických včiel v neďalekom kroví. Radšej som 
sa opatrne otočil a vrátil sa bo buša. Tam ma zaujali veľké čer-
veno čierne pavúky s veľkými sieťami a úchvatný nedotknu-
tý buš. Okolo deviatej som sa už musel vrátiť, lebo teplota 
v buši začala veľmi rýchlo stúpať. V ten deň sme sa presunuli 
asi sto kilometrov na juh Svazijska do mesta Big Bend, kde sa 
neďaleko stretávali hranice Svazijska, Juhoafrickej republiky 
a Mozambiku. Cestou sme pozorovali miestnych ľudí, stavby 
a kultúru. Večer sme si pozreli jazero, kde by mali byť hrochy. 
Požičal som si štvorkolku, aby som skoro ráno mohol vyraziť 
do buša. Večer chalani išli na nočnú jazdu, kde našli atractas-
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EXPEDÍCIA AFRIKA – SVAZIJSKO

Druhý deň je krásne slnečný. Berieme so sebou desať litrov 
zmrznutej vody a odchádzame naspäť do parku Mbuluzi. Mi-
lan chytá solifugu, Igor fotí lajniaka obyčajného, Maťo zbiera 
kliešte,  ja skúmam miestne huby. Ale po plazoch ani stopy. 
Cez obed sa vraciame naspäť, lebo nás miestni berú len pár 
kilometrov od mozambických hraníc, kde do noci robíme 
nočný prieskum. Buš je aj v noci zaujímavý, hlavne tie zvu-
ky. Pokračujeme nočnou jazdou a zbierame prejdené hady. 
Ráno si prezeráme novú lokalitu a  hneď nás volá miestny 
sused, že včera pri dome mal v  šachte mozambickú kob-
ru a  vedľa domu na bambusoch dve čierne mamby. Ostali 
sme trochu prekvapení, ako pokojne to rozprával, hoci mu 
po dvore behalo holé asi dvojročné dieťa. Preskúmali sme 
miesta, ktoré nám ukázal, ale nič. Začíname mať dojem, že 
hady sú síce všade, ale keď prídeme my, tak ujdú. Zaviedol 
nás do záhrady, kde mu opice robili šarapatu a   škrekom 
ho upozorňovali na hada. Pri dome sme spoločnými silami 
chytili scinka (ang. Red-sided Skink, lat. Trachylepis homa-
locephala) a stromovú  agamu (ang. Southern Tree Agama, 
lat. Acanthocerus atricollis). Po chvíli jeden domorodý chla-
pec z vedľajšieho domu volal na svoju mamu, že videl pod 
stromom kobru. Rýchlo sme tam pribehli, ale pod stromom 
bolo driev, dosiek, sena a pneumatík, že kým sme to všetko 
poprehadzovali, našli sme už len diery v zemi. Tak sme aspoň 
preskúmali scinka a agamu. 

 Pred obedom sme išli do miestnej súkromnej rezervácie, 
kde nám majiteľka ukázala zebru, ktorá mala na sebe obrov-
ské množstvo kliešťov, hlavne na konečníku a vulve. Nejaké 
sa nám podarilo odobrať z tela, aj keď kopala a nechcela, aby 
sme sa ku nej priblížili. Poobede nás Clifton zobral na blíz-
ke jazero s hrochmi a krokodílmi na rybačku sumcov. Usa-
dili sme sa pri ústí malej riečky do jazera. Maťo s Milanom 
si vybrali miesto na drevenom mostíku, Igor s  Cliftonom 
na ukotvenej lodi pre turistov, ja do starého deravého člna 
sčasti prikrytého plachtou pod strom plný pletiarok. Nie som 
rybár, a tak sa mi stále pošťastili len malé rybičky, ktoré som 
nosil ostatným ako návnadu na sumce. Veď aj to musí niekto 
robiť. Pohodu a kľud vyrušil až Maťo, keď nahodil priamo do 
úľa divých afrických medonosných včiel (ang. African honey 
been, lat. Apis mellifera scutellata). Nad hlavami sa vytvorili 
tri rozhnevané silno bzučiace roje. Najprv všetci okrem Igora 
nehybne stáli. Igor, ten hneď začal utekať preč, keďže je aler-
gický na včelie uštipnutie. Keď Maťo dostal štyri žihadlá a Clif-
ton desať, ani oni to už nevydržali a ušli do auta. Nie na dlho, 
keďže piate dvere boli otvorené a celý jeden roj obalil auto 
a vletel cez otvorené dvere dnu. Maťo okamžite vybehol von 

pisa a ja som naberal sily na ranný výjazd. Ráno o piatej som 
preskúmaval polia s  cukrovou trstinou a  okolie, no natrafi l 
som iba na jašterice a varany. Po návrate sme sa s Theou pus-
tili do preparovania a skúmania lebiek hadov, ktoré chalani 
našli v  noci zrazené na ceste. Podvečer sme sa potúlali po 
okolí a nazbierali zopár kliešťov. Večer nám domáci pripra-
vili grilovačku a Milan chytal kadejaký hmyz, ktorý videl vo 

dokončenie z predchádzajúceho 
čísla



www.uvlf.sk 25

svetle ohňa a baterky. Po odreagovaní všetci odišli na nočnú 
jazdu a ja opäť spať a nabrať síl na ráno. Na ceste našli nejaké 
zrazené i živé hady a iné zvieratá. Prišli ráno o tretej s ťažko 
poraneným pytónom sebae (ang. Southern African Python, 
lat. Python natalensis), ktorého tesne predtým, ako ho chala-
ni našli, prešlo auto. Po obhliadke som zistil, že posledná tret-
ina tela je paralyzovaná a po palpačnom vyšetrení som zistil, 
že má v  blízkosti desaťcentimetrovej tržnej rany rozmliaž-
dené stavce a prerušenú miechu. Chcel som ho utratiť, aby 
sa netrápil, ale o pár minút skonal Igorovi v rukách. Bolo nám 
ho veľmi ľúto, lebo to bol naozaj veľmi krásny exemplár. Ne-
potešil ma ani ďalší had, ktorého mi Igor ukázal, a to mozam-
bickú kobru, ktorú domorodci usmrtili mačetou. Z  ďalších 
živých hadov to boli domový had (ang. Cape House Snake, 
lat. Lamprophis capensis) a norozmija.
 Ľahol som si, ale už som nezaspal, tak som sa s výcho-
dom slnka vybral do buša. Buš je pri východe slnka neuveri-
teľne nádherný. Po dlhom predieraní sa vysokou trávou som 
objavil kamenistý terén s nízkymi akáciami. Ostal som stáť 
a s úžasom som pozeral na tú krásu. Naraz z krovia vyšiel asi 
meter dlhý varan skalný prekvapený mojou prítomnosťou. 
Chvíľu sme na seba iba pozerali. Rozmýšľal som, či mám vy-
tiahnuť kameru, ktorú som mal v ruksaku, alebo sa po ňom 
vrhnem. Varan vytušil moje úmysly, a keď som po ňom skočil, 
zacítil som už iba koniec chvosta. Stratil sa v kroví. Sklama-
ný som sa pustil viac a viac do buša. Tráva bola čoraz vyššia 
a hustejšia. Po hodine predierania sa hustým, meter a pol vy-
sokým porastom a nafotením len nejakých vtáčikov som sa 
otočil a vracajúc späť som sa znova predieral. Určite tam bolo 
plno zvierat, ale dobre schovaných. Po chvíli som začul šum 
na ľavo odo mňa v poraste. Približujúc sa naraz proti mne vy-
behne sviňa bradavičnatá s nie priateľskými úmyslami. Dal 
som sa do prekážkovému behu k najbližšiemu stromu, ale 
keď som k nemu dobehol, zistil som, že všetko okolo mňa sú 
akácie s poriadnymi tŕňmi. Otočil som sa, vzal som do ruky 
lovecký nôž a bez úsmevu v nehybnom postoji som čakal, či 
sa nezahrám na Tarzana. Sviňa zastavila asi 5 metrov predo 

mnou, zopárkrát zakrochkala a vrátila sa. Nezľakla sa môjho 
loveckého noža, ale zahnala ma do dostatočnej vzdialenosti 
od svojich mláďat. Keďže teplota už stúpla na 35°C, pobral 
som sa naspäť ku chalanom. Ten deň sme strávili cestova-
ním naspäť na našu základňu a  pozorovaním obyvateľov. 
Večer sme odobrali vzorky od odchytenej mehélye chovanej 
v zajatí u domácich už 8 rokov. S Milanom sme išli na nočnú 
obchôdzku a Igor s Maťom nachytať gekóny. Našli sme iba 
neidentifi kovateľné pozostatky zrazených zvierat a  spravili 
si nočnú prechádzku po brehu vodných nádrží s krokodílmi. 
Unavení sme si každý rozložili svoj stan a hlboko zaspali do 
uspávajúcej Africkej noci. 
 Ráno som našiel v miestnom bazéne na smrť vyčerpané-
ho a doráňaného rybárika. Dal som ho do chládku a dôklad-
ne som ho prezrel, ale neveril som, že sa z toho dostane. Po 

dvoch hodinách som si všimol, že sa mu polepšilo, preschol 
a nabral nových síl. Ešte mu nešlo lietať ďalšiu hodinu, ale na-
koniec odletel na najbližší strom a viac sme ho už nevideli. 
Buď sa z toho dostal, alebo sa stal obeťou predátora. Začalo 
pršať a my sme celý deň strávili zapisovaním výsledkov a ja 
preparovaním lebiek. Na druhý deň sme sa vybrali do mesta 
Manzini na miestny trh. Samozrejme, že naši hygienici by si 
zgustli! Tam kúpite všetko, čo v Afrike potrebujete. Od jedla 
cez suveníry až po oštepy a mačety. Zaujali ma spievajúce 
ženy priamo na trhu a aj welfare uskladnených zvierat, ale aj 
celkový život týchto ľudí. 

 Večer sme odobrali vzorky od nočných vreteníc, ktoré 
sme doniesli v prvý deň v úbohom stave. Thea ich trochu vy-
kŕmila žabkami a uložila v suchom, takže boli na tom trochu 
lepšie. Neskôr nám doniesol miestny chlap mŕtvu mladú vre-
tenicu útočnú (ang. Puff  adder, lat. Bitis arietans). Že vraj ju 
prešiel autom, ale vôbec nebola zmliaždená od pneumatiky, 
ale mala prerušenú miechu, ako keby bola seknutá lopatou. 
Hneď som sa dal do pitvy a odobrali sme vzorky ešte kým 
bola čerstvá. Milan dostáva horúčky, tak mu dávame lieky a 
poberáme sa nocovať každý do svojho stanu. 
 Ráno sme sa rozhodli, že navštívime ďalší národný park 
Hlane. Hneď po vstupe nás príjemne prekvapilo blízko sa 
pasúce stádo nosorožcov čiernych, pri jazere sa vyvaľovala a 
slnila rodinka hrocha obojživelného a elegantne plávali kro-
kodíly nílske. Pravá Afrika, už len vbehnúť medzi ne a okúpať 
sa. Prezeral som si po anatomickej stránke miestne lebky 
a zaujala ma lebka svine bradavičnatej, v ktorej bol vrastený 
drôt, s ktorým musela žiť niekoľko rokov.  Po príchode sprie-
vodcu, ktorý nás mal zobrať ku levom, odchádzame na off -
-road aute do buša. Milana chytá zimnica a  zvyšuje sa mu 
teplota. Neteší nás to. Na maláriu ani nepomýšľame. Prvé 
zvieratá, ktoré nás vítajú, sú svine bradavičnaté a  antilopy. 
Vchádzame do lokality s  levmi, ale tráva je taká vysoká, že 
nie je šanca niečo vidieť. Miestami dosahuje až dva metre. 
Objavujeme jamu s napršanou vodou, ktorú si vyhĺbili slony 
a po chvíli vidíme prvého slona afrického. Chvíľu ho prena-
sledujeme v dostatočnej vzdialenosti, keďže by mohol náš 
off -road prerobiť na trabant a po chvíli vidíme ďalšie slony.
 Pokračujeme v hľadaní levov a naraz pred nami vidíme 
mŕtveho geparda štíhleho, pravdepodobne strhnutého lev-
mi. Už som chcel zoskočiť z auta a preštudovať kadáver, keď 
ma zastavil sprievodca, že to sa nesmie, že levy sú tu, len 
ich nevidíme. Ďalej ešte nachádzame iné zvieratá, ale leva 
ani jedného. O pár minút nás víta kŕdeľ supov afrických a za 
nimi rodinka žiráf. Naraz pred nami na ceste ležal nosoro-
žec. Zastavili sme a uvažovali, či sa otočíme, alebo počkáme, 
ale v žiadnom prípade sme ho nechceli vystrašiť, nemuselo 
by to dopadnúť dobre. Jeho roh bol väčší ako môj lovecký 
nôž. Keď nás zaregistroval, vstal a vtedy sme zistili, že je to 
samica s  mláďaťom. Ustúpili, zapózovali nám a  pomaličky 
sa od nás vzdialili. Naša prehliadka sa končila so  začínajú-
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cim súmrakom. A tu znova na ceste pred nami obrovský sa-
mec so samicou nosorožca, tak sme zastavili. Pozeral sa na 
nás majestátnym pohľadom, ale napokon tiež ustúpil aj so 
svojou partnerkou. Zosumarizovali sme zážitky a pobrali sa 
na základňu. Milan dostal ďalšie lieky na stiahnutie horúčky 
a zaľahli sme do stanov.
 V noci prišla africká búrka, ktorá Igora vyplavila zo stanu 
a vyhnala do auta. Ráno sme sa zobudili, Igor v aute, Milan 
s  mokrou hlavou, ako ju mal opretú o  stan, Maťo suchý,  ja 
s mokrými nohami a hlavou. Našli sme ešte nejaké suché veci 
a rozdelili sa na dve skupiny. Igor s Maťom išli do národné-
ho parku Mbuluzi a  ja s Milanom sme sprevádzali Theu do 
nemocnice, kde išla odniesť antiséra. Mám silnú náturu, ale 
toto bolo aj na mňa priveľa. Len čo sme vošli do čakárne, pri-
vítal nás žalostný spev černošských žien a plač malých detí. 
Upozornili nás, aby sme sa veľmi nedotýkali vecí a ľudí, lebo 
je tam 100 %-ná HIV pozitívnosť. V celej krajine je okolo 70 
% HIV pozitívnych. Privítal nás miestny lekár, ktorý sa antisé-
ru veľmi potešil. Povedal, že momentálne nemajú žiadneho 
pacienta pohryznutého hadom, lebo iba včera prepustili do 
domáceho liečenia dievča po uhryznutí kobrou mozambic-
kou. Previedol nás cez lôžkové oddelenie až k detskému, kto-
ré ma asi najviac chytilo za srdce. Nemocnica bola v hroznom 
stave. Všade hmyz, špina, teplo, a to nám bolo povedané, že 
je to najlepšia štátna nemocnica v krajine. Tie ostatné sú ešte 
horšie a dokonca len pod celtou. Súkromné sú v poriadku, 
ale pre tunajších ľudí drahé, slúžia iba pre turistov. Vraciame 
sa späť a niekoľko kilometrov od našej základne vidím, ako 
sa na jednom mieste zlietavajú vo veľkom počte supy a ma-
rabu bociany. Pomaly sa predieram hustým mokrým poras-
tom premočený do nitky, keďže celú noc popršalo, opatrne 
sa približujem ku miestu diania. Našiel som tam čerstvo na-
rodené mŕtve mláďa pakoňa. Poobzeral som sa, či neuvidím 
matku. Tá stála len pár metrov odo mňa v poraste vydávajúc 
žalostný zvuk a za ňou stálo a na mňa pozeralo jej stádo. Mlá-
ďa sa muselo narodiť len pár minút pred mojím príchodom, 
lebo bolo čerstvé a supy sa len zlietavali a ochutnávali. Vzdialil 
som sa a na nejakú dobu prikrčil, či náhodou neprídu hyeny, 
ale neprišli. Dnešný deň bol pre mňa až príliš emotívny. Igor 
s Maťom zatiaľ prečesali park, ale našli len jednu korytnačku 
(ang. Speke´s Hinged Tortoise, lat. Kinixys spekii), ktorej hneď 
na mieste odobrali vzorky. Boli sme radi, že obohatila našu 
zbierku. (obr.47,48) Potom ich správca parku zaviedol ku an-
tilope, ktorú práve zastrelil, aby si odobrali kliešte, ktoré mala 
až za ušami. Poobede sme sa presťahovali do chatiek a dali 
sušiť veci. Jeden z miestnych domorodcov doniesol kapskú 
kobru (ang. Cape cobra, lat. Naja nivea), a keďže tento had je 
dosť agresívny, precvičili sme si s ním manipuláciu s jedova-
tými hadmi. Potom sme sa išli pohrať s odchytenými čierny-
mi mambami. Bolo to super, lebo tieto hady sú mimoriadne 
rýchle a smrteľne jedovaté a keďže nám k tomu ešte pršalo 
a šmýkalo sa, hady boli dosť podráždené. Po tejto praktickej 
lekcii sme sa odobrali oddýchnuť si do chatky, kde Milanovi 
už nasadzujeme ATB s podozrením na rickettsiu. Jeho rana 
po kliešti, ktorého sme mu vybrali z nohy, nebola v prirodze-
nom stave. 
 Nasledujúce ráno už nepršalo a  miestni nás pozvali na 
celodennú rybačku na houseboat na jazere, kde nás napad-
li včely. Nakúpili sme zásoby, obišli sme včelí úľ, nalodili sa 
a vyštartovali. Rybačka super, akurát som zase chytal len tie 
malé rybičky. Clifton s Milanom dokonca boli aj vo vode, lebo 
sa im silón zaplietol do rákosia. Hneď som vzal kameru a na-
táčal, keďže tam žili hrochy a  krokodíly, ale neulakomili sa 
na nich. Za celý deň sme ulovili niekoľko rýb, ugrilovali mäso 
a spiekli chrbty. 
 Unavení, ale nešťastní, že ráno odchádzame zo Svazij-

ska, sa ukladáme a vychutnávame si poslednú noc v Afrike. 
Sklamaní sme aj preto, že sme videli menej plazov ako sme 
predpokladali. Miestni nám to vysvetlili tým, že sme síce pri-
šli v dobrom období, ale dva týždne pred naším príchodom 
boli veľké povodne, ktoré tam neboli 15 rokov, a  spustoši-
li časť krajiny. Následne veľmi rýchlo vyrástla tráva, čo bol 
problém pri chytaní zvierat. Nuž, škoda, že náš pobyt končí! 
Ranné lúčenie s miestnymi bolo ťažké a emotívne. 
Odnášame si získané certifi káty: 
Non-Venomous and Venomous Snake Handling Course SNTC/
FAGASD, Svazijsko, Afrika,
Black Mamba (Dendroaspis polylepis) Snake Handling Course 
SNTC/FAGASD, Svazijsko, Afrika,
Advanced Snake Identifi cation, First-Aid and Medical Manage-
ment Course SNTC/FAGASD, Svazijsko, Afrika.
 Plný zážitkov odchádzame, ale ešte po ceste sa zasta-
vujeme na trhu nakúpiť za posledné emalangeny suveníry, 
lúčime sa s nádherným Svazijskom a pokračujeme do Johan-
nesburgu. Milanovi nie je veľmi dobre, ale horúčka mu na 
čas ustúpila. Vraciame auto a oddychujeme v letiskovej hale. 
 Miešajú sa tu národy z celého sveta a s niektorými na-
stupujeme na náš let Emirates – EK 766. Je 28. januára 22:20 
hod. a  my opúšťame 35°C v tieni horúci Africký kontinent 
s nádejou, že sa tu ešte vrátime. Kapitán lietadla v príhovore 
privíta cestujúcich a spomenie aj cestujúcich zo Slovenska, 
čo sme ostali milo prekvapení. Let trval osem hodín, ktorý 
Milan prežil v horúčkach. Ráno pristávame v Dubaji a s krát-
kym prestupom vymieňame lietadlo tej istej spoločnosti. 
Dubaj a celú púštnu krajinu opúšťame o 9:45 hod. miestne-
ho času a vraciame sa do Viedne, kde pristávame 29. januára 
o 12:50. Vychádzame v tričku z haly von, kde nás preplieska 
mínusová hodnota 8°C a preberie nás do reality. Auto kúri-
lo na maximum a my sme sa stále nevedeli zohriať. O 23:00 
sme dorazili domov a na teplomeri bolo mínus 20°C. Všetci 
sme dorazili v  poriadku, až na Milana, ktorému hneď ráno 
na Klinike tropických chorôb v Košiciach diagnostikovali ric-
kettsiu, čiže horúčku po uhryznutí kliešťom. Po niekoľkých 
dňoch sa z toho dostal a teraz už len spomíname na nádher-
né chvíle strávené na africkom kontinente. 

 Poďakovanie za uskutočnenie tejto expedície patrí organizá-
ciám a fi rmám, ktoré nás podporili:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Národné referenčné centrum pre pesticídy, Košice 
Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach                     
Parazitologický ústav SAV v Košiciach 
Komora veterinárnych lekárov SR
Fires, s. r. o., Batizovce
Tatrakon, spol. s r. o., Poprad
Aquaterm, Poprad
Wirus computers, Poprad
Thea Litschka-Koen a Clifton Koen RSSC Svazijsko

MVDr. Vladimír Petrilla
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ZÁVER SEZÓNY v jazdeckom areáli

 Záver jazdeckej sezóny 2011 sa niesol v znamení dvoch 
podujatí. Obidve podujatia mali nielen svoju športovú hod-
notu, ale takisto mali aj spoločenskú časť. V  sobotu 8. 10. 
2011 sa v  Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach uskutočnili 
preteky v parkúrovom skákaní Košický pohár. Tieto pôvod-
ne vznikli ako preteky pre deti, mládež, dámy, starých pá-
nov (veteránov) a  pre všetkých neregistrovaných jazdcov. 
Organizačný výbor tentokrát preteky pre dámy „Lady cup“ 
a starých pánov „Veterán cup“ vynechal, nahradil ich súťaža-
mi pre registrovaných jazdcov, čím posilnil súťažný charak-
ter celého podujatia. Jazdcom prialo i počasie a nepriaznivé 
daždivé a  veterné predpovede sa nenaplnili. Keďže jeseň 
bola skôr suchšia, skromný dáždik dva dni pred dňom „D“ 
pomohol kvalite pôdy na kolbisku a  osviežil trávnik. Nový 
organizačný tím, ktorý sa už zohral na májovej Cene rektora 
všetko zvládol hladko, bez akýchkoľvek zádrhelov. V skoku 
90 cm „Cena mladých talentov“ si najlepšie počínala Veroni-
ka Slobodníková z klubu Kežmarok MŠK na koni LAGO D´A-
VINA 2. V skoku Z 100 cm zvíťazil Robo Sopkovič na koni CRI-
STANA z oddielu Vrbov NSR Horse M. Juraj Koprivňák z klubu 
Rafajovce Koprivňák si na koni MELISA-K najlepšie počínal 
v parkúre ZL 110 cm. Cena v hlavnej súťaži skok L 120 cm 
vďaka našej kolegyni Lucii Tarabovej na koni DUŇKA ostala 
doma.
 Meno Hubert v kalendári pripadá na 3. november. Tra-
dičná jazda svätého Huberta sa zvyčajne organizuje v blíz-
kosti tohto dátumu. Rozhodnutie preto padlo na piatok 4. 
novembra 2011. Aj tu počasie účastníkom mimoriadne pria-

lo. Slávnostný nástup, dekoráciu a čítanie reglementu jazdy 
za účasti viacerých médií mohli tentokrát veľmi netradične, 
na živo, vidieť obyvatelia mesta priamo v  centre Košíc na 
Hlavnej ulici medzi spievajúcou fontánou a  budovou Štát-
neho divadla, aj keď treba povedať, že časť akademickej 
obce bola zmenou miesta konania slávnostného ceremoni-
álu sklamaná, lebo toto podujatie sa teší záujmu zo strany 
študentov a pedagógov. Po krátkych príhovoroch primátora 
mesta Košice Richarda Rašiho a nášho pána rektora za asi-
stencie predsedu Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF Miro-
slava Martinčeka sa kone a  jazdci presunuli do lesa v okolí 
Bankova, kde prebehol samotný hon na líšku. Vedenie uni-
verzity, zástupcovia TJ Slávia UVLF a hostia na čele s pánom 
primátorom sa po odchode húfu premiestnili do vestibulu 
historickej budovy Štátneho divadla, kde boli pri šálke čaju 
a neformálnom rozhovore rozvíjané plány na podporu a roz-
voj jazdeckého športu v Košiciach.  Líšku nakoniec „ulovila“  
domáca jazdkyňa Nikola Mikitová. Za súmraku pri účasti 
vedenia našej alma mater prebehol súd, kde boli odsúdení 
všetci hriešnici. 
Čo povedať na záver? Či sa všetky plány na zachovanie 
jazdeckého areálu pre pedagogické a športové účely nielen 
pre veterinárov, ale aj pre občanov Košíc a okolia zrealizujú, 
ukáže čas. Snahou organizátorov bolo spropagovať jazdecký 
šport, jazdecký areál a celú našu univerzitu. Kde sa bude ko-
nať nasledujúci ročník? Nechajme sa prekv apiť.    

MVDr. Marián Pavľak

 Tak ako to v odborárskom zväze má byť, v prvom rade 
sa myslí na radových členov a zamestnancov. Preto predsta-
venstvo zorganizovalo opätovný zájazd do Miškolca-Tapol-
ce, ktorý sa konal  v nedeľu 13. novembra. A  nezúčastniť sa 
takejto akcie by bola škoda. Hoci v našej  vlasti máme veľa 
krás vrátane termálnych prameňov, jazierok či aquapar-
kov, predsa len návšteva svetoznámeho  termálneho sveta 
u  našich južných susedov zaváňa exotikou. Už len pomys-
lenie na plávanie v útrobách vápencových jaskýň v termál-
nej vode navodzuje pocit niečoho úžasného a mystického. 
A  očakávania to neboli veru prehnané, veď o  tom svedčia 
i mnohé objektívne fakty, cena menšia ako kdekoľvek u nás, 
ľudí primerane ba až málo vzhľadom na atraktivitu atrakcie, 
príjemná atmosféra a vôňa eukalyptu. Osobne sa mi najviac 
páčil bazén s hviezdnatou oblohou. Ale atrakcií bolo omno-
ho viac. Aquapark zanechal len tie najlepšie dojmy a   urči-
te sa tam oplatí vrátiť. Cestou naspäť sme sa ešte zastavili 

v nákupnom centre Auchan, niektorí nakupovali, iní len tak 
posedeli pri káve a  návrat bol až vo večerných hodinách. 
Na záver v mene celého zájazdu chcem poďakovať vedeniu 
odborov za zorganizovanie spolu s prosbou o zopakovanie 
takejto vydarenej akcie a, samozrejme, nášmu najlepšiemu 
šoférovi Karčimu za bezpečný a pohodlný odvoz. 

MVDr. Andrej Renčko

Kúpanie v jaskyni, alebo odborári neleňošia

Snímky: Mia Oberleová
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KYNOLÓGOVIA súťažili

 Koncom októbra Kynologický klub Univerzity veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach každoročne organizu-
je preteky  O pohár rektora UVLF. Je to podujatie venované 
športovej kynológii podľa národného a  medzinárodného 
skúšobného poriadku. Tento rok nás síce prekvapil nízky po-
čet pretekárov, ale aj tak si myslím, že to nijako nepoznačilo 
úroveň a popularitu tohto športového podujatia.
Preteky začali v  sobotu ráno 22. októbra 2011 odchodom 
na prvú disciplínu – stopy. Všetci psovodi so svojimi psa-
mi podali výborné výkony aj napriek silnému vetru, ktorý 
už neodmysliteľne patrí k  terénom na Kavečanoch. Naj-
viac bodov v  tejto disciplíne získali Ivan Daňo a Hena Eqi-
dius – 95 bodov podľa  IPO1, Milan Seifert - Jack Daniels z 
Hnedej skaly – 99 bodov podľa SVV1. Po skočení tejto dis-
ciplíny sme sa presunuli na jazdecký areál, kde sa pokračo-
valo v  oddieloch poslušnosti a  obrany. Najlepšiu posluš-
nosť predviedli dvojice Ivan Daňo - Hena Eqidius (88 bodov 
IPO1) a Milan Seifert - Jack Daniels z Hnedej skaly (91 bodov 

SVV1). Najlepšia obrana patrila dvojiciam Michal Čajka - Allis 
Goro-Slovakia (94 bodov IPO1) a Nikola Lorencová - Drago z 
Dobranského hája (93 bodov SVV1). 
 Pretekári dokázali svoju pripravenosť a prevedenie cvi-
kov bolo na vysokej úrovni. Na prácu psov a psovodov dohli-
adali a spravodlivo bodovali rozhodcovia Mgr. Juraj Štaudin-
ger pre kategóriu SVV1 a Ondrej Bihari pre kategórie IPO1. 
Týmto dvom ikonám slovenskej kynológie patrí vďaka za ich 
vysokú profesionalitu. Na úspechu tohto ročníka sa nemalou 
mierou podieľali aj šikovní a technicky veľmi zdatní fi guranti 
Zdenko Štec  a MVDr. Zdenko Snítil. Psov sa nezľakli a svo-
jou prácou preverili ich odhodlanie zadržať „páchateľa“. Pri 
zadržiavaní nedošlo k žiadnemu zraneniu na strane psov ani 
fi gurantov, čo tiež podstatne prispelo ku všeobecne dobrej 
a uvoľnenej atmosfére. Diváci mali možnosť sledovať skvelé 
výkony aj  členov nášho klubu – Janky Farbákovej so psom 
Chánn z Magovej záhrady (240 bodov),  Nikoly Lorencovej so 
psom Drago z Dobranského hája (250 bodov) a Slávky Lubí-
kovej so sukou Daja Re-Star (231 bodov). Celkovým víťazom 
pretekov sa stal pán Ivan Daňo so sukou Hena Equidius s poč-
tom bodov 275.

Ocenené dievčatá Janka Farbáková, Slavomíra Lubíková,
Nikola Lorencová (zľava)

 K vysokej vážnosti pretekov prispela aj účasť pána rek-
tora, prorektorov, kvestorky a garanta klubu. Títo predstavi-
telia školy odovzdali výhercom poháre a srdečné gratulácie. 
Ako zlatý klinec súťaže bol odovzdaný víťazný pohár rektora 
univerzity, ktorý víťazovi odovzdala pani prorektorka prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  
 Na záver by sa kynologický klub chcel poďakovať všet-
kým priaznivcom, sponzorom a vedeniu univerzity za spolu-
prácu a podporu. Dúfame, že sa opäť o rok stretneme v ešte 
väčšom počte. 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
IPO1
1. miesto:Ivan Daňo - Hena Eqidius - 275 bodov - celkový víťaz pretekov
2. miesto: Michal Čajka - Allis Goro-Slovakia - 252 bodov
3. miesto: Piotr Novaczuk - Kara za Grzechy Quaesitus - 244 bodov

SVV1
1. miesto: Milan Seifert - Jack Daniels z Hnedej skaly - 267 bodov
2. miesto: Nikola Lorencová - Drago z Dobranského hája - 250 bodov
3. miesto: Jana Farbáková - Chánn z Magovej záhrady - 240 bodov
4. miesto: Slavomíra Lubíková - Daja Re-Star - 231 bodov
5. miesto: Michaela Burianová - Nikita Val-bella-dog - 225 bodov

Slavomíra Lubíková

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE
V KOŠICIACH

Katedra hygieny a technológie potravín

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚNIA HYDINÁROV SLOVENSKA

pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky

Vás pozývajú na

MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU

HYGIENA ALIMENTORUM  XXXIII

BEZPEÈNOSŤ A KVALITA PRODUKTOV HYDINY, RÝB A ZVERINY

9. – 11. mája 2012
Štrbské Pleso – hotel Patria

Zameranie medzinárodnej vedeckej konferencie
Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je získať aktuálne poznatky 

o zdravotnej bezpečnosti a  kvalite hydinového mäsa, výrobkov z hydinového mäsa, vajec, 

vaječných výrobkov, rýb, rybacích výrobkov, zveriny a medu. Významnú časť bude tvoriť výmena 

skúseností s aplikáciou európskej právnej úpravy v oblasti ochrany zvierat počas chovu hydiny za 

účelom produkcie mäsa, ochrany nosníc a aplikácie právnej úpravy v oblasti farmových chovov 

jeleňovitých za účelom produkcie mäsa.

Kontakt:
UVLF v Košiciach, Ústav hygieny a technológie mäsa

HA XXXIII
Komenského 73, 041 81 Košice

www.uvlf.sk

Tel. č.: +421 915 984010; + 421 915 984564
E-mail: nagy@uvlf.sk             skovranova@uvlf.sk


