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12. mája 2009 
Informácie prorektorky Ondrašovičo-

vej o:
➺ návšteve profesora Tarjei Tennessena

z Kanady, Nova Scotia Agricultural College,
za účelom jednania o možnostiach štúdia
na našej univerzite v anglickom jazyku po
ukončení bakalárskeho štúdia.

19. mája 2009 
Informácie rektora o:
➺ návšteve Bod? University College v

Nórsku v dňoch 5. – 8. 5. 2009 v súvis-
losti s prípravou spoločného bakalárskeho
študijného programu,

➺ streleckom prebore v brokovej a ma-
lokalibrovej streľbe troch univerzít (SPU
Nitra, TU Zvolen a UVL v Košiciach) o ce-
nu rektora konanom dňa 8. – 9. 5. 2009 na
oblastnej strelnici v Nižnej Hutke,

Informácie prorektorky Mojžišovej o:
➺ zasadnutí disciplinárnej komisie pre

študentov UVL v Košiciach dňa 12. 5.
2009 v súvislosti s nesplnením povinnosti
úhrady školného,

➺ uskutočnení zaškolenia a inštruktáži
pedagogických pracovníkov UVL v
Košiciach o práci v akademickom infor-
mačnom systéme dňa 18. 5. 2009,

➺ konaní prednášky MVDr. Gabriela
Vargu, Director M&S FDAH Europe, Middle
East and Africa, na tému „Bluetongue - dif-
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Absolventi alma mater z roku 1964 spomínali po 45 rokoch

Otvorenie edičného strediska 
a predajne odbornej literatúry

(Pokračovanie na 2. strane)
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ferent views and solutions in EU, model for
new emerging diseases“ dňa 21. 5. 2009. 

Informácie prorektora Legátha o:
➺ prevode elektrónového mikroskopu do

stavu UVL a  doručení zmlúv z MF SR,
➺ stave príprav „Memoranda o porozu-

mení“ s FF UK Bratislava,
➺ vytvorení diskusného fóra o transfere

poznatkov vedy a techniky do praxe v
rámci KSK, 

➺ spolupráci s botanickou záhradou v
rámci záhrady liečivých rastlín,

➺ dare firmy Agilent – plynový chromato-
graf v hodnote cca 50 000 ? až 60 000
?- pre zabezpečenie predmetu analytická
chémia v rámci ŠP farmácia.

26. mája 2009 
Informácie rektora o:
➺ účasti na General Assambly WAVES

(Wild Animals Vigilance Euro-
Mediterranean Society), ktoré sa konalo
Paríži v dňoch 20. – 24. 5. 2009.

9. júna 2009 
Informácie rektora o:
➺ poverení Ing. Slávky Štofanovej vede-

ním oddelenia ekonomiky dňom 9. 6. 2009,
➺ účasti na 22nd General Assambly EA-

EVE (European Association of
Establishments for Veterinary Education),
ktoré sa konalo v Hanoveri v dňoch 27. –
29. 5. 2009.

V dňoch 3. –
6. júna 2009 sa
na  Univerzite ve-
terinárskeho le-
kárstva v
Košiciach  usku-
točnil v poradí už

10. tredoeurópsky bujatrický kongres pod ná-
zvom: „Zdravie – základ produkcie a repro-
dukcie prežúvavcov“. Celý kongres sa niesol v
znamení 60. výročia založenia tejto význam-
nej inštitúcie. 

V prvý deň kongresu sa uskutočnila regist-
rácia prichádzajúcich, vrátane zahraničných
účastníkov a večer prebiehal privítací večie-
rok s patričným občerstvením pre účastní-
kov kongresu v jedálni UVL v Košiciach.

Na druhý deň sa v pavilóne morfologic-
kých disciplín sa uskutočnil otvárací ceremo-
niál pod záštitou prezidenta kongresu prof.
MVDr. Gabriela Kováča, DrSc., ktorý privítal
prítomných a pripomenul históriu organizácie
stredoeurópskych kongresov.V októbri 1998
na kongrese nemeckej bujatrickej spoločnos-
ti v Berlíne, na podnet kolegov zo štátov bý-
valej západnej Európy, prítomní prezidenti ná-
rodných spoločností bývalého východného
bloku: Českej republiky, Chorvátska,
Maďarska, Poľska, Slovenskej republiky a
Slovinska sa dohodli, že každým rokom sa bu-
dú poriadať stredoeurópske bujatrické kon-
gresy v inom štáte. Cieľom bolo prostredníc-
tvom týchto kongresov podchytiť interesujú-
cich sa štátnych a privátnych veterinárnych
lekárov na pravidelné informovanie o najnov-
ších poznatkoch aplikovateľných do širokej
poľnohospodárskej, zvlášť veterinárskej, pra-
xe potravových zvierat. V tejto časti progra-
mu prítomných pozdravil rektor Univerzity ve-
terinárskeho lekárstva v Košiciach prof.
MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., a prezident
Svetovej bujatrickej spoločnosti univ. prof. Dr.
Walter Baumgartner, PhD. 

V ďalšom boli prezentované úvodné refe-
ráty kongresu, a to prof. G. Kováčom, DrSc.,
na tému „Súčasné zdravotné, produkčné a
reprodukčné problémy hovädzieho dobytka

Dňa 24. júna 2009 sa uskutočnilo riadne za-
sadanie Správnej rady Univerzity veterinárskeho
lekárstva v Košiciach.

Správna rada na svojom zasadnutí schválila:
1. Správu o činnosti Správnej rady Univerzity

veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok
2008.

2. Rozpočet a finančný plán Univerzity veteri-
nárskeho lekárstva v Košiciach na rok 2009.

Správna rada na svojom zasadnutí zobrala na
vedomie:

1. Výročnú správu o činnosti Univerzity veteri-
nárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2008.

2. Výročnú správu o hospodárení Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok
2008.

3. Informáciu o odpredaji nehnuteľného ma-
jetku za Hornádom – senník, vrátane pozemkov.

Na zasadnutí správnej rady rektor univerzity
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., odovzdal de-
krét člena správnej rady Ing. Gabrielovi
Fischerovi, PhD., a Ing. Jánovi Kiralymu, novým

členom Správnej rady Univerzity veterinárskeho
lekárstva v Košiciach na 6-ročné funkčné obdo-
bie, a Natálii Stracenskej, novej členke správnej
rady na 2-ročné funkčné obdobie za študentskú
časť akademickej obce.

Správna rada si na svojom zasadnutí zároveň
zvolila svojho predsedu a podpredsedu, ktorými
sa opätovne, na ďalšie 6-ročné funkčné obdo-
bie, stali Ing. Ján Kiraly a JUDr. et Ing. Ján
Bílek. JUDr. Silvia ROLFOVÁ

tajomník SpR UVL v Košiciach

Vysoké školy majú podstatný vplyv na úspešnosť kon-
cepcie vzdelanostnej spoločnosti.  Aby vzdelanie mohlo byť
poskytované na požadovanej úrovni, je potrebné podporiť
vzdelávací proces aj širokou  ponukou kvalitnej  študijnej li-
teratúry. 

Edičné stredisko vzniklo na Univerzite veterinárskeho le-
kárstva v Košiciach v novembri 2007 v rekonštruovaných
priestoroch Ústavu vedeckých informácií a knižnice.
Poskytované tlačiarenské služby dávajú predpoklad k to-
mu, aby literatúra bola vydávaná čo najefektívnejšie z hľa-
diska časového a ekonomického. 

Na výkonnom tlačiarenskom stroji Konica Minolta Bizhub
PRO 1050/P bolo vydaných v čierno-bielom a farebnom
prevedení 25 titulov učebných textov, 5 monografií, 5 inau-
guračných téz, 10 habilitačných téz, 30 zborníkov.  

Zriadenie edičného strediska prinieslo zníženie cien u-
čebných textov a pružnosť vydania študijnej literatúry pre
študentov. Poskytuje svoje služby aj pre verejnosť, najmä ve-
decké ústavy vydávaním konferenčných materiálov.
Súčasne s budovaním edičného strediska sa vytvoril pries-
tor pre zriadenie predajne odbornej literatúry v priestoroch ÚVIK. Predajňa je jedinou svojho druhu na
Slovensku. Poskytuje na predaj študijnú literatúru vydanú Edičným strediskom UVL, zahraničnú literatúru
vydanú inými vydavateľstvami pre študentov a veterinárnych lekárov v praxi. 

Slávnostné otvorenie predajne ESAP UVL (Edičné stredisko a predajňa odbornej literatúry) sa usku-
točnilo dňa 16. júna 2009. Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach, prestrihol žlto-modrú stužku za prítomnosti vedenia UVL, vedúcich katedier, kliník, ústavov, za-
mestnancov ústavu vedeckých informácií a knižnice a ostatných zamestnancov a študentov UVL. Vo
svojom príhovore vyzdvihol potrebu vybudovania edičného strediska a predajne odbornej literatúry ako
súčasť skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu univerzity. 

Vysokoškolská reforma podporuje okrem iného vznik stredísk výskumu a vývoja, tzv. centier exce-
lentnosti – prepojenia vzdelávania, vedy a ino-
vácií,  ktoré dávajú ďalší priestor na komerčné
správanie sa univerzít.  Myšlienka vedenia UVL
zriadiť edičné stredisko a predajňu odbornej li-
teratúry ako súčasť ÚVIK  je pre nás výzvou k
zvládnutiu očakávaných výsledkov nielen v ob-
lasti šírenia informácií, poskytovania knihovníc-
kych služieb, citačnej analýzy či príprave pod-
kladov pre bodové hodnotenie univerzity, ale aj
zvýšenia kvality produkcie a predaja študijnej
literatúry a taktiež signálom vyslovenia dôvery
nášmu pracovisku.

MVDr. Libuša BODNÁROVÁ
riaditeľka ÚVIK

Vážení čitatelia,
dovoľujeme si Vás upozorniť na novú po-
dobu webovej stránky našej univerzity,
ktorú do pilotnej prevádzky spustilo 11. jú-
na 2009 oddelenie informačno-komuni-
kačných technológií UVL v Košiciach.
Táto nová webová stránka dáva  možnosť
prečítať si Veterinárskeho spravodajcu aj v
prípade, ak sa k Vám vydanie nedostane
priamo do rúk.

a ich riešenie“. V zastúpení ústredného ria-
diteľa Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR MVDr. Jána Pliešovského, PhD.,
prednášku na tému „Úlohy Štátnej veterinár-
nej a potravinovej správy SR po vstupe do
EÚ“ predniesol MVDr. D. Polák,  epizootológ
tejto inštitúcie.

Odborný program pokračoval v jednaní v
sekcii Fyziológia prežúvavcov – normálna a
patologická, ktorej predsedali prof. Dr. K. Doll,
PhD., a prof. Dr. P. Mudroň, PhD. V sekcii bo-
lo prezentovaných 7 prednášok  (Alergická
dermatitída u oviec; Retinol-viažúci proteín4
(RBP4) a dislokácia slezu (DA);
Imunosupresívne účinky na lymfocyty oviec v
dôsledku izofluránovej anestézie; Dynamika
vybraných proteínov akútnej fázy pri chirur-
gickej repozícii slezu u kráv; Expresia RBP4-
mRNA v tukovom tkanive a RBP4 v sére
zdravých dojníc; Prirodzený výskyt a eliminá-
cia 19-nortestosterónu u oviec pred a po li-
ečbe; Biochemické parametre analýzy perito-
neálnej tekutiny u dojníc) a 12 posterov.

Ďalej kongres pokračoval jednaním v
sekcii Klinika, diagnostika, terapia a pre-
vencia pod vedením Dr. A. Starkeho, PhD., a
prof. Dr. P. Reichela, PhD. V tejto sekcii od-
znelo 10 prednášok (Nová metóda na posú-
denie kvantitatívneho metabolizmu pečene
u dojníc: produkcia glukózy po  dexameta-
zóne; Laparoskopiou uskutočnená cystotó-
mia a implantácia katetra u baranov;
Problematika anestézy u Juhoamerických
kamelidov; Experimentálne zhodnotenie la-
paroskopickej cystotómie s implantáciou
močového katetra u baranov; Ultrasono-
grafické posúdenie dimenzií pečene a intra-
operatívna palpácia pečene ako nástroj k
diagnóze stukovatenej pečene u dojníc;
Gastrointestinálne naliehavé prípady u ho-
vädzieho dobytka: príčiny, diagnóza a lieč-
ba; Bovinná progresívna degeneratívna my-
eloencefalopátia  u tirolského sivého ho-
vädzieho dobytka; Perosomus elumbis u
teliat; Prvé skúsenosti s laparoskopiou pri
ľavostrannej dislokácii u dojníc v Českej
republike) a 3 postery. 

V popoludňajších hodinách pokračoval
kongres prezentáciou prác v sekcii

Reprodukcia pod vedením prof. Dr. O.
Szencziho, DrSc,. a doc. Dr. F. Novotného,
PhD. Odznelo 11 prednášok  (Monitoring
vybraných metabolických parametrov za ú-
čelom predpovede mŕtvonarodených teliat
u dojníc; Energetický a proteínový metabo-
lizmus a fertilita u troch plemien hovädzie-
ho dobytka v Tirolsku;   Puerperálne zmeny
v intrauterinnom tlaku u dojníc po mŕtvo-
narodených teľatách; Chronologické obja-
vovanie sa apoptózy počas preimplantačné-
ho vývoja embryí hovädzieho dobytka, králi-
kov a myší; Nové endokrinné regulátory
funkcií bovinných ovárií; Riziko posúdenia
metritídy a následkov puerperálnej metrití-
dy na metabolický stav, reprodukciu a pro-
dukciu mlieka u kráv; Kontaminácia mater-
nice u kráv puerperálnou metritídou, klinic-
kou metritídou, ako aj u kráv bez symptó-
mov týchto ochorení; Hodnotenie zmien
metabolických hormónov počas fyziologic-
kého a patologického priebehu puerpéria u
laktujúcich kráv; Sonomikrometria – metó-
da pre objektívne merania involúcie mater-
nice; Následky chorôb maternice na repro-
dukčnú výkonnosť dojníc; Výskyt a niekto-
ré následky rodenia sa dvojčiat na maďar-
ských farmách dojníc) a bolo prezentova-
ných 11 posterov. 

Po absolvovaní spoločnej večere v jedálni
Univerzity veterinárského lekárstva v
Košiciach účastníci kongresu navštívili v štát-
nom divadle v Košiciach baletné predstave-
nie „Giselle“.

Ďalší deň rokovania kongresu sa začal v
sekcii „Mliečna žľaza“ pod vedením prof. Dr.
E. Malinowského, PhD., a doc. Dr. M. Vasiľa,
PhD. V sekcii boli prezentované 3 prednášky
(Zmeny v mliečnych žľazách kráv na rôznych
farmách v Poľsku; Dynamika zdravotného
stavu mliečnych žliaz u 154 dojníc počas
dvoch mesiacov; Význam koagulázo-negatív-
nych stafylokokov izolovaných z bovinných a
ovčích mliečnych žliaz v dojných stádach
Slovinska) a 6 posterov.

Potom nasledovalo jednanie v sekcii
„Choroby pohybového aparátu“, ktorú viedli
Dr. B. Zemljič a prof. Dr. V. Ledecký, PhD.,  s
prezentáciou 6 prednášok (Diagnóza a lieč-
ba fraktúr u malých prežúvavcov – retro-
spektívne klinické štúdium 15 prípadov
(2005 – 2008); Chirurgická liečba rozdrvenej
fraktúry metakarpu u 800 kg býka; Septická
artritída sponkového kĺbu  u hovädzieho do-
bytka – diagnóza a terapia za použitia artro-
tómie a laváže kĺbu; Existuje nejaká možnosť
posúdenia krívania u kráv vo väznom systé-
me ustajnenia; Popis prípadu: Paralýza n. tibi-
alis u 2 teliat a n. peroneus communis u 1 te-
ľaťa; Vývoj ortopedických ochorení kráv na
Slovensku a aktuálny stav) a 2 postery. 

Sekciu „Metabolické poruchy“ viedli doc. Dr. 
Josef Illek, DrSc., a doc. Dr. O. Nagy, PhD.

Absolventi vysokoškolského štúdia veteri-
nárskej medicíny v Košiciach, ktorí boli sláv-
nostne promovaní za veterinárskych lekárov
5. apríla 1964, sa stretli 12. júna 2009 na
Univerzite veterinárskeho lekárstva v
Košiciach pri príležitosti 45. výročia ukonče-
nia štúdia a slávnostného prevzatia diplo-
mu veterinárskeho lekára. Tento ročník patrí
medzi tie kolektívy, ktoré sa pravidelne v in-
tervale 5 rokov stretávali spolu so svojím ve-
dúcim učiteľom ročníka prof. MVDr. Jánom
Elečkom, CSc. Pri príležitosti stretnutia v ro-
ku 2004 po 40. rokoch od promócie navrhol
bývalý predseda ročníka MVDr. Ján Jaďuď,
známy ako riaditeľ Okresného veterinárneho
zariadenia v Žiari nad Hronom (rokoch
1971 až 1991), aby sa interval stretávania
skrátil. Ostatných päť rokov sa okolo 25 až
32 skalných absolventov pravidelne stretáva
každý kalendárny rok spravidla v máji alebo
v júni.

Na tohtoročnom stretnutí sa prezentovalo
spolu 32 účastníkov, z toho 18 absolventov
a  štyria pedagógovia.  Stretnutie o-
tvoril za organizátorov prof. MVDr. Imrich
Maraček, DrSc., a privítal všetkých prítom-
ných, menovite doc. MVDr. Petra Korima,
PhD., prorektora UVL v Košiciach a býva-
lých pedagógov na čele s prof. MVDr.
Jánom Elečkom, CSc., vedúcim učiteľom
ročníka absolventov z roku 1964. Po uctení

pamiatky zosnulých 18 absolventov z roční-
ka minútou ticha sa začal napĺňať priprave-
ný dopoludňajší program.

Pozvaného rektora UVL v Košiciach o-
spravedlnil a tlmočil jeho  pozdrav doc.
MVDr. Peter Korim, prorektor, a pokračoval
s príhovorom a informáciou o súčasnej or-
ganizačnej štruktúre a perspektívach rozvo-
ja UVL v Košiciach, o ukončení komplexnej
akreditácie, o vedeckých a odborných po-
dujatiach v tomto významnom jubilejnom
roku 60. výročia založenia
Vysokej školy veterinárskeho
lekárstva v Košiciach.
Na stretnutie pripravil príspe-
vok MVDr. Juraj Salaj, PhD.,
konateľ Biovety SK, a. s., kto-
rá je sponzorskou organizáci-
ou našich pravidelných a ča-
stejších stretnutí po roku
2004. Prezentoval aktivity fir-
my s informáciou o jej vzni-
ku a zameral sa na hlavné
činnosti,  ktoré zabezpečuje v
spolupráci s partnermi na
pomoc veterinárnym praco-
viskám, hlavne praktickým sú-
kromným veterinárnym leká-
rom s licenciou Komory vete-
rinárnych lekárov SR.
Upozornil prítomných na to,

že v rámci poradenskej činnosti pre veteri-
nárnych lekárov vydávajú odborný časopis
Spravodajca Bioveta SK, dvojmesačník, v
ktorom uverejňujú informácie o liečivách,
biologických veterinárnych prípravkoch a
články o nových poznatkoch a metódach
pre inováciu veterinárnej činnosti.
Informoval prítomných okrem iného aj o
tom, že za komunitu nášho ročníka sa zú-
častnil na poslednej rozlúčke s kolegami

Účastníci stretnutia na dopoludňajšom programe v poslu-
chárni infekčných chorôb.

Pred odchodom na farmu



V dňoch 13. – 15. mája 2009
sa v hoteli Patria na Štrbskom
Plese konala medzinárodná ve-
decká konferencia Hygiena ali-
mentorum XXX. Jubilejný ročník
bol odborne zameraný na
„Produkciu hydiny, vajec, rýb a
zveriny v podmienkach spoloč-
ného trhu“. Konferencia sa kona-
la v roku výročia univerzity a aj
samotnej konferencie. Výročiam
boli venované úvodné prednáš-
ky.

Na tému „60 rokov výučby na
Univerzite veterinárskeho lekár-
stva v Košiciach“ referát rektora
Univerzity veterinárskeho lekár-
stva v Košiciach prof. MVDr.
Emila Pilipčinca, PhD., predniesol
prorektor Univerzity veterinárske-
ho lekárstva v Košiciach doc.
MVDr. Peter Korim, PhD. Vyše 200 našich a zahraničných účastníkov (Česká republika, Poľská re-
publika, Rakúsko, Veľká Británia, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina) konferencie oboznámil s
rozvojom v oblasti možností poskytovania vzdelávania, ktoré univerzita zaznamenala najmä za o-
statných desať rokov. Po zhodnotení úspechov a uvedení početných práv univerzity v rôznych ob-
lastiach výučby a ďalších práv výsledkov komplexnej akreditácie uviedol doc. Korim aj jeden z
najvýznamnejších údajov, že Akreditačná komisia na základe hodnotenia splnenia kritérií začlene-
nia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy konštatovala, že Univerzita veterinárskeho lekár-
stva v Košiciach spĺňa kritériá na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy podľa § 2 ods. 13 písm.
a) zákona o vysokých školách. V závere zhodnotil aj históriu a súčasnosť výučby hygieny potra-
vín na UVL v Košiciach. 

Významné výročie v rámci výročia univerzity má aj konferencia HYGIENA ALIMENTORUM. O
jej vzniku, tridsaťročnej existencii a budúcnosti hovoril jej zakladateľ prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc.
V svojom príhovore poukázal na niektoré míľniky, ako aj osobnosti v súvislosti s hygienou a
technológiou potravín. Konštatoval, že ako v kolektíve organizátorov, tak aj v auditóriu vzhľadom
na bezproblémovú kontinuitu mladých generácií má konferencia dobrú prognózu pre budúcnosť,
a to najmä v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky
a jej organizáciami, krajskými i regionálnymi.

Odborný program tvorilo osem plenárnych prednášok, 26 prednášok a 87 posterových pre-
zentácií. V plenárnej časti konferencie predniesla príspevky na témy „Podmienky priameho dodá-
vania malých množstiev produktov živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi v SR“ a
„Súčasnosť a prognózy produkcie a spracovania rýb na Slovensku“ MVDr. Mária Kantíková, PhD.,
generálna riaditeľka sekcie potravinárstva, výživy a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky. Priame dodávanie malých množstiev zveriny konečnému spotrebiteľovi alebo
miestnym maloobchodným prevádzkarniam bola téma, ktorou sa zaoberal prof. R. Winkelmayer z
Rakúska, a na ňu nadväzovala prednáška na tému „Hodnotenie kvality  školenia na vyšetrenie na
trichinelózu mäsa diviakov v Dolnom Rakúsku (prof. Peter Paulsen, Rakúsko). Súčasnosť a per-
spektívy zveriny v Českej republike boli témou prednášky doc. MVDr. L. Seinhausera (Česká re-
publika).

Blok zameraný na problematiku produkcie hydinového mäsa vyplnili plenárne prednášky Dr. Ch.
Robertsona (Audity na hydinových bitúnkoch vo Veľkej Británii) a Dr. K. Husseina (Informácia o
potravinovom reťazci, zber a oznamovanie výsledkov prehliadky).

Rovnako aj ďalší odborný program (prednášky, posterové prezentácie) boli prezentované v blo-
koch zameraných na problematiku hydinového mäsa (vrátane mäsových výrobkov), vajec, rýb, zve-
riny a medu. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach spolu so Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou SR vydali zborník prednášok a posterových príspevkov z konferencie Hygiena alimento-
rum XXX, ktorý je k dispozícii v Ústave vedeckých informácií a knižnici UVL v Košiciach a v
knižnici Ústavu hygieny a technológie mäsa UVL v Košiciach.

Poďakovanie patrí všetkým členom medzinárodného programového výboru, organizačného vý-
boru, vedeniu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Ministerstvu pôdohospodárstva SR,
Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR, Únii hydinárov SR, Centru excelentnosti potravinár-
skeho výskumu, sponzorom a vystavovateľom a hotelu Patria za prípravu a priebeh konferencie.

Problematike hygieny a technológie mlieka a vegetabilných potravín bude venovaný XXXI. roč-
ník, na ktorý vás už teraz srdečne pozývame. prof. MVDr. Jozef NAGY, PhD.

Stretnutie veterinárnych škôl v Hanoveri

(Dokončenie z 1. strany)

(Dokončenie z 1. strany)

SSppoommiieennkkaa nnaa pprrooff.. MMVVDDrr.. JJáánnaa TToommááššaa,, DDrrSScc..
V tomto ro-

ku si pripome-
nieme nedožité
85. narodeniny
prof. MVDr.
Jána Tomáša,
DrSc., dlhoroč-
ného pracovní-
ka Vysokej ško-
ly veterinárskej
v Košiciach, ve-
dúceho oddele-
nia patologic-

kej fyziológie.
Narodil sa 26. 6. 1924 vo Falkušovciach, o-

kres Michalovce, v roľníckej rodine.
Gymnaziálne štúdium začal v Užhorode a
dokončil v Prešove v roku 1944, ale pre voj-
nové udalosti v tomto roku nepokračoval vo
vysokoškolskom štúdiu. 

V roku 1945 odišiel študovať na Vysokú
školu veterinársku v Brne, ktorú ukončil 19.
7. 1952 získaním diplomu. Promoval 21. 2.
1953 na doktora veterinárskej medicíny na
základe dizertácie K prieskumu leptospiróz u
koní v oblasti Michaloviec aglutíno-lizínovou
reakciou.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na-
stúpil ako asistent na Ústav patologickej ana-
tómie v Brne. V roku 1951 prestúpil na no-
vozaloženú Vysokú školu veterinársku v
Košiciach na Ústav patologickej anatómie.
Neskôr pracoval vo funkcii odborného asi-
stenta na ústave patologickej fyziológie, kde
sa podieľal na budovaní novej vednej discip-
líny, a tu zotrval až do konca svojej aktívnej
pedagogickej činnosti.

V roku 1964 obhájil kandidátsku dizertá-
ciu Dynamika voľných aminokyselín v krv-
nom sére kráv za rozličných fyziologických
podmienok a získal hodnosť kandidáta vete-
rinárskych vied. V roku 1967 sa habilitoval
na docenta na základe habilitačného spisu
Štúdium dusíkového metabolizmu u prežú-
vavcov. V ňom podal základné objasnenie
priebehu hlavných biochemických procesov
v bachore (proteolýza, desaminácia a syn-
téza aminokyselín) za rozličných nutričných
podmienok. Za docenta ho menovali s plat-

nosťou od 1. 4. 1968. Doktorskú dizertáciu
obhájil 8. 1. 1985 –  Metabolizmus aminoky-
selín v organizme oviec. Za vysokoškolského
profesora bol prezidentom republiky meno-
vaný v roku 1986. 

Vo svojej výskumnej práci riešil problema-
tiku dusíkového metabolizmu prežúvavcov
(HD a oviec) so zvláštnym zreteľom na ami-
nové kyseliny a ich prestup cez bachorovú
stenu. Výsledky svojho bádania publikoval v
domácich i zahraničných časopisoch.
Aktívne vystupoval na vedeckých konferen-
ciách alebo sympóziách doma i v zahrani-
čí. 

Vydal viaceré učebné pomôcky (skriptá),
sprvu ako spoluautor. Boďa, K. a kol.:
Patologická fyziológia hospodárskych zvierat,
SVPL Bratislava, 1963. Kolektív autorov:
Patologická fyziológia hospodářskych zvířat I.
a II., Brno 1969 a 1970. Tomáš, J. a kol.:
Metodické pokyny k praktickým cvičeniam z
patologickej fyziológie. Pravda, Bratislava,
1979. Tomáš, J. a Koňa, E.: Náčrt patologic-
kej fyziológie hospodárskych zvierat. Príroda,
Bratislava, 1981.

Bol jedným zo spoluautorov celoštátnej vy-
sokoškolskej učebnice – Boďa, K., Surínek, J.
a kol.: Patologická fyziológia hospodárskych
zvierat. Príroda, Bratislava, 1972. II. vydanie
vyšlo v roku 1990. Boďa, K. a kol.:
Netradičné krmivá vo výžive hospodárskych
zvierat. Príroda, Bratislava, 1981. 

V roku 1974 ho ocenili rezortným vyzna-
menaním MŠ SR „Vzorný učiteľ“. Rektor
Vysokej školy veterinárskej v Košiciach mu
udelil medailu prof. MUDr. P. Adámiho.

Prof. Tomáš sa svojou dlhoročnou úspeš-
nou pedagogickou a výskumnou prácou za-
radil medzi popredných vysokoškolských uči-
teľov. Prispel k rozvoju patologickej fyzioló-
gie domácich zvierat, zaslúžil sa o rozvoj ve-
terinárskeho školstva a vedy na Slovensku.
Bol to človek skromný, pracovitý, v kolektíve
obľúbený. Dlhé roky sa angažoval v spolo-
čenských organizáciách.

Dňom 31. 3. 1990 odišiel do dôchodku.
Zomrel 20. 2. 1991 po dlhšej ťažkej chorobe.
Pochovaný je v Košiciach.

J. JANTOŠOVIČ, J. ELEČKO

MVDr. Ladislavom Jánossym a MVDr.
Jánom Jaďuďom, ktorí nám navždy odišli od
ostatnej našej popromočnej stretávky. 

Tretí príspevok v podobe krátkeho korefe-
rátu pripravil MVDr. Ján Pichnarčík na tému
Ekonomický význam vyšetrovania kvality po-
travín. Zistil rôzne rozporné údaje na oba-
loch predávaných potravinárskych výrobkov
so štátnymi normami kvality. Poukázal na
príklade šunkovej salámy, že podľa STN má
tento mäsový výrobok obsahovať 85% brav-
čového mäsa, ale v súčasnosti sa na trhu na-
chádzajú viaceré výrobky, ktoré obsahujú
len 55% bravčového mäsa. Podobné skutoč-
nosti zistil pri viacerých nielen mäsových,
ale aj mliečnych výrobkoch. Upozornil na to,
že v našich podmienkach by bolo potrebné
prehodnotiť súčasnú kontrolu kvality potra-
vinárskych výrobkov. Do nasledujúcej živej
diskusie sa potom zapojila väčšina účastní-
kov stretávky. Obed a spoločenské stretnu-
tie sa uskutočnilo v salóniku Študentského
domova UVL v Košiciach, kde sa pokračo-
valo v listovaní v pamätiach a spomien-
kach zúčastnených. Túto spoločenskú časť
otvoril prípitkom pán prof. MVDr. Ján Elečko,
CSc. vedúci učiteľ ročníka.   

Účastníci popromočného stretnutia 45 ro-
kov od slávnostného prevzatia diplomov
spolu so svojimi prítomnými učiteľmi a man-
želkami s nadšením spomínali nielen na
krásne študentské roky, ale aj na významné
udalosti v priebehu aktívneho pracovného

života v profesii veterinárskeho lekára na
rôznych pracoviskách a funkciách. Napriek
tomu, že už 18 absolventov z ročníka je vo
„veterinárskom nebi“, žijú v pamätiach,
srdciach  a spomienkach prítomných.
Obnovené spomienky, zážitky a celé toto
stretnutie venujú prítomní do kytice poduja-
tí usporiadaných pri príležitosti 60. výročia
založenia Univerzity veterinárskeho lekár-

stva v Košiciach. Účastníci sú vďační našej
alma mater a jej súčasnému vedeniu na če-
le s rektorom UVL, ako aj prorektorovi doc.
MVDr. P. Korimovi, PhD., za aktívnu účasť
na podujatí.

Všetci prejavili záujem o rok otvoriť kro-
niku stretávok zas a pokračovať v spomi-
enkach.

J. KOČIŠOVÁ, I. MARAČEK A J. SALAJ

V dňoch 28. – 29. mája 2009 sa v Hanoveri konalo 22. zasadnutie
Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie – EAEVE (The
European Association of Establishments for Veterinary Education), ktoré bolo za-
ložené v roku 1988 na podporu, propagovanie a rozvíjanie veterinárneho vzde-
lania v Európe, na harmonizáciu minimálnych štandardov v tomto vzdelávaní
podľa smerníc Európskej únie.  EAEVE má v súčasnosti 98 členov z radov eu-
rópskych univerzít, vrátane Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, za-
bezpečujúcich štúdium veterinárnej medicíny. Tieto zasadnutia sú fórom pre po-
silnenie spolupráce a výmenu informácií jej členov.

Hlavnou témou 22. zasadnutia bolo, okrem bežnej administratívnej agendy,
prerokovanie dôsledkov členstva EAEVE v ENQA (The European Association for
Quality Assurance in Higher Education –  Európska asociácia pre zabezpečenie
kvality) na systém hodnotenia univerzít a nový SOP (Standard Operation
System). Počas diskusií bola veľká pozornosť venovaná budúcnosti veterinárnej
profesie v globalizovanom svete, hľadal sa spôsob, ako zatraktívniť štúdium ve-
terinárnej profesie mladým ľuďom nielen v oblasti klinickej praxe malých zvierat,
ale aj farmových zvierat a tiež metódam zlepšenia vzdelávania a prípravy ab-
solventov pre prax. Ďalšou témou na diskusiu bola výučba hygieny potravín vo
vzťahu k napĺňaniu smerníc EU 854/2004 a 2005/36 ES. Najvýraznejšie za-
rezonovala myšlienka  „One world = One health“, ktorá zdôrazňuje potrebu pre-

IX. kongres Komory veterinárnych lekárov 

Slovenskej Republiky
V dňoch 30. - 31. mája 2009 sa uskutočnil

v hoteli Grand Jasná v Demänovskej doline
IX. kongres Komory veterinárnych lekárov
Slovenskej republiky. Súkromní veterinárni le-
kári, pozvaní hostia, prednášajúci a zástupco-
via prezentujúcich firiem diskutovali v šty-
roch sekciách. V sekcii Hospodárske zvieratá
prednášal MVDr. Miloš Haas, absolvent UVL v
Košiciach, špecialista na výživu dojníc, tohto
času pôsobiaci v Kanade. Problematiku kli-
nickej cytológie spoločenských zvierat pred-
stavil a sekciu Malé zvieratá viedol Dr. Erik
Teske z Holandska, špecialista na klinickú cy-
tológiu, epidemiológiu a onkológiu. MVDr.
Barbora Bezděková, PhD. a MVDr. Lucie

Ottová z Českej republiky sa podelili s účast-
níkmi kongresu s teoretickými a praktickými
vedomosťami v hipiatrickej sekcii. Tému avi-
árnej sekcie –  problematika v chovoch hydi-
ny –  diskutovali zúčastnení pri okrúhlom stole
pod vedením MVDr. Ivana Kostúra. V debate
si vymenili praktické znalosti a postrehy z
chovov hydiny zo Slovenska a zahraničia. 

V odborných sekciách sa účastníci mali
možnosť dozvedieť novinky a aktuálne po-
znatky z uvedených oblastí praxe veterinárne-
ho lekára. Po odznení prednášok diskusia po-
kračovala na neformálnych stretnutiach aj
počas slávnostnej recepcie. V príjemnom
prostredí hotela Grand sa spomínalo, nad-
väzovali kontakty a plánovala nová spoluprá-
ca.       

Tohoročného kongresu sa zúčastnilo okolo
300 veterinárnych lekárov z praxe, štátnej
správy, farmaceutických firiem, študentov a
nechýbali zástupcovia Univerzity veterinárske-
ho lekárstva v Košiciach. V prezentačnom
stánku i vystúpením v sekciách sme mali
možnosť pozvať a zároveň zaregistrovať kole-
gov na pripravovanú odbornú konferenciu pri
príležitosti 60. výročia založenia UVL v
Košiciach ŠKOLA – VEDA – PRAX II., ktorá sa
uskutoční v dňoch 25. – 27. 9. 2009 v
Košiciach. Prejavený záujem o účasť si vážime
a tešíme sa na septembrové stretnutie.
Organizátorom IX. kongresu KVL SR ďakuje-
me za príjemné prostredie a atmosféru.

MVDr. Marián PROKEŠ

HHyyggiieennaa aalliimmeennttoorruumm XXXXXX

ním univ. prof. Dr. W.
Baumgartnera, PhD., a Dr.
M.R. Bhideho, PhD. V sek-
cii odznelo 7 prednášok
(Environmentálne vzorky
trusu na detekciu paratu-
berkulózy na malých far-
mách hovädzieho dobytka;
Respiratórne ochorenia a
príklady ich riešenia u ho-
vädzieho dobytka;
Sarkocystóza u lám alpaka
v Peru; Detekcia mutácií v
toll like receptoroch (TLR1,
TLR2 a TLR4) u autoch-
tónnych plemien hovädzie-
ho dobytka v strednej
Európe; Border choroba, je
možný rizikový faktor pre reintrodukciu pesti-
vírusov v rakúskej populácii hovädzieho do-
bytka bez BVDV?;  Neospora caninum – mož-
ná príčina abortov na farmách dojníc na
Slovensku; Dôležité ochorenia u New World
Camelids  (lamy a alpaky) v stredoeuróp-
skych podmienkach; Bovinná besnoitióza –
novo vznikajúce ochorenie?) a bolo prezen-
tovaných 16 posterov.

V rámci sekcie „Výživa zvierat“ bolo pre-
zentovaných 6 posterov. 

Posledná kompletná sekcia bola venovaná
„Manažmentu farmy a animal welfare“, ktorú
viedli Dr. M. Skřivánek, PhD., a prof. Dr. J.
Bíreš, DrSc. V sekcii odznelo 7 prednášok
(Účinok suplementácie kvasníc na bachorovú
fermentáciu závisí od kŕmnej dávky a kmeni
kvasníc; Súčasná zdravotná situácia u oviec
na Slovensku; Metódy zlepšenia peripartálne-
ho zdravia u dojníc; Zdravotný stav kráv
mäsového typu a ich teliat v Českej republi-
ke;  Hodnotenie účinku kŕmnych dávok kon-
taminovaných rôznymi mykotoxínmi na krí-
žencov holštajnských dojníc v juhovýchod-
nej Ázii a účinnosť deaktivátora mykotoxí-
nov) a bolo prezentovaných 9 posterov.    

Sekcia „Rôzna problematika“ bola charak-
terizovaná vystavením 13 posterov.

Vo večerných hodinách sa uskutočnil
„Slávnostný večierok“ v bývalom kine Slovan,
kde firma ROSTO Catering pripravila dôstojné
pohostenie a bohatý výber nealko a alko ná-
pojov. Na spríjemnenie tohto slávnostného
večierka do tanca hrala hudobná skupina
Orbis pod vedením Dr. Jožka Šmýkala. 

Posledný deň kongresu v ranných hodinách
sa uskutočnilo jeho  „Slávnostné ukončenie“,
na  ktorom prezident kongresu prof. Kováč
zhodnotil samotný priebeh. Celkovo sa na kon-
grese zúčastnilo 244 odborných, vedeckých,
pedagogických  pracovníkov vrátane zamest-
nancov Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR, súkromných veterinárnych lekárov,
farmárov, študentov pregraduálneho štúdia,
doktorandov a ďalších hostí. V rámci jednotli-
vých štátov bolo nasledovné zastúpenie: Česká
republika 28 aktívnych účastníkov a 3 spre-
vádzajúce osoby (5 prednášok 13 posterov),
Rakúsko  12/1 (vrátane 2 stážistov z
Portugalska a 1 z Peru, 15 prednášok, 2 po-

Prednesených bolo 9 prednášok (Porovnanie
účinku skrmovania miaganej a sušenej kuku-
rice na zrno u vysoko úžitkových dojníc;
Metabolický stav zdravých dojníc v pokroči-
lej gravidite a rannej laktácii; Metabolický
profil u vysokoúžitkových dojníc v rôznych
fázach medziobdobia; Vakcinácia hovädzieho
dobytka proti chorobe modrého jazyka s
Bluevac 8TM  za použitia bezihlovej injekčnej
techniky (ACUSHOTTM); Dexametazónom
vyvolaná inzulínová rezistencia u dojníc v
rannej laktácii; Súvislosti medzi hrúbkou chr-
btového tuku a metabolickými poruchami,
problémami fertility a niektorými chorobami
post partum – dlhodobá štúdia u dojníc;
Koncentrácia esenciálnych aminokyselín v
krvnom sére teliat počas neonatálneho obdo-
bia; Metabolický stav u zdravých a ketózou
postihnutých kráv v peripartálnom období;
Metabolické poruchy u kráv s dislokáciou
slezu) a 9 posterov. 

V rámci obedňajšej prestávky sa uskutočni-
lo „Rokovanie prezidentov národných bujatric-
kých spoločností“, v rámci ktorého prezident
10. jubilejného stredoeurópskeho bujatrického
kongresu prof. Dr. G. Kováč, DrSc., informoval
prítomných o organizácii a priebehu kongre-
su. Zhodnotil počty účastníkov vrátane spre-
vádzajúcich osôb za jednotlivé štáty, počty
prednesených prednášok a prezentovaných
posterov, obsahovú stránku kongresu, účasť
sponzorujúcich firiem a zmienil sa o finanč-
ných nákladoch – krytie nákladov z vložného.
V ďalšom bode bol prejednaný návrh na orga-
nizáciu 11. stredoeurópskeho bujatrického
kongresu (SBK), ktorý sa uskutoční v Českej
republike v Brne v dňoch 17. – 19. júna 2010.
Predbežne bol prijatý návrh na organizáciu 12.
SBK Chorvátskou bujatrickou spoločnosťou v
roku 2011 a 13. SBK Srbskou bujatrickou spo-
ločnosťou v roku 2012.

V popoludňajších hodinách prebiehalo ro-
kovanie v sekcii „Infekčné choroby“ pod vede-

stery),  Maďarsko 10 (6 prednášok a 3 poste-
ry), Chorvátsko 19/5 (3 postery), Irán 1 (1 po-
ster), Taliansko 1 (1 prednáška), Moldavská re-
publika 2 (2 postery),  Poľsko 24/2 (2 pred-
nášky, 18 posterov), Rumunsko 2 (2 postery),
Slovinsko 9/1 (2 prednášky, 2 postery),
Slovenská republika 44 aktívnych účastníkov a
56 iných (11 prednášok, 30 posterov), Srbsko
2 (3 prednášky), Turecko 4 (1 poster), Ukrajina
4 (6 posterov). Na kongrese sa prezentovali fir-
my Intervet, Bayer, Pfizer, Boehringer
Ingelheim, Vetoquinol, Virbac, Vetis, Cymedica,
Pharmacopola a Merial, ktorým patrí poďako-
vanie za podporu tohto podujatia. Významnou
súčasťou kongresu tiež bola kontinuálne prebi-
ehajúca predajná výstava umeleckých diel ko-
šických výtvarníkov a sochárov pod zastreše-
ním súkromnej galérie VEBA. V závere tejto
časti kongresu prezident Českej bujatrickej
spoločnosti doc. Dr. J. Illek, DrSc., predstavil or-
ganizačné zabezpečenie 11. stredoeurópskeho
bujatrického kongresu, ktorý sa uskutoční v
dňoch 17. – 19. júna 2010 v Brne v Českej re-
publike.     

Po slávnostnom ukončení  kongresu účast-
níci navštívili modernú farmu vysokoúžitko-
vých dojníc  v Novej Bodve.

Gabriel KOVÁČ

pojenia humánnej a veterinárnej medicíny s cieľom ochrany verejného zdravia.
Na rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia našej univerzity –  rektor prof. MVDr.

E. Pilipčinec, PhD.,  a prorektori prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. Ing. Oľga
Ondrašovičová, CSc. a doc. MVDr. Peter Korim, CSc.

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

NNaaššiimm jjuubbiillaannttoomm
Krásne májové a júnové mesiace sú eš-

te krajšie pre našich oslávencov, ktorí vte-
dy oslavujú deň svojho narodenia:

doc. MVDr. Jenčík František, PhD.
doc. MVDr. Kóňa Eugen, CSc.
MVDr.  Macák Vladimír, PhD.
Mgr. Palenčárová Natália 
Ing. Ráczová Eva 
Balog Pavol
Nagy Pavol
Kvasnicová Alžbeta
Kurjanová Katarína
Macko Milan
V tomto roku sú tieto dni výnimočnejšie

o to viac, že oslavujú narodeniny jubilejné,
ku ktorým im srdečne blahoželáme a pra-
jeme všetko najlepšie!

10. Jubilejný Stredoeurópsky bujatrický kongres

Absolventi alma mater z roku 1964 spomínali po 45 rokoch

Návšteva farmy Nová Bodva

Zľava: MVDr. I. Pekár (ČVPS SR), prof. MVDr. V. Večerek,
CSc., rektor VFU v Brne, doc. MVDr. P. Korim, PhD., pro-
rektor UVL v Košiciach, prof. MVDr. J. Nagy, PhD., odborný
organizačný garant konferencie 



V znamení
mladosti sa 
niesol v
Košiciach štvr-
tok 11. júna.
Najprv sa na
seminári v au-
le ústavov
SAV na
Watsonovej u-
lici svojimi ví-
ťaznými práca-

mi predstavili mladí vedeckí pracovníci SAV
do 35 rokov. 

Vedecký seminár sa od roku 2003 síce
koná už každý rok, ale víťazi sú vždy iní, a
tak je zaujímavé vypočuť si, na čom pracujú
a čo nové, nevšedné a objavné zistili.
Tohtoročný seminár sa od lanského odlišo-
val aj niečím iným – prezentácie najlepších
mladých vedcov si prišli vypočuť mnohí no-
ví členovia Snemu SAV i Predsedníctva
SAV. 

Moderovania seminára sa ujal bývalý člen
predsedníctva, spoluorganizátor podujatia
doc. Peter Javorský, ktorý najprv privítal
predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka i
podpredsedov SAV prof. Danielu Ježovú,
Vieru Rosovú, Juraja Lapina, doc. Alberta
Beiera, Ľubomíra Falťana, člena predsed-
níctva Igora Túnyiho i člena výboru snemu
doc. Petra Pristaša. Slovko „vitajte“ patrilo
aj ďalším osobnostiam v pléne, ako boli ria-
ditelia mnohých ústavov SAV, kolegovia o-
cenených mladých vedcov aj ich niekdajší u-
čitelia. V mene vedenia akadémie sa priho-
vorila prof. Daniela Ježová, ktorá adresova-
la mladým ľuďom poznatok, že človek môže
byť starší telom, ale ak duchom nestarne,
má predpoklad byť dobrým vedcom.
Zdôraznila im, že nie každý z nich hneď uro-
bí veľký objav. Dôležité však je, aby si za-

Vyvrcholením programu na záver týždňa bola
účasť  na 11. ročníku medzinárodného kongresu
SIVAR (Societá Italiana Veterinari animali per da
Reddito)  a osobné stretnutie s prezidentom or-
ganizácie ANMVI Dr. Carlom Scottim. Počas
dvojdňového kongresu sme sa mohli zúčastniť
na odborných prednáškach domácich a zahra-
ničných veterinárnych lekárov v sekciách
Verejná medicína, Hovädzí dobytok I, II a III,
Ošípané a Výživa zvierat.

Pomaly sa blížil deň návratu domov. Lúčili sme
sa s organizátormi plní nových skúseností, do-
jmov a hlavne zážitkov. Bolo to podujatie veľko-
lepé, za čo sme organizátorom povďační.

Pri tejto príležitosti by sme sa chceli poďa-
kovať pani prorektorke prof. Ing. Oľge
Ondrašovičovej, PhD., a pracovníčkam referátu
pre doktorandské a zahraničné štúdium na
Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach
za súčinnosť pri vybavovaní formalít a príprave
odborných materiálov na toto podujatie.

doc. MVDr. Zita FAIXOVÁ, PhD.,
MVDr. Martin LEVKUT
a MVDr. Boris VOJTEK

Mladí umelci hrali mladým vedcom

Škola–veda–prax I.

Centrum excelentnosti definitívne odštartovalo

Vysoké školy v médiách

24. 9. 2009 sa uskutoční medzinárodná kon-
ferencia pri príležitosti 60. výročia založenia
Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach Škola – veda – prax I. Organizátormi
sú UVL v Košiciach, Štátna veterinárna a po-
travinová správa SR a Komora veterinárnych le-
károv SR. 

Pod odbornou garanciou MVDr. Jána
Pliešovského, CSc., ústredného riaditeľa ŠVPS
SR  a prof. Ing. Oľgy Ondrašovičovej, PhD., pro-
rektorky UVL v Košiciach, bude prebiehať kon-
ferencia určená pre pracovníkov štátnych orgá-
nov ochrany zvierat, výskumných ústavov, uni-
verzít, veterinárskej a chovateľskej praxe a
ďalších záujemcov o danú problematiku.
Dôraz sa bude klásť najmä na aktuálne  otázky
ochrany a welfare hospodárskych zvierat, zne-
čistenie životného prostredia, bezpečnosti kr-
mív a potravín, laboratórnej diagnostiky a epi-
zootológie. 

Podrobnejšie informácie o možnosti prihlá-
siť sa ako pasívny alebo aktívny účastník je
možné získať na www.uvm.sk alebo na sasako-
va@uvm.sk.     

Škola – veda – prax II.
Pri príležitosti osláv 60. výročia založenia

Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
sa na pôde našej univerzity uskutoční v dňoch
25. – 27. 9. 2009 odborná konferencia Škola –
veda – prax II., zameraná na vnútorné, chirur-
gické, ortopedické a infekčné choroby, repro-
dukciu hospodárskych a malých zvierat, koní,
vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat.          

Domáci aj zahraniční pozvaní prednášatelia
vystúpia v štyroch sekciách: Hospodárske zvie-
ratá, Choroby koní, Choroby vtákov, exotických
a voľne žijúcich zvierat a Choroby malých zvie-
rat. Na atraktívnosti pridáva aj možnosť zúčast-
niť sa pripravovaných workshopov a prehĺbiť si
okrem teoretických vedomostí aj praktické
zručnosti, a to konkrétne vo workshopoch:
Intravenózna kanylácia koní, Využitie endosko-
pie u exotických vtákov a plazov, Deformity

chovali entuziazmus.
Celkove bolo ocenených osem mladých

vedeckých pracovníkov SAV.
Ako hosť na seminári vystúpil MVDr.

Mangesh Bhide, PhD., držiteľ príspevku z
podporného fondu Štefana Schwarza SAV, z
Centra biomedicínskej mikrobiológie a imu-
nológie - spoločného pracoviska Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Košiciach a brati-
slavského Neuroimunologického ústavu
SAV. Mladý vedec, pôvodom z Indie, hovoril
o nových poznatkoch v diagnostike a preven-
cii lymskej boreliózy. 

Prednášky neboli formálnou záležitosťou,
ku každej z nich sa rozvinula bohatá disku-
sia, do ktorej sa najčastejšie zapájali prof.
Jaromír Pastorek, Juraj Lapin i doc. Peter
Samuely. Záverečné slovo patrilo opäť prof.
Daniele Ježovej, ktorá u každého ocenené-
ho mladého vedeckého pracovníka vyzdvi-
hla jeho osobitú vlastnosť. Slovami: „Všetci
ste vynikajúci, držte sa vedy naďalej a bu-
deme mať peknú budúcnosť,“ seminár u-
končila. 

Po krátkej pauze sa všetci – tentoraz v ob-
lekoch a spoločenských šatách – zišli v
Dome umenia, domovskom stánku Štátnej
filharmónie Košice. Na koncerte Mladí mla-
dým – umelci vedcom všetkých privítal doc.
Branislav Peťko, riaditeľ Parazitologického
ústavu SAV, ktorý spolu s doc. Mariánom
Reiffersom z Ústavu experimentálnej fyziky
SAV a Glóriou Gajdošovou, riaditeľkou THS
v Košiciach, stáli pred siedmimi rokmi na za-
čiatku tejto peknej tradície. Prítomných po-
zdravil aj riaditeľ Štátnej filharmónie v
Košiciach Július Klein a predstavil sólistov
večera – 15-ročnú huslistku Teréziu
Šofrankovú z Košíc, držiteľa Zlatej noty
Slovenskej sporiteľne tenoristu Michala
Serediča a jedného z najlepších mladých
huslistov vo svojej vekovej kategórii na svete
Karola Daniša. Títo mladí umelci spolu s ko-
šickým filharmonikmi dostali možnosť vystú-
piť pre mladých ocenených vedcov.
Organizátorom z filharmónie i SAV, ktorí do-
kázali skĺbiť vedu s umením, sa vo svojom
príhovore poďakoval predseda SAV prof.
Jaromír Pastorek. „Je mi cťou vystúpiť v
tomto priestore a odovzdať ceny našim ná-
dejam,“ uviedol a postupne odovzdal diplo-
my oceneným.

Svojej funkcie sa potom ujal dirigent
Stanislav Vavřínek z Českej republiky a na
koncerte so sprievodom košických filharmo-
nikov zazneli v podaní mladých sólistov die-
la J. Haydna, P. I. Čajkovského, G.
Donizettiho, P. de Sarasateho a E. H. Griega.

Text a foto: Katarína ČIŽMÁRIKOVÁ
(www.sav.sk)

26. ročník VT dní

Dňa 18. mája 2009 prevzal rektor univerzity prof.
MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., z rúk podpredsedu vlá-
dy a ministra školstva SR Jána Mikolaja dekrét o u-
delení titulu Centrum excelentnosti v rámci projektu
INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy
zvierat a zoonózy pre Univerzitu veterinárskeho le-
kárstva v Košiciach, ktorá uspela v rámci operačného
programu Výskum a vývoj, výzvy  Podpora výskumu
a vývoja, opatrenia 2.1 Podpora sietí excelentných
pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regi-
ónu a podpory nadregionálnej spolupráce. Cieľom
projektu, ktorý je spolufinancovaný  Európskym fon-
dom regionálneho rozvoja, je excelentným výsku-
mom zabezpečiť ochranu produkčných a spoločen-
ských zvierat, kvalitu a bezpečnosť potravín, a tým
prispieť k zabezpečeniu kvality zdravia ľudskej popu-
lácie. Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť kvalitu
výskumného pracoviska zabezpečením podmienok
pre excelentný výskum zoonóz – nákaz zvierat a ľudí
so zameraním na oblasť genomiky a proteomiky.
Na dosiahnutie týchto cieľov si univerzita vybrala za
svojho partnera Parazitologický ústav SAV v
Košiciach. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu
projektu sú vo výške 1 296 766,68 Eur., z toho
nenávratný finančný príspevok predstavuje 1 231
928,35 Eur., t. j. 95 % z celkových oprávnených vý-
davkov, zvyšných 5 %, t. j. 64 838,33 Eur. hradí UVL
v Košiciach z vlastných zdrojov.

Prevzatie dekrétu bol posledný krôčik procesu,
ktorý  trval takmer na deň presne jeden rok. Začal sa
výzvou OPVaV – 2008/2. 1/01 – SORO dňa 20. má-
ja 2008, aby zmluva bola podpísaná 15. mája 2009
a vstúpila do platnosti dva dni na to. Bol to rok na-
plnený obrovským úsilím všetkých zainteresovaných
počnúc projektovou manažérkou JUDr. Silviou
Rolfovou, kvestorkou univerzity,  a oddelením projek-
tovej spolupráce tvoreným Ing. Tatianou Takáčovou

V dňoch  4. až 9. mája 2009 sa pod záštitou
viceprezidenta národnej asociácie veterinárnych
lekárov v Taliansku ANMVI  (Associazione
Nazionale Medici Veterinari Italiani) Dr. Giancarla
Belluzziho opäť organizoval v severotalianskej
Cremone workshop „ANMVI European Week-
Lombardia 2009“. Na podujatí  sa zúčastnilo 6
delegácií pedagógov, vedeckých pracovníkov,
veterinárnych lekárov, pregraduálnych  a post-
graduálnych študentov  z Bieloruska, Estónska,
Maďarska, Poľska, Ruska a Slovenska.

Program podujatia bol veľmi bohatý. V prvý
deň zástupcovia jednotlivých krajín oboznámili prí-
tomných so stavom poľnohospodárstva v pred-
náške „Agropoľnohopodárstvo u nás doma“ a
predstavili zastupujúcu univerzitu, resp. fakultu.

Workshop ANMVI European Week- Lombardia 2009 a 11. SIVAR kongres v Taliansku

chrupu a spôsob ich korekcie u hlodavcov,
Imobilizácia a odchyt voľne žijúcich zvierat,
Terapia povrchových, stredne hlbokých, hlbo-
kých a perforujúcich vredov a poranení rohov-
ky, Diagnostické postupy u kardiologického
pacienta, Praktický prístup k pacientovi s ocho-
rením močových ciest, Hematológia a transfúz-
na terapia u psov a mačiek, Praktická diagnos-
tika a terapia endokrinných dermatóz u psov a
nakoniec v Stomatologickom worshope.  

Organizátormi konferencie sú UVL v
Košiciach, Komora veterinárnych lekárov SR,
Slovenská asociácia veterinárnych lekárov ma-
lých zvierat,  Združenie veterinárnych lekárov
hospodárskych zvierat, Slovenská hipiatrická
spoločnosť, Slovenská asociácia aviárnej medi-
cíny, Štátna veterinárna a potravinová správa
SR. Odbornú a organizačnú garanciu prevzala
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka
UVL v Košiciach. Informácie a registrácia pre-
bieha na http://svp2.uvm.sk alebo na kociso-
va@uvm.sk.

Tešíme sa na vašu účasť a stretnutie v
Košiciach. MVDr. Marián PROKEŠ 

člen organizačného výboru  

Potom v rámci prehliadky mesta si pozreli expozí-
ciu svetoznámeho výrobcu huslí Stradivariho a je-
ho žiakov, ktorí  mali svoje dielne v Cremone.
Popoludňajší program bol spojený s návštevou
sušiarne krmív- Cá D’ Andrea Dehydratation
Center. Utorkové dopoludnie sa nieslo v znamení
syrov. Účastníci podujatia navštívili výrobňu syrov
Cá de Stefani Dairy v Cremone a oboznámili sa s
technológiou výroby tradičných talianskych syrov
Provolone a Grana Padano. Počas  návštevy farmy
ošípaných Dott Stefano Fioni si prišli na svoje hlav-
ne praktickí veterinárni lekári, ktorí mali možnosť
získať informácie o zdravotnom stave v chove
zvierat. V stredu program pokračoval návštevou
Zooprofylaktického a experimentálneho ústavu v
Brescii (Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia a dell Emilia Romagna) a jednej z
najlepších mliečnych fariem hovädzieho dobytka
v Pessina Cremonese. 

Hodnotná bola aj návšteva Kliniky veľkých a
malých zvierat v Lodi, ktorá patrí k Veterinárnej
fakulte v Miláne. Príjemným spestrením progra-
mu bola krátka prehliadka historickej časti
Milána.

Spoločná fotografia účastníkov workshopu

V polovici mája sa na stránky tlače dostali aj vysoké školy. Presnejšie vyberanie školného a chy-
by, ktorých sa vysoké školy v tejto súvislosti dopustili. Titulky v denníkoch (Sme, Hospodárske novi-
ny) hovorili o zdieraní študentov, čo na základe vykonanej kontroly ministerstvo školstva aj priznalo.
Kontrola rezortu ukázala viaceré porušenia novely zákona o vysokých školách z roku 2007, ktorá
umožnila vyberať školné. Najčastejšie to bol nesprávny spôsob oznámenia školného či nedodržanie
lehoty zverejnenia jeho výšky. Potvrdili sa tým tvrdenia iniciatívy Za férové školné a Inštitútu pre dob-
re spravovanú spoločnosť.

Čo nás ale môže potešiť, je skutočnosť, že z dvadsiatich vysokých škôl neporušili zákon iba dve.
Jednou z tých dvoch bola popri Univerzite Mateja Bela práve naša Univerzita veterinárskeho lekár-
stva v Košiciach! Toto zistenie, ktoré potvrdilo správnosť rozhodnutia vedenia univerzity,  určite u-
pokojilo najmä  našich študentov.

O mesiac neskôr sa v tlači objavila téma školného opäť. Tentokrát sa na stránkach
Hospodárskych novín hovorilo o výške školného za nadštandardnú dĺžku štúdia či štúdium súbežné,
ktorého strop určuje ministerstvo školstva, a ten na budúci akademický rok bude 1 460,55 eur.

K článku bola pripojená tabuľka s údajmi o výške školného za súbežné a opakované štúdium za
rok 2009/2010, z ktorej vyplynulo, že Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach predbehli vo
výške školného štyri vysoké školy vo všetkých svojich programoch a deväť fakúlt ďalších vysokých
škôl. Ak navyše vezmeme do úvahy finančnú náročnosť zabezpečenia štúdia veterinárskej medicíny,
je táto výška školného na našej univerzite viac ako primeraná.

A do tretice znovu školstvo a znovu pozitívna zmienka o našej univerzite. Nie je to tak dávno, čo
sme sa aj na stránkach nášho Veterinárskeho spravodajcu tešili z úspešného ukončenia komplexnej
akreditácie a zaradenia Univerzity veterinárskeho lekárstva medzi univerzitné vysoké školy. Splniť ná-
ročné kritériá týkajúce sa úrovne výskumnej činnosti, objemu finančných prostriedkov získaných na
výskumné granty a projekty, počtu doktorandov a výstupy ich výskumu i počtu študentov na počet
pedagógov si vyžadovalo veľa úsilia a vytrvalosti pri budovaní UVL v Košiciach. Úsilia, ktoré prinies-
lo úspech, na základe ktorého môžeme okrem iného počítať s väčším objemom financií od štátu. 

Hospodárske noviny priniesli informáciu, že doposiaľ sa nie všetkým univerzitám podarilo prejsť
týmto sitom, prípadne niektoré univerzity ešte len čakajú na oficiálne potvrdenie. A tak stále platí, že
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach je nielen prvou, ale ešte stále jedinou vysokou školou
univerzitného typu.

Na záver už len malá poznámka. Ak všetky tri uvedené zmienky o UVL v Košiciach sú pozitívne,
nie je to preto, že by sme robili selekciu a ti menej lichotivé obchádzali. Je to jednoducho preto, že
tých druhých nebolo, čo v nás môže vzbudzovať spokojnosť i hrdosť na našu alma mater. Rovnako
však aj odhodlanie, že budeme robiť všetko pre to, aby to takto ostalo aj do budúcnosti.

Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ, kancelárka  

Súťaž v pití vína cez pipetu

Šiestaci v znameni prírody, jedla a hudby

Prvý májový víkend patril tradične štu-
dentom Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach. Medzi budovami internátov na
Kostolianskej ulici sa odohrávali VT dni, gri-
lovalo mäso, varil guláš, pilo pivko a skvele
zabávalo. VT dni sú každoročne sviatkom
nielen pre študentov, ale aj pedagógov na-
šej univerzity. Piatok 1. 5. 2009 sa začínal o
10 hodine ráno, kedy boli študenti v blíz-
kom lese po máj. Stavanie mája sa traduje z
generácie študentov na ďalšie generácie,
preto tu bolo vidieť mnoho prvákov spolu so
staršími študentmi. Zvyšok dňa sa niesol v
znamení športov, a to futbalovým a volej-
balovým turnajom. Na grile medzi internát-
mi sa grilovalo výborné kuracie mäso, ktoré
rozvoniavalo po okolí. Študenti, ktorých ne-
unavil piatkový denný program, sa zabávali
do skorých ranných hodín na diskotéke v
telocvični.  

Druhý deň si užívali študenti na trávniku a
dekách medzi internátmi s pivom alebo ko-
folou, pretože počasie bolo dobré. Po obede
sa hral stolný futbal a rôzne súťaže, kto-
rých sa zúčastnili pedagógovia spolu so štu-
dentmi. Nedeľa patrila vareniu guláša a
dobrej nálade. Nikto si ani neuvedomoval,
že sa tento skvelý víkend chýli ku koncu. 

Touto cestou sa chceme poďakovať spon-
zorom a organizátorom za výborný pro-
gram a priebeh celých VT dní a už dnes sa
tešíme na ďalší ročník.

Jana BÁNOVČINOVÁ

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Komora veterinárnych lekárov SR

na medzinárodnú konferenciu
pri príležitosti 60. výročia založenia

Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

24. septembra 2009
Košice, Slovenská republika

Podrobné informácie:
www.uvm.sk

Tematické zameranie konferencie:
Konferencia je zameraná na aktuálne otázky ochrany a welfare

hospodárskych zvierat, znečistenie životného prostredia,
bezpečnosti krmív a potravín, laboratórnej diagnostiky

a epizootológie.

Škola – veda – prax I.

Vás pozývajú

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Komora veterinárnych lekárov SR

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Slovenská hipiatrická spoločnosť
Slovenská asociácie aviárnej medicíny

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

na odbornú konferenciu
pri príležitosti 60. výročia založenia

Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

25. – 27. septembra 2009
Košice, Slovenská republika

Podrobné informáciea registrácia:
http://svp2.uvm.sk

Tematické zameranie konferencie:
Vnútorné, chirurgické, ortopedické, infekčné choroby 

a reprodukcia hospodárskych zvierat, koní, malých zvierat,
vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat.

Škola – veda – prax II.

Vás pozývajú

Hosť seminára –
MVDr. Mangesh Bhide, PhD.

Riaditeľ štátnej filharmónie J. Klein, zľava
doc. B. Peťko a novozvolený predseda SAV
prof. J. Pastorek.

a JUDr. Máriou Sitániovou, cez oddelenia ekonomi-
ky a prevádzky až po vedecký tím na čele s prof.
Ing. Štefanom Vilčekom, DrSc. 

Aké úlohy a prvé kroky stoja pred vedeckým tí-
mom v najbližšom období predstavil prof. Ing. Š.
Vilček, DrSc., odborný garant INFEKTZOON-u na-
sledovne:

„Projekt INFEKTZOON zahŕňa nielen stavebné ú-
pravy laboratórií, nákup unikátnych prístrojov a za-
vadzanie IKT, ale predovšetkým kvalitný vedecký vý-
skum. Jedným z hlavných cieľov centra excelent-
nosti je zdvihnúť úroveň výskumu, aby sme sa moh-
li plnohodnotne zapojiť do medzinárodného vedec-
kého priestoru, či už ako členovia medzinárodných tí-
mov, alebo neskôr aj ako plnohodnotní tvorcovia
nadnárodných projektov. Zohľadňujúc tieto požia-
davky vedúci sekcií INFEKTZOON-u už na prvom za-
sadnutí v druhej polovici júna 2009 pristúpili k o-
patreniam na plnenie merateľných ukazovateľov pro-
jektu, medzi ktoré patrí publikovanie prác vo vedec-
kých časopisoch, výchova vedeckého dorastu a za-
pájanie tímov do medzinárodných riešiteľských ko-
lektívov. Medzi prvými opatreniami, ktoré sme prijali,
sú: 

● Ihneď po nakúpe unikátnych prístrojov pre roz-
voj genomiky a proteomiky začať zavádzať náročné
metódy (napr. technika microarray, analýza primár-
nej štruktúry bielkovín a iné), ktoré sú predpokla-
dom rozvoja experimentálnych prác v uvedených
oblastiach výskumu nielen na našej univerzite, ale aj
v regióne.

● Vyvíjanie primeraného „tlaku“ na publikovanie

výsledkov v kvalitných medzinárodných vedeckých
periodikách.

● Získavanie a výchova doktorandov zapájaných
do kvalitných riešiteľských tímov.

● Vytváranie podmienok pre integráciu do medzi-
národných projektov.

Sumarizujúc naše úsilie zamerané na získavanie
medzinárodných projektov, ako jedného z dôleži-
tých ukazovateľov kvality riešenia projektu INFEKT-
ZOON, konštatujeme v čase naštartovania projektu
INFEKTZOON tieto aktivity:

● Podali sme žiadosť o švajčiarsko-slovensko-ukra-
jinský grant (epidemiológia a detekcia pestivíruso-
vých infekcií). 

● Podali sme ďalšiu žiadosť o francúzsko-sloven-
ský grant (využitie techniky microarray na detekciu
mikroorganizmov a štúdium expresie génov v bun-
kách). 

● V štádiu aktívnej prípravy je projekt v schéme
COST (proteomický výskum).

● Vytvárame predpoklady pre zapojenie aspoň
jedného kolektívu do projektu financovaného 7. RP
EÚ.

Keď sa tieto aktivity naplnia, štart projektu nášho
centra excelentnosti bude predzvesťou kvalitného
výskumu. Vrásky na tvári nám však spôsobuje vedná
politika nášho štátu, ktorá akoby smerovala k nepo-
chopiteľnej a nesplniteľnej myšlienke, že výskum
na Slovensku môže byť pokrytý iba z financií EÚ,
pretože výzvy na vedecké projekty v našom štáte
zatiaľ takmer úplne absentujú.“

O dva roky neskôr, 17. mája 2011, sa projekt kon-
čí a my budeme vedieť, ako sa podarilo napĺňať jeho
ciele. A tiež ako sa podpíše pod ďalším rozvojom ve-
deckého výskumu na Univerzite veterinárskeho le-
kárstva v Košiciach. Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ,

manažérka pre publicitu



Tradične, v netradičný dátum,  sa uskutočnila
na našej univerzite Veselá olympiáda 2009, zá-
bavné popoludnie pri príležitosti Dňa detí.
Niektorí „puntičkári“ možno nechápavo krútili hla-
vami, prečo si na jej realizáciu Rada ZO OZ  PŠaV  UVL v Košiciach vybrala práve 13. jún 2009.
Nebolo to preto, že by organizátori nezvládli prípravu podujatia, ale skúsenosti z predchádzajúcich
rokov ich motivovali, aby termín akcie neurčili na obdobie, v ktorom sa podobné akcie uskutočňujú
v rôznych hypermarketoch a v iných organizáciách rodičov našich detí. Deťom by sa tak znemož-
nilo zúčastňovať sa na všetkých možných atraktívnych podujatiach. 

Atraktívny program sa snažili organizátori vytvoriť aj počas tohtoročnej Veselej olympiády 2009.
Rôzne zábavné športové súťaže, súťaž o najkrajšiu kresbu kriedou na chodník, jazda na koníkoch a
na koči, občerstvenie a sladkosti spríjemňovali deťom a prítomným rodičom v záhrade univerzity
chvíle tohto sobotňajšieho popoludnia. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia a efektnou bodkou na
jeho konci bol „ohňostroj“ z konfiet.  

Organizátori ďakujú všetkým, ktorí pomáhali pri realizácii tejto akcie.
MVDr. Vladimír MACÁK, PhD., člen rady ZO

Tri pretekárky pod hlavičkou UVL v Košiciach si
získali miestenky na tohtoročné ME vo voltíži. Tie sa
uskutočnia na prelome mesiacov júl – august v
švédskom Bökeborgu neďaleko Malmö. Janka
Fodorová, Valéria Sabolová a Denisa Beláková si no-
mináciu vybojovali na dvoch nominačných prete-
koch, ktoré sa konali v rakúskej Stadl Paure neďale-
ko Linzu a v Šali na Slovensku. 

Pretekov CVI Stadl Paura sa zúčastnilo spolu 16
krajín (Austrália, Belgicko, Dánsko, Fínsko,
Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Maďarsko,
Taliansko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Švédsko,
Švajčiarsko, Česko a domáce Rakúsko). Súťažilo sa
od rána až do noci. Naše dievčatá sa v silnej konku-
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IX.  Manažment miest a obcí vo vzťahu k chovu psov, iných domácich, lesných 

a exotických zvierat – čistota verejných priestranstiev

Košický pohár v kanoistike

Ideme na majstrovstvá európy vo voltíži

Pieniny 2009

V dňoch 15. – 17. júna tohto roku sa v priesto-
roch hotela Družba v Demänovskej doline uskutočnil
v poradí už IX. ročník odbornej konferencie
Manažment miest a obcí vo vzťahu k chovu psov, in-
ých domácich, lesných a exotických zvierat – čistota
verejných priestranstiev.

Tak ako po uplynulé roky toto jedinečné podujatie
prinieslo témy súvisiace s ochranou zvierat, s pro-
blémami stratených a opustených zvierat, prevádz-
kovaním útulkov, znečisťovaním verejných priestran-
stiev psími exkrementmi, nedostatkami v evidencii
zvierat, s priestupkami v súvislosti s chovom zvie-
rat, problematikou zoonóz a skúsenosťami s činnos-
ťou jednotlivých kompetentných inštitúcií. Toto podu-
jatie bolo určené hlavne pre mestské a obecné sa-
mosprávy, orgány ochrany poriadku a čistoty, štátnu
a verejnú správu, architektov a všetky profesijné or-
ganizácie a neziskové nadácie, súkromným veteri-
nárnym lekárom, kynologickým a sokoliarskym
zväzom a mnohým firmám, ktoré sa profesijne zao-
berajú problémami spojenými s chovom zvierat. 

Medzinárodný programový výbor zastrešovali ú-
strední riaditelia veterinárnych správ Slovenskej a
Českej republiky – MVDr. Ján Pliešovský, CSc.,  a
doc. MVDr. Milan Malena, PhD., a mnohí ďalší pra-
covníci z UVL v Košiciach. Organizačným garantom
bola ELSELWA, spol. s r.o., Košice, v zastúpení dl-
horočnou organizátorkou tohto podujatia p. Evou
Homzovou, ktorá zároveň toto podujatie slávnostne o-
tvorila.

O potrebe a užitočnosti takýchto podujatí v úvo-
de konferencie vystúpili doc. MVDr. Milan Malena,
PhD., a prezident Komory veterinárnych lekárov
Slovenskej republiky MVDr. Ladislav Stodola. Ako vy-
zerá nákazová situácia vo výskyte besnoty na území
SR vo vzťahu k domácim i divo žijúcim zvieratám re-
ferovala za ŠVPS SR MVDr. Papierniková.  V obsiah-
lom bloku hostí z ČR vystúpila JUDr. Jana Spurná z
MZ ČR s novinkami v českej právnej úprave ochra-
ny zvierat proti týraniu. MVDr. Dousek informoval o
pohľade na vývoj problematiky animal welfare a o-
chrany záujmových zvierat v ČR a o právnej úprave
podmienok chovu zvierat vyžadujúcich zvláštnu sta-
rostlivosť. Zuzana Semelová z MZ ČR vysvetľovala,
ako vyzerá spolupráca miest a obcí  pri budovaní ú-
tulkov v ČR. Komoru veterinárnych lekárov zastupo-
vali príspevky MVDr. Ladislava Stodolu, ktorý vysve-
tľoval, aké sú skúsenosti s čipovaním psov  ako mož-
nosti rádiofrekvenčnej identifikácie zvierat a MVDr.
Riečan informoval, ako sa rozbehol slovenský register

Veselá olympiáda 2009

Po minuloročnej úspešnej akcii na Pieninách zor-
ganizovali učitelia ústavu telesnej výchovy a športu
jej vodácko-cyklisticko-turistickú reprízu. Ako inak,
predpovede počasia  boli mizerné a očakávania  pe-
simistické. Zopár prihlásených odrieklo, ale na uvo-
ľnené miesta sa pomerne rýchlo našli náhradníci. 

Z Košíc sme vyrazili s plánovaným zdržaním a,
napriek poveternostným  prognózam, s dobrou ná-
ladou. S krátkou prestávkou na doplnenie zásob
cesta do Červeného Kláštora ubehla celkom rýchlo.
Poniektorí sa ubytovali v penzióne Pltník, ostatní
rýchlo postavali stany. Štart raftingu  sme tentoraz
mali o niekoľko kilometrov vyššie z pltnice pri
Majeroch, kde sme mali pripravené tri rafty. Až tam
vyšlo najavo, že máme medzi sebou aj neplavcov.
Preskupili sme posádky a zase to vyšlo tak, že v raf-
te, kde robila gajdu, tak sa hovorí raftovému kormi-
delníkovi, Mgr. Erika Wienerová, boli najmladší a po
adrenalíne dychtiaci doktori a doktorandi. Sklamaní
neboli. Vyskúšali na skalách kvalitu materiálu raftu,
lovili z vody Maťa, psa Dr. Maďariho, a len vďaka ú-
myselnému nárazu ďalšieho raftu nemuseli vystupo-
vať do dvojmetrovej vody, keď uviazli na skale u-
prostred Dunajca. Náladu a ani sily im to neubralo,
a tak sme všetci v pohode došli do cieľa v Lesnici.

Po doplnení energie v motoreste sme sa bicykla-
mi dopravili popri Dunajci do Červeného Kláštora.
Všetci sa už tešili na grilovačku a ostatné nezdravé
veci okolo nej. Ani dážď, ktorý nás počas celého dňa
šetril, nenarušil plánovaný program, lebo sa potvrdi-
lo poznanie, že nie je zlé počasie, len zle pripravení
turisti. To sme my neboli, a tak pod nami prinese-
nom prístrešku sa grilovalo, jedlo a zapíjalo, ale hlav-
ne dobre bavilo 15 nadšencov prírody. Neskoro ve-
čer, resp. skoro ráno poniektorí zistili, že vody nie je
nikdy dosť a že ju majú aj v stane. Potom boli dob-
ré aj sedačky v autobuse. 

Napriek relatívne krátkej noci sme, ako ináč, s
plánovaným meškaním vyrazili na Tri koruny.
Problémom bolo čo na seba. Väčšina bola priprave-
ná len na chlad a dážď, ktorý bol v tom čase na ce-
lom Slovensku. A na Pieninách letné slnko a letné
teplo! Na vrchol sme sa dostali rekordne rýchlo a
cestou dole sme si pozreli poľské prírodopisné mú-
zeum. Ešte neskorý obed v Haligovciach a hurá do-
mov do Košíc, ktoré nás privítali osviežujúcim daž-
ďom. 

Keď po minuloročnej akcii bolo konštatované, že
bola fantastická, tentoraz to vraj bolo ešte lepšie. Až
sa bojím robiť ďalšiu... PaedDr. Anton Čižmárik

vedúci ústavu telesnej výchovy a športu

rencii pri účasti skoro celej svetovej špičky nestratili
a vo svojej kategórii ženy – jednotlivci – seniorky
(pri účasti 42 žien) obsadili Janka Fodorová 9. mies-
to, Valéria Sabolová 20. miesto a Denisa Beláková
30. miesto. Všetky 3 súťažili na  16-ročnom bielom
plemennom žrebcovi Zeus – Przedswit Odorínsky.
Denisa Beláková a Valéria Sabolová súťažili na tom
istom koňovi aj v kategórii pas-de-deux, kde sa im
veľmi nedarilo a skončili piate zo šiestich štartujú-
cich dvojíc. 

Výsledky dievčat z CVI Šaľa –  5. miesto Janky
Fodorovej, 9. miesto Valérie Sabolovej a 11. miesto
Denisy Belákovej už posunuli ,,veterinárky“ na ME do
Švédska. Pretekov CVI Šaľa sa zúčastnili cvičenci z
Česka, Ruska, Poľska, Maďarska, Rakúska,
Holandska a samozrejme Slovenska. Konali sa v a-
reáli SOUP Šaľa 6. – 7. 6. 2009. 

Slovensko teda budú na ME reprezentovať 3 seni-
orky, všetky tri z TJ Slávia UVL v Košiciach.
Štartovať budú na Zeusovi, na ktorom si účasť vybo-
jovali. Ako rezervný kôň pocestuje do dejiska šampi-
onátu 10-ročný meklenburgský teplokrvník Oscar de
Revel. Čo možno od pretekárok vo Švédsku očaká-
vať? Úspechom bude umiestnenie Janky Fodorovej
(na obrázku) v prvej desiatke a skôr prekvapením
bude finálové umiestnenie (v prvej pätnástke) ďal-
ších dvoch reprezentantiek. Na výsledok, aký sme
dosiahli na ME v r. 1999, kde všetky tri košické ve-
terinárky skončili v prvej desiatke (4. miesto Eva
Dravecká, 5. miesto Katarína Špirková, 10. miesto
Alexandra Bučková), môžeme na veľmi dlho zabudn-
úť. Prečo je to tak, keď paradoxne tréningové pod-
mienky v JA UVL sa oproti minulosti neporovnate-
ľne zlepšili? Príčin je samozrejme viac. Ale kríza vo
voltížnom, a nielen vo voltížnom, športe tvrdo zasia-
hla celú našu krajinu. Medzinárodnú úroveň si už o-
krem UVL udržujú iba kluby v Národnom žrebčíne
Topoľčianky a v SOUP Šaľa. Posledný z uvede-
ných klubov si vybojoval nomináciu v kategórii ju-
niorských aj seniorských skupín. Zaujímavosťou je,
že oporami seniorskej skupiny sú odchovanci TJ
Slávia UVL Andrea Bičová a Martin Necela. Obaja
boli oporami aj v našom domácom klube. V zahra-
ničí voltíž napreduje veľmi rýchlo, aj keď nepatrí
medzi najviac dotované odvetvia jazdeckého športu.
V Nemecku a v Rakúsku táto masová jazdecká
disciplína funguje na klubových princípoch, veľmi
podobných, aké sme tu mali v časoch socializmu.
Bohužiaľ, momentálne tieto princípy u nás nefun-
gujú. Aj keď sme realisti a na sever Európy necestu-
jeme s medailovými ambíciami, držte nám palce.

MVDr. Marián PAVĽAK

Po niekoľkých uprša-
ných rokoch sa slnko
konečne podieľalo

na úspechu tradičných jaz-
deckých pretekov o Cenu
rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach. Aj keď sa sem-tam ukrývalo pod
mrakom, znamenite pomohlo dotvoriť vynikajú-
cu atmosféru 24. ročníka podujatia, usporadú-
vaného vždy druhý májový víkend v jazdec-
kom areáli TJ Slávia UVL v Košiciach. Tento
ročník sa niesol v znamení 60. výročia založe-
nia našej alma mater. Záštitu nad podujatím
prevzal primátor mesta  Ing. František Knapík.

Vynikajúco pripravená plocha kolbiska vytvo-
rila ideálne podmienky 174 koňom a 97 jazd-
com, ktoré spolu vytvorili rekordný počet súťaž-
ných dvojíc – až 273, z opäť rekordných 42
oddielov. Aj tohto roku sa pretekov zúčastnil
družobný oddiel z mesta Nyiregyháza s jazd-
com Lajosom Hatvanyim so svojimi 3 koňmi,
ktorí dodali súťaži punc – medzinárodná. Snáď
len mimoriadne tvrdý terén spôsobený dlhodo-
bými suchami zvyšoval náročnosť súťaže.

V sobotu preteky začali súťažou s prekáž-
kami do 90 cm : Cenou BUDO SPORT, s. r. o.,
pre deti do 15 rokov a začínajúce kone a jazd-
cov. Najúspešnejší boli J. Sibal – Bessy 2
(Prešov SJA) a M. Šatarová – Romeo (Lučenec
Koška Horseteam). Nasledoval skok „Z“ štýl pre
4-ročné kone: Cena Rady odborov OZ PŠaV
UVL, kde zvíťazil skúsený jazdec a reprezen-
tant SR Zdeno Kuchár na koni Cheeman z od-
dielu Slávia Spišská N. Ves. V tretej súťaži sko-
ku  „Z“: Cena PROFISTAV, s. r. o. – J. Prevužňák
zvíťazila dvojica J. Bodnárová –Max 3 (Prešov
SJA). Nasledoval Memoriál Ing. D. Sokoliho v
skoku „ZL“ štýl pre 5-ročné kone, kde opäť tri-
umfoval Z. Kuchár, tentoraz na koni Conman.
Cena Jána Petruňáka v skoku „ZL“ zazname-
nala rekordný počet prihlásených súťažných
dvojíc (94). Touto účasťou padol celoslovenský
rekord v počte účastníkov v jednej súťaži.
Skákalo sa najdlhšie v histórii pretekov, takmer
do deviatej hodiny večer. Najvytrvalejšími súťa-
žiacimi boli J. Novotný ml. – Viarella
(Abrahámovce Novotný) a R. Ivanová – Piece
Of my Heart (Lučenec Koška Horseteam).

V nedeľu na pravé poludnie odštartovala sú-

V dňoch 13. a 14. 6. 2009 zorganizoval kanoistic-
ký oddiel  TJ Slávia UVL  Košický pohár vo vodnom sla-
lome, šprinte a zjazde, ktorý bol súčasťou
Slovenského pohára žiakov. Zúčastnilo sa na ňom vy-
še 80 pretekárov z 10 oddielov celého Slovenska.
Preteky sa uskutočnili na rieke Hornád v miestnej čas-
ti Džungľa. V kajaku mužov v zjazde a šprinte zvíťa-
zil domáci pretekár Pavol Hronský, ktorý bol v celko-
vej kombinácii na druhom mieste.

Zástupcovia oddielov pochvaľovali dobrú organizá-
ciu pretekov a kvalitnú trať, ktorá bola na mieste, kde
bude možno o pár rokov postavená stabilná slalomo-
vá trať. Na nej by mohli vyrásť ďalší pretekári ako
Martin Halčin, odchovanec nášho oddielu, ktorý v ro-
ku 2008 získal titul juniorského majstra sveta. Tomu
by mohlo pomôcť aj centrum talentovanej mládeže s
profesionálnym trénerom, ktoré bude zriadené od 1.
septembra. PaedDr.  Anton ČIŽMÁRIK  

predseda TJ Slávia UVL

V dňoch 18. a 19. júna 2009 sa na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne uskutočnila
medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Zaostrené na hygienu zveriny“ (Game meat in fo-
cus). Konferencia, ktorej sa zúčastnilo vyše sto účastníkov (ČR, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Fínsko,
Veľká Británia, Juhoafrická republika, Nový Zéland, Maďarsko, Portugalsko),  bola organizovaná
Medzinárodným výskumným fórom pre hygienu zveriny (The International Research Forum on Game
Meat Hygiene - IRFGMH) v spolupráci so Stredoeurópskym inštitútom ekológie zveri Brno-Viedeň-
Nitra a Ústavom hygieny a technológie mäsa VFU vo Viedni. IRFGMH je iniciatívou vedcov Strednej
Európy a jej cieľom je spoločná medzinárodná expertíza v oblasti hygieny zveriny a pridružených ri-
zík pre verejné zdravie a uľahčenie medzinárodnej spolupráce vo výskume o oblasti voľne žijúcej
zveri. Organizátorom sa podarilo zabezpečiť medzinárodne uznávaných odborníkov v tejto oblasti.
Prednášky a posterové prezentácie boli rozdelené do piatich odborných blokov zameraných na hy-
gienu a mikrobiológiu v zverinovom reťazci, epidemiológiu a hodnotenie rizika, riadenie rizika, hy-
gienu a kvalitu zveriny z mimoeurópskeho pohľadu a biológiu svalu a kvalitu mäsa rôznych druhov
zveriny. Prvý deň konferencie bol ukončený spoločnou večerou na zámku Židlochovice s možnosťou
neformálnych diskusií. Dôležitým výsledkom konferencie bolo nadviazanie medzinárodnej odbornej
spolupráce v oblasti problematiky hygieny zveriny. Konferencia s týmto zameraním bude organizo-
vaná v dvojročných intervaloch, nasledujúca, v roku 2011 vo Viedni a o ďalšie dva roky vo Veľkej
Británii. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.  

Zaostrené na hygienu zveriny

spoločenských zvierat v praxi. Mgr. Adamec z
Štátnej ochrany prírody SR v Banskej Bystrici infor-
moval o spolupráci dotknutých orgánov a inštitúcií
pri nálezoch chránených živočíchov v SR. Prof.
MVDr. et JUDr. Andrej Bugarský, CSc., podrobne roz-
viedol problematiku usmrcovania zvierat a riešenia
výstavby a prevádzkovania útulkov z hľadiska súčas-
nej právnej úpravy. MVDr. Pavol Rajzák z KVPS
Prešov referoval o skúsenostiach s riešením odchy-
tu túlavých zvierat, budovaním útulkov, stave VZN tý-
kajúcich sa chovu spoločenských zvierat  vrátane zbe-
ru exkrementov a evidencii počtu psov a nebezpeč-
ných psov v okresných mestách Prešovského kraja.
Zároveň podal informáciu o akreditovanom kurze na
získanie osvedčenia na odchyt túlavých a zabehnu-
tých zvierat, ktorý organizuje IVVL v Košiciach od r.
1994 a o počtoch absolvovaných frekventantov.

Na druhý deň pokračovala konferencia blokom
odborných prednášok venovaných chorobám spolo-
čenských zvierat. MVDr. Pavlačka z MV Policajného
zboru SR sa venoval  problematike nárastu výskytu
rôznych foriem dirofilariózy u psov v SR. O vý-
znamných súčasných zoonózach prenášaných klie-
šťami u psov a aktuálnych zoonózach u selektova-
ných  aviárnych druhov informovala prof. MVDr.
Ildikó Škardová, CSc., a MVDr. Edina Sesztáková,
PhD., z UVL v Košiciach. MVDr. Milena Bobáková,
CSc., a MVDr. Štefánia Pirčová boli autorkami prís-
pevku na tému odborných vyšetrení zameraných na
chov zvierat vykonávaných na ŠVPÚ v Košiciach.
MVDr. L. Molnár, PhD., z UVL v Košiciach prednie-
sol príspevky o veterinárnej starostlivosti o chrá-
nené, voľne žijúce a exotické druhy zvierat, ďalej o
uplatnení sokoliarstva ako spôsobe biologickej o-
chrany a riešení problematiky nadmerného výskytu
holuba domáceho v mestách a obciach a o mož-
ných spôsoboch regulovania ich početnosti. O
možnostiach využívania pernatých dravcov pri bio-
logickej ochrane obcí, poľnohospodárskych plodín
a letísk a o druhovej ochrane a rehabilitácii hen-
dikepovaných jedincov a prepojení samospráv a
iných zložiek verejnej správy na systém a projekt
chovných a rehabilitačných staníc referoval sokoli-
ar Ľubomír Engler zo Sečoviec. Na záver v praktic-
kej ukážke p. Engler a Dr. Molnár predviedli prítom-
ným spôsoby výcviku a nádhernú ukážku vypúšťa-

Stretnutie účastníkov konferencie v zámku v Židlochoviciach.

Janka Fodorová

ťaž skok „L“ štýl pre 6-ročné kone: Cena Kuk
Fuk, s. r. o. Najlepšie zvládli úskalia parkúru P.
Mackovjak – Capriolo (Spišská N. Ves
Mackovjak) a J. Cigán ml. –  Caldera (Lužany
JMC). Súťaže s označením „štýl“ sa zaratúvajú
do série prémiovaných pretekov Kritériá mla-
dých koní (KMK) o najlepšieho 1,5 a 6-ročné-
ho koňa na Slovensku. Po dlhodobej súťaži 15
najúspešnejších dvojíc postúpi na záver jazdec-

kej sezóny  do finále. Preteky za slnečného po-
časia pokračovali druhou najťažšou súťažou
skok „L“: Cena primátora mesta Košice. Do tre-
tice zvíťazil Z. Kuchár opäť na  inom koni
–Cavalerovi. Táto súťaž bola premiérovo zara-
dená do Skokového pohára VSO pre juniorov
do 18 rokov. Plný počet bodov si do pohára od-
náša M. Filinský – Kamor (Hrabušice Slovenský
Raj), ktorý sa umiestnil na druhom mieste.

Po 7. súťaži vedúci slávnostného nástupu a
autor parkúrov MVDr. V. Hura priviedol zúčast-
nených jazdcov k slávnostnému defilé pred
hlavnú tribúnu a usporiadateľov pretekov na
čele s rektorom UVL prof. MVDr. Emilom
Pilipčincom, PhD., hlavným rozhodcom a čle-
nom rádu Maltézskych rytierov Petrom
Mikulášikom i sponzorov podujatia k oficiál-
nemu zahájeniu pretekov o Cenu rektora UVL.

Hneď potom nasledovalo vyvrcholenie prete-
kov, hlavná súťaž – skok „S“ s prekážkami do

130 cm – Cena rektora UVL Košice. Táto súťaž
sa radí medzi prémiové v kategórii „S“ v rámci
SR a zároveň prvýkrát  sa zaradzuje do
Skokového pohára VSO pre seniorov. Do rozos-
kakovania sa dostali len dve dvojice, ktoré
zvládli základný parkúr bez trestných bodov,
konkrétne J. Cigán ml. – Drossan (Lužany JMC)
a P. Mackovjak – Chelan (Spišská N. Ves
Mackovjak). V rozoskakovaní mal viac šťastia
J. Cigán ml., keď si pripísal len 4 trestné body a
zároveň si tým pripísal plný počet bodov v
Skokovom pohári VSO.

Popri hlavnom programe osvedčený organi-
začný výbor v zložení: kvestorka UVL JUDr. S.
Rolfová, riaditeľ pretekov MVDr. Š. Karahuta,
autor parkúrov MVDr. V. Hura a správca JO
MVDr. M. Pavľak pripravili pre návštevníkov  aj
sprievodné akcie. Pre najmenších bola pripra-
vená nafukovacia šmýkačka a jazda na ko-
ňoch, pre starších výborné občerstvenie.
Atmosféru podujatia dotvárala živá hudba.
Tento ročník bol výnimočný aj tým, že sa na prí-
prave podujatia podieľali viaceré organizácie.
Správa mestskej zelene vkusnou výzdobou pre-
menila jazdecký areál na park a na poriadok
dohliadala jazdná polícia sídliaca  v mieste po-
dujatia.

Autor článku a zároveň riaditeľ pretekov tou-
to cestou chce poďakovať  celému vedeniu UVL
Košice na čele s rektorom Emilom Pilipčincom,
všetkým prorektorom a kvestorke za pomoc pri
organizovaní tohto prekrásneho podujatia, kto-
ré od minulého roku nesie názov “špičkové“. Ich
účasť po oba dni jasne dokumentuje ich vzťah
k nášmu zverolekárskemu športu číslo jedna.
Potešilo nás aj početnejšie zastúpenie akade-
mickej obce – hlavne pedagogického zboru.
Verím, že v budúcnosti si do areálu  nájdu ces-
tu aj ďalší.

Na záver ostáva len veriť, že aj nasledujúci ju-
bilejný 25. ročník sa vydarí podobne ako tento
rekordný. MVDr. Štefan KARAHUTA

predseda jazdeckého oddielu  
Foto: Ing. Hana PEČIVOVÁ

CCeennaa rreekkttoorraa vv ppaarrkkúúrroovvoomm sskkáákkaanníí ooppääťť vv ppllnnoomm lleesskkuu

nia  a spätného privolávania  cvičeného sokola.
Poďakovanie je potrebné vysloviť prof.

Bugarskému za vedenie a moderovanie celej konfe-
rencie a podávanie cenných odborných pripomie-
nok a právnych rád účastníkom konferencie. 

Z konferencie bol vydaný zborník referátov a po-
sterov s uvedením ISBN na CD nosiči.

Čo dodať na záver?  Tešíme sa na jubilejný X. roč-
ník tejto výnimočnej konferencie!

MVDr. Pavol RAJZÁK, KVPS Prešov
MVDr. Irena RAJZÁKOVÁ, IVVL Košice
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