
Do všetkých študijných programov vyučo-
vaných v jazyku slovenskom prijímame
v tomto akademickom roku 354 študentov, 
z toho 84 (v dennej forme 43 + v externej
forme 41) študentov do bakalárskeho študij-
ného programu kynológ, 12 (3 + 9) študen-
tov do bakalárskeho študijného programu
bezpečnosť krmív a potravín, 107 študentov
do magisterského študijného programu far-
mácia, 135 študentov do doktorského študij-
ného programu všeobecné veterinárske le-
kárstvo, 66 študentov do doktorského študij-
ného programu hygiena potravín a 36 (28 +
8) študentov do doktorandského štúdia. 

V tomto akademickom roku prijímame do
anglického štúdia v študijnom programe vše-
obecné veterinárske lekárstvo 44 zahranič-
ných študentov z 10 krajín Európy, resp. sve-
ta, čo predstavuje 12,4 % z celkového počtu
prijatých študentov na našu univerzitu 
v tomto akademickom roku.

Celkove bude na našej univerzite v tomto
akademickom roku študovať 1582 študen-
tov, z toho 184 zahraničných, čo predstavuje
13,2 % z celkového počtu študentov na našej
univerzite.

V ďalšej časti svojho príhovoru sa rektor
univerzity vrátil k hodnoteniu tých úloh 
a cieľov, ktoré si vedenie dalo v predchád-
zajúcom akademickom roku. Poďakoval sa
všetkým, ktorí sa podieľali na plnení týchto
úloh a vyslovil presvedčenie, že všetci vedú-
ci pracovníci využijú poskytnutý priestor a
ľudský potenciál v prospech a rozvoj svojich
pracovísk a univerzity.

Po prijatí novej organizačnej štruktúry uni-
verzity s účinnosťou od 1. 9. 2007 a perso-
nálnom obsadení miest vedúcich pracovní-
kov sme v tomto akademickom roku mohli
pristúpiť jednak k:

a) systemizácii pracovných miest učiteľov
a ich obsadení v súlade s novou organizač-
nou štruktúrou univerzity a prijatými novými
učebnými plánmi,

b) ďalej k obsadeniu funkčných miest do-
centov a profesorov a v neposlednom rade k

c) vykonaniu priestorového auditu kliník,
pričom so zohľadnením ich budúcich potrieb
sme každej klinike s účinnosťou od 1. 9.
2008 vyčlenili príslušné priestory.

Ďalšou dôležitou zmenou bolo prijatie
a implementácia nových učebných plánov 
v študijnom programe všeobecné veterinár-
ske lekárstvo, hygiena potravín a kynológia,
ktorými sa zaviedol kreditový systém štúdia,
ustanovila sa rovnaká dĺžka a identický 
učebný plán pre slovenské aj anglické štú-
dium, boli vyvážené v súlade s požiadavkami
smernice Európskej únie pre veterinárske
vzdelávanie a s odporúčaniami evaluačnej
komisie a do nových učebných plánov bola
zavedená výučba na príslušných klinických
pracoviskách založená na druhovom prístu-
pe. Rektor poďakoval všetkým tým, ktorí pris-
peli k ich tvorbe.
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IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE ZZ VVEEDDEENNIIAA UUVVLL
zo dňa 2. 9. 2008
Informácie rektora UVL o:
➢ účasti univerzity na Agrokomplexe 2008

v Nitre v dňoch 21. – 25. 8. 2008,
➢ stretnutí zainteresovaných strán (Dr. O.

Furt, hlavný architekt mesta Košice, starostka
mestskej časti Košice-Sever, zástupcovia archi-
tektonického ateliéru Kubík) k návrhu na zme-
nu územného plánu na Podhradovej,

➢ vydaní príkazu rektora č.7/2008 –
Priestorový audit klinických pracovísk.

zo dňa 12. 9. 2008
Informácie rektora UVL o:
➢ slávnostnom otvorení oddielu jazdnej po-

lície Košice Prezídia policajného zboru SR na
účelovom zariadení univerzity – Jazdeckom 
areáli 4. 9. 2008,

➢ konaní konferencie s medzinárodnou 
účasťou Infekčné a parazitárne choroby zvie-
rat v dňoch 4. – 5. 9. 2008,

➢ konaní 3. ročníka seminára doktorandov
venovaného pamiatke akademika K. Boďu dňa
8. 9. 2008,

➢ konaní medzinárodnej vedeckej konferen-
cii Dni výživy a veterinárnej dietetiky VIII pri
príležitosti nedožitých 80-tych narodenín prof.
MVDr. Jána Lazara v dňoch 9. – 10. 9. 2008,

➢ odhalení busty prof. MVDr. Jána Lazara
dňa 9. 9. 2008,

➢ slávnostnom otvorení ak. roku 2008/
2009 dňa 11. 9. 2008,

➢ aktíve učiteľov dňa 11. 9. 2008,
➢ konaní zlatej promócie absolventov pro-

movaných v ak. roku 1957/1958 dňa 12. 9.
2008.

zo dňa 23. 9. 2008
Informácie rektora UVL o:
➢ „Workshop on extramural teaching in the

study of veterinary medicine“, ktorý bol súčas-
ťou stretnutia zástupcov VetNEST-u v Zadare
v dňoch 17. – 21. 9. 2008,

➢ obdržaní potvrdenia z Agentúry MŠ SR
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Zasadnutie Akademického senátu Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Košiciach dňa 29. 9. 2008

Odhalenie pamätnej busty prof. MVDr. Jána Lazara

Otvorenie akademického roku 2008/2009

pre štrukturálne fondy EÚ o registrácii žiados-
ti o nenávratný finančný príspevok pre podpo-
ru centra excelentnosti „INFEKTZOON – 
centrum excelentnosti pre nákazy zvierat 
a zoonózy“ a centra excelentnosti „Excelentné 
centrum biomedicínskych technológií“,

➢ stretnutí rektorov košických univerzít s
JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom
Košického samosprávneho kraja, k možnosti
budovania technologického centra.

zo dňa 30. 9. 2008
Informácie rektora UVL o:
➢ účasti na oslavách 35. výročia založenia

Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach dňa 23.
9. 2008,

➢ zasadnutí Slovenskej rektorskej konferen-
cie v Žiline dňa 25. 9. 2008,

➢ odhalení pamätnej tabule prof. MVDr.
Františkovi Hrudkovi, DrSc., a prof. MVDr.
Karolovi J. Friedovi v Hôrke nad Váhom dňa
26. 9. 2008,

➢ vydaní monografie Veda na dlhé trate
(František Nižňanský – život a dielo) s finanč-
nou podporou Univerzity veterinárskeho lekár-
stva v Košiciach,

➢ stretnutí s Ing. Andrejom Vidrom, riadi-
teľom Štátnej ochrany prírody, a RNDr.
Jozefom Dúhom, PhD., zástupcom MŽP SR
dňa 29. 9. 2008,

➢ zasadnutí AS UVL dňa 29. 9. 2008.
zo dňa 9. 10. 2008
Informácie rektora UVL o:
➢ uvítaní do života kníh Mariána Krčíka

Antrax! a Veterinárka 1. 10. 2008,
➢ konaní 12. ročníka jazdeckých pretekov 

o Košický pohár na Jazdeckom areáli 4. 10.
2008,

➢ výjazdovom zasadnutí Slovenskej rektor-
skej konferencie v Bruseli v dňoch 7. – 8. 10.
2008.

zo dňa 16. 10. 2008
Informácie rektora UVL o:
➢ pracovnom stretnutí s Prezídiom Komory

veterinárnych lekárov 10. 10. 2008,
➢ účasti na Nová Veterinária 2009 

v B. Bystrici v dňoch 11. – 12. 10. 2008,
➢ komplexnej akreditácii univerzity na za-

sadnutí AK SR dňa 14. 10. 2008 v Novom
Smokovci,

➢ žiadosti P °al Á. Pedersena, rektora Bod?
University College, o začatie príprav spoločné-
ho študijného programu všeobecné veterinár-
ske lekárstvo v jazyku anglickom pre nórskych
študentov,

➢ návšteve univerzity pani Brit Lovseth, 
veľvyslankyne Nórska dňa 15. 10. 2008.

zo dňa 21. 10. 2008
Informácie rektora UVL o:
➢ zasadnutí Kolégia rektora 16. 10. 2008.

Zasadnutie VR otvoril a viedol jej predseda
a rektor UVL v Košiciach prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., podľa nasledovného progra-
mu:

1. Odovzdanie diplomov PhD. a diplomov
docenta.

2. Návrh na menovanie za docentku MVDr.
Ivonu Kožárovú, PhD.

3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej čin-
nosti na Univerzite veterinárskeho lekárstva v
Košiciach za ak. rok 2007/2008 na 1. a 2.
stupni vysokoškolského vzdelávania.

4. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej
činnosti na Univerzite veterinárskeho lekár-
stva v Košiciach za ak. rok 2007/2008 

na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania.
5. Návrh na zloženie komisií pre štátne skúš-

ky.
6. Diskusia.
7. Rôzne.
8. Uznesenia VR.
Na zasadnutí VR bol rektorom univerzity 

odovzdaný diplom PhD. MVDr. Lenke Košútho-
vej a diplomy docenta MVDr. Kataríne Beňo-
vej, PhD. a MVDr. Pavlovi Suchému, PhD.

VR schválila návrh na:
a) menovanie MVDr. Ivony Kožárovej, PhD.,

za docentku pre študijný odbor 6.3.2 Hygiena
potravín,

b) zloženie komisií pre štátne skúšky,
c) začatie habilitačného pokračovania 

u MVDr. Alexandry Valenčákovej, PhD., pre 
študijný odbor  6.3.11 Hygiena chovu zvierat 
a životné prostredie a MVDr. Róberta Hericha,

PhD., pre študijný odbor  6.3.3 Veterinárna
morfológia a fyziológia,

d) začatie inauguračného konania u doc.
MVDr. Jaroslava Hajurku, PhD. pre študijný
odbor 6.3.6 Veterinárne pôrodníctvo a gyne-
kológia.

VR zobrala na vedomie:
a) Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej čin-

nosti na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
v Košiciach za ak. rok 2007/2008 na 1. a 2.
stupni vysokoškolského vzdelávania.

b) Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej čin-
nosti na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
v Košiciach za ak. rok 2007/2008 na 3. stup-
ni vysokoškolského vzdelávania.

c) Informáciu rektora o komplexnej akredi-
tácii Univerzity veterinárskeho lekárstva 
v Košiciach na zasadnutí AK SR dňa 14. 10.
2008 v Novom Smokovci.

Dňa 29. 9. 2008 sa konalo zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekár-
stva v Košiciach.

Akademický senát na svojom zasadnutí schválil:
1. Návrh volebného poriadku Akademického senátu UVL v Košiciach – vnútorný predpis č. 5.
2. Návrh rokovacieho poriadku Akademického senátu UVL v Košiciach – vnútorný predpis č. 6.
3. Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku verejnej vysokej školy – Jazdecký 

areál UVL v Košiciach.
4. Návrh na zrušenie jedného miesta kategórie § 01 na Účelovom zariadení pre chov 

a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach. MVDr. Peter LAZAR, PhD.
predseda akademického senátu

Dňa 21.10.2008 sa konalo mimoriadne 
zasadnutie Akademického senátu Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Košiciach.

Akademický senát na svojom zasadnutí
schválil návrh na odpredaj nepotrebného 
nehnuteľného majetku – pozemkov v katastrál-
nom území Severné mesto, okres Košice 1.

MVDr. Peter LAZAR, PhD.
predseda akademického senátu

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach začala písať ďalší rok svojej histó-
rie slávnostným otvorením akademického roku 2008/2009 dňa 11. septembra 2008.

Vo svojom príhovore rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., privítal členov 
akademickej obce i všetkých zamestnancov, ale najmä študentov prvých 
ročníkov prijatých do študijných programov v slovenskom aj anglickom 
jazyku. Všetkým zaželal veľa šťastia, úspechov a naplnenie predstáv o
štúdiu v podnetnom, ale aj náročnom prostredí.

Prof. MVDr. Ján Lazar sa narodil 23. júla
1928 v Parchovanoch v okrese Trebišov, kde aj
navštevoval ľudovú školu. Študoval na chýr-
nom Štátnom gymnáziu v Michalovciach a tu
aj v roku 1948 maturoval. V rokoch 1948 –
1953 študoval na Vysokej škole veterinárskej 
v Brne, kde bol po úspešnej obhajobe dizer-
tačnej práce v roku 1953 promovaný na 
doktora veterinárskej medicíny. Po úspešnej
obhajobe habilitačnej práce bol v roku 1963
menovaný za docenta a o dva roky neskôr za
zástupcu profesora. V roku 1980 bol preziden-
tom republiky vymenovaný za vysokoškolské-
ho profesora. 

Už počas štúdia pracoval ako pomocný 
asistent na katedre výživy a dietetiky VŠV 
v Brne, kde bol po skončení štúdia prijatý za od-
borného asistenta. Na požiadanie vtedajšieho 

Slávnostnému aktu predchádzala konferen-
cia venovaná životu a dielu prof. Lazara, na
ktorej rektor UVL prof. MVDr. Emil Pilipčinec,
PhD.,  vystúpil s príspevkom, v ktorom pripo-
menul najdôležitejšie míľniky života prof.
Lazara a vyzdvihol jeho prínos pre rozvoj ško-
ly i veterinárnej medicíny. 

Z príspevku vyberáme:
23. júla tohto roku uplynulo 80 rokov od na-

rodenia prof. MVDr. Jána Lazara, dekana, rek-
tora a prorektora Vysokej školy veterinárskej v
Košiciach, obetavého akademického funkcio-
nára, úspešného koordinátora celoštátneho
výskumu, člena vedeckej rady a vedúceho
Katedry výživy a dietetiky Vysokej školy veteri-
nárskej v Košiciach. Jeho činorodá aktivita 
bola spojená s budovaním a rozvojom Vysokej
školy veterinárskej v Košiciach a rozvojom
veterinárskych vied.

Odhalením ďalšej busty  vedenie univerzity vzdalo úctu človeku, ktorý sa za-
slúžil o jej rozvoj. Po zakladateľovi  Vysokej školy veterinárskej v Košiciach,
akademikovi Hovorkovi, bola na rektoráte univerzity 9. septembra 2008 od-
halená pamätná busta prof. MVDr. Jána Lazara.

mierou podieľajú na príprave našich študen-
tov a ich kvalita sa podieľa na hodnotení
kvality celej univerzity, veľkú pozornosť v
príhovore rektor sústredil práve na hodnote-
nie zmien, ktorými prešli a na ich ďalší rozvoj
tak, aby po vstupných investíciách prinášali
do rozpočtu univerzity aj vlastné zdroje. 

Podarilo sa stabilizovať hospodársky 

ganizačnou štruktúrou univerzity a druho-
vým prístupom pri výučbe, prijatými, resp.
novelizovanými vnútornými predpismi v sú-
lade s novelou vysokoškolského zákona pri-
jatou v septembri minulého roka, novou 
organizáciou edičnej činnosti na univerzite,
ako aj dôslednou implementáciou a využíva-
ním Akademického informačného systému,
pričom je nutné zabezpečiť plnú implemen-
táciu AIS vytvorením registra zamestnancov,
definovaním prístupu zamestnancov do AIS,
elektronickým prepojením pracovísk s refe-
rátom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
univerzity a elektronickým zapisovaním vý-
sledkov skúšok na jednotlivých disciplínach. 

Vo svojom príhovore sa rektor venoval aj
vedecko-výskumnej činnosti, jej finančnému
zabezpečeniu i výhľadu do budúcnosti v ča-
se, kedy sme pripravili prvé projekty pre
centrá excelentnosti a kedy budeme musieť
spracovávať schémy pre integrovaný postup
nielen v oblasti základného výskumu, ale 
i v oblasti transferu poznatkov vedy a tech-
niky do praxe a zavádzania inovácií v praxi. 

Keďže účelové zariadenia sa významnou

Za ostatných päť rokov sa celkový počet
študentov na univerzite zvýšil o viac ako 50
%. Aj z uvedeného dôvodu sú na univerzitu
kladené väčšie nároky na počet a kvalitu 
existujúcich výučbových priestorov univerzi-
ty a jej účelových zariadení, a preto rektor
mohol s radosťou konštatovať, že v akade-
mickom roku 2007/2008 bola ukončená 
adaptácia viacerých priestorov. 

Ukončila sa adaptácia posluchárne che-
mického pavilónu o kapacite 172 miest 
vrátane jej technického vybavenia a prístu-
pového systému ako aj adaptácie sociál-
nych zariadení na prízemí. Tiež sa ukončila
rekonštrukcia dvojpodlažného výučbovo-
výcvikového zariadenia na ŠPP v Zemplínskej
Teplici, súčasťou ktorého sú dve cvičebne,
80 lôžok, administratívne zázemie pre učite-
ľov a prezliekáreň pre študentov.

Pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho
procesu bol na ŠPP v Zemplínskej Teplici u-
vedený do prevádzky bitúnok a na univerzite
zriadené nové edičné stredisko, od prevádz-
ky ktorého sa očakáva zlacnenie edičnej čin-
nosti na univerzite a umožní vydávať väčší
počet titulov učebných textov pre študentov. 

Veľmi dobrými predpokladmi napĺňania 
úlohy systematicky budovať priestorovo, ma-
teriálne a personálne študijný program far-
mácia i s jeho vedecko-výskumnou základ-
ňou je cez tieto prázdniny skolaudované 
ďalšie podlažie vo farmaceutickom pavilóne
so suchými a mokrými cvičebňami a admi-
nistratívnymi priestormi a aj tri nové 
posluchárne, každá o kapacite 80 miest. Od 
nového akademického roku sa bude môcť
využívať plná kapacita 5-tich posluchární, čo
predstavuje 400 nových miest.

Rektor ďalej zdôraznil, že zámerom uni-
verzity nie je jej extenzívny rozvoj cestou pri-
jímania väčšieho počtu študentov v jednotli-
vých študijných programoch, resp. otvára-
ním ďalších študijných programov v internej
alebo externej forme. Za dôležitú považuje
skutočnosť, že na univerzite je významný po-
diel študijných programov 2. a 3. stupňa v
internej forme štúdia a aj preto v blízkej bud-
úcnosti ani nie je v pláne otvárať nové štu-
dijné programy, a už vôbec nie bakalárske
študijné programy bez nadväzujúcich magis-
terských študijných programov. Prioritou
univerzity je zvyšovanie kvality poskytované-
ho vzdelávania v jazyku slovenskom i v jazy-
ku anglickom.

V nadväznosti na všetky uskutočnené
zmeny bude ďalej potrebné systematizovať
miesta vedeckých a technicko-hospodár-
skych pracovníkov ako aj miesta robotnícke,
zabezpečiť garančnú kontinuitu nielen v štu-
dijných programoch, ale aj v študijných
predmetoch a pripraviť plán kvalifikačného
rastu na jednotlivých pracoviskách. 

Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu
sa nám podľa prof. Pilipčinca podarí zvýšiť
už v tomto akademickom roku aj novou or- Foto: MVDr. Ladislav Pačaj



Na organizovaní podujatia sa podieľali
Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach, Obec Hôrka nad Váhom, blízka ro-
dina, Štátna veterinárna a potravinová správa
SR, Inštitút vzdelávania veterinárskych lekárov
v Košiciach, Komora veterinárskych lekárov
SR, Krajská veterinárna a potravinová správa
v Trenčíne a Regionálna veterinárna a po-
travinová správa v Novom Meste nad Váhom.

Podujatia sa zúčastnili rektor Univerzity ve-
terinárskeho lekárstva v Košiciach prof.
MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., prorektorka prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., kvestorka JUDr.
Silvia Rolfová, manželky oboch profesorov –
Elena Friedová a Alica Hrudková so synom
Mgr. Mariánom Hrudkom, ďalšia rodina, zá-
stupcovia veterinárskych organizácií, hostia a
početní občania obce.

Slávnostné zhromaždenie otvoril starosta
obce Peter Godál. Po krátkom kultúrnom pro-
grame rektor univerzity podrobne zhodnotil
pedagogickú, vedeckú i publikačnú činnosť o-
boch profesorov, ich podiel na budovaní
Vysokej školy veterinárskej v Košiciach i svo-
jich ústavov a  ich angažovanosť  v akade-
mických funkciách.

Prof. MVDr. František Hrudka, DrSc., sa
narodil 28.10.1920 v Hôrke nad Váhom.
Študoval na Štátnom reálnom gymnáziu v
Novom Meste nad Váhom, kde aj v roku 1940
maturoval. Po maturite študoval na Vysokej
škole veterinárskej v Brne a po jej zatvorení v
roku 1939 prestúpil do Viedne, kde  štúdium u-
končil získaním diplomu v roku 1944. V tom i-
stom roku na základe dizertácie promoval. 

V rokoch 1945 – 1946 bol frekventantom
Inštitútu exotickej veterinárskej medicíny v
Alforte pri Paríži, ktorý úspešne absolvoval v
roku 1946 a získal príslušný diplom. V ro-
koch 1946 – 1950 pracoval na veterinár-
skom oddelení Povereníctva poľnohospodár-
stva. V roku 1950 z poverenia rektora novo-
založenej Vysokej školy veterinárskej v
Košiciach prevzal vedenie a budovanie
Ústavu histológie a embryológie. V období
rokov 1952 – 1953 zastával navyše funkciu
prodekana pre pedagogickú činnosť. 

V septembri 1968 nastúpil na základe po-
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zácii rovnováhy mikrobiálneho ekosystému
tráviaceho traktu ošípaných, prispeje k opti-
malizácii metabolických procesov, zvýši odol-
nosť slizníc voči deštrukcii, podporí ich opti-
málny vývoj a dokáže účinne stimulovať od-
poveď imunitného systému voči patogénnym
mikroorganizmom. Takto sa zvýši aj kvalita a
bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu pre
človeka, čo je prvoradým cieľom tohto výsku-
mu.

V súvislosti s týmto projektom navštívila
dňa 15. 10. 2008 našu univerzitu veľvyslan-
kyňa Nórskeho kráľovstva Brit Lovseth. Na
stretnutí s vedením a riešiteľmi projektu sa
zaujímala nielen o tento výskum, ale aj o
študentov z Nórska, ktorí u nás študujú vše-
obecné veterinárske lekárstvo. Rektor prof.
MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.,  predstavil veľvy-
slankyni univerzitu, jej študijné programy, 
účelové zariadenia a podmienky, za akých 
u náš študujú zahraniční študenti. MVDr.

Radomíra Nemcová,
PhD., vedúca projektu, in-
formovala našich hostí o
cieľoch i stave prebiehaj-
úceho výskumu.
Následne si pani veľvy-
slankyňa prezrela zrekon-
štruované laboratóriá a
prístroje zakúpené z
grantu, zoznámila sa s ri-
ešiteľským kolektívom a
na záver vyjadrila spokoj-
nosť s realizáciou projek-
tu po takmer roku od je-
ho začatia. 

Mgr. Ľudmila
Kundríková

MVDr. Radomíra
Nemcová, PhD.

Foto: ĽK

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v
Slovenskej republike bolo zriadené krátko po
našom vstupe do Európskej únie. Nórsko síce
nie je jej členom, ale patrí do Európskeho hos-
podárskeho priestoru a prostredníctvom
Nórskeho finančného mechanizmu podporu-
je nové členské štáty v ich snahe plne parti-
cipovať na tomto rozvíjajúcom sa trhu a po-
máha redukovať sociálne a ekonomické roz-
diely v Európe.

S podporou tohto grantu rieši Ústav mik-
robiológie a gnotobiológie  UVL v Košiciach
pod vedením prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,
vedecký projekt Biotechnologické a naturálne
produkty pre zdravie ošípaných – kvalitné a
bezpečné potraviny. Výsledkom projektu bu-
de vývoj bioprípravku, ktorý napomôže stabili-

OOddhhaalleenniiee ppaammäättnneejj ttaabbuullee pprrooff.. HHrruuddkkoovvii
aa pprrooff.. FFrriieeddoovvii vv iicchh rrooddnneejj oobbccii

zvania na Veterinársku fakultu Univerzity v
Saskatoone v juhozápadnej časti Kanady. Po
ročnom pôsobení ho vymenovali za riadneho
profesora pre mikroskopickú anatómiu. Tento
pobyt mu  predĺžili o jeden rok. Keď sa jeho ži-
adosti o ďalšie predĺženie  nevyhovelo vzhľa-
dom na politické opatrenia v Československu,
rozhodol sa prejsť do exilu a zostať na kanad-
skej univerzite do svojho odchodu do dôchod-
ku v roku 1988.

Prof. Hrudka po celý čas exilu dúfal, že 
sa niekedy bude môcť vrátiť do vlasti, čo 
sa mu podarilo až po novembri 1989. Po

prvýkrát  navštívil svoju vlasť a Vysokú
školu veterinársku v Košiciach v máji 
1990 a druhýkrát v aprílu 1993. 

Prof. MVDr. Karol Fried sa narodil 16. júna
1922 v Hôrke nad Váhom. V roku 1941 s vy-
znamenaním maturoval na Štátnom reform-
nom reálnom gymnáziu v Novom Meste nad
Váhom. Po maturite pracoval krátky čas na no-
társkom úrade. Neskoršie sa rozhodol, že pô-
jde študovať veterinársku medicínu do Viedne,
kde napriek vojnovým udalostiam zotrval až do
roku 1945. Štúdium ukončil v roku 1946 na
Vysokej škole veterinárskej v Brne získaním ve-
terinárskeho diplomu  a tu tiež v tom istom ro-
ku na základe dizertácie nadobudol doktorát.  

Od roku 1946 pracoval na Internej klinike
Vysokej školy veterinárskej v Brne ako pomoc-
ný a krátko na to ako odborný asistent. Tu sa
ako prvý veterinársky lekár v Československu
venoval najmä elektrokardiografii. V roku
1950 prestúpil na Vysokú školu veterinársku v
Košiciach, kde  budoval a viedol Ústav fyzioló-
gie domácich zvierat a súčasne prednášal. O
rok neskôr prevzal vedenie I. internej kliniky a
prednášky z klinickej propedeutiky a z vnú-
torných chorôb. V roku 1955 ho menovali za
zástupcu docenta, o rok neskôr za zástupcu
profesora a v roku 1963 za vysokoškolského
profesora. V rokoch 1952 – 1959 zastával
funkciu prorektora Vysokej školy poľnohospo-
dárskej v Nitre.

Svoju životnú  púť prof. MVDr. Karol Fried u-
končil náhle dňa 21. februára 1998.

Po skončení odborného seminára odhalili
rektor univerzity  a starosta obce obom ro-
dákom pamätnú tabuľu, ktorá bude každé-
mu návštevníkovi a spolurodákom pripomí-
nať, že v tejto obci sa narodili a trávili roky
mladosti významní predstavitelia veterinár-
skeho lekárstva známi doma i v zahraničí.

S hrdosťou a úctou spomíname na o-
boch rodákov obce Hôrka nad Váhom a
skláňame sa pred ich životným dielom a ve-
deckým odkazom.

doc. MVDr. Ján JANTOŠOVIČ, PhD.

Otvorenie akademického roku 2008/2009

Odhalenie pamätnej busty
prof. MVDr. Jána Lazara

výsledok účelového zariadenia v Rozhanov-
ciach, ktoré dlhodobo vykazovalo hospodár-
sku stratu, na úroveň vyrovnaného hospo-
dárskeho výsledku. V zariadení sa investova-
lo do budovania záchytných zariadení pre
zver, ako aj do rekonštrukcie verejných častí
administratívnej budovy účelového zariade-
nia tak, aby vznikol dôstojný priestor pre za-
bezpečenie jeho činnosti. S rozsiahlou re-
konštrukciou sa však uvažuje až zo štruktu-
rálnych fondov EÚ. Úspechom smerujúcim k
rozvoju zariadenia bolo získanie poverenia k
výkonu práva poľovníctva v uznanom poľov-
nom revíri samostatná Bažantnica Rozha-
novce. 

Účelové zariadenie Jazdecký areál začína-
lo za tvrdých podmienok, bez krytia prevádz-
ky z rozpočtu na rok 2007, ktorý neobsaho-
val účelovú dotáciu na jeho činnosť, pre-
vádzku a mzdy zamestnancov. Bolo potreb-
né okamžite hľadať nový obslužný personál,
zabezpečiť krmivo a bežnú celodennú sta-
rostlivosť. Investovalo sa do obnovy spevne-
ných asfaltových plôch, ale predovšetkým
podarilo sa získať strategického nájomcu –
Prezídium Policajného zboru Slovenskej re-
publiky, ktoré tu zriadilo oddiel jazdnej polí-
cie. V uvedenej súvislosti s garanciou rých-
lej návratnosti vložených investícií sa realizo-
vala obnova a zateplenie administratívnej
budovy s výmenou okien pre potreby tak
nájomcu, ako aj zamestnancov a študentov
univerzity a platiacu klientelu majiteľov koní,
z ktorých mnohí sa k nám opäť vracajú, a v
obnove areálu sa plánuje pokračovať aj na-
ďalej s podporou mesta a samosprávneho
kraja. 

Potrebnými zmenami prechádza aj účelo-
vé zariadenie Študentské domovy a jedáleň,
kde sa v priebehu mesiaca júl a august popri
bežnej údržbe ubytovacích priestorov reali-
zovala v nevyhnutnom rozsahu rekonštruk-
cia a údržba priestorov kuchyne a jedálne. Z
dôvodu havarijného stavu kuchynských pri-
estorov, ktoré zmeniť a zosúladiť so štan-
dardnými hygienickými normami uložil Úrad
verejného zdravotníctva v lehote do 1. 9.
2008, hrozilo uzavretie prevádzky. Rozsiahla
rekonštrukcia zateplenia študentských do-
movov a výmena okien sa bude realizovať
zo štrukturálnych fondov EU už v tomto ro-
ku, nakoľko energetická bilancia pohlcuje
vysoké percento všetkých prevádzkových
nákladov univerzity.

V roku 2007 sa podarilo oddlžiť Školský
poľnohospodársky podnik v Zemplínskej
Teplici, ktorého dlh univerzite za obdobie

rokov 2004 až 2007 narástol z titulu neu-
hradenia nájomného za prenájom budov a
stavieb vo výške cca 9 mil. Sk. Boli nastave-
né mechanizmy ďalšieho fungovania účelo-
vej činnosti, určili sa objemy viazania časti
dotácie na nevyhnutné investičné náklady.
Výsledkom je ukončenie obnovy ubytova-
cích priestorov pre študentov vrátane nové-
ho vnútorného vybavenia a dokončenie
chodby a šatní pre potreby študentov a pe-
dagógov v spojení s praktickou výučbou. V
budúcom kalendárnom roku pripravujeme
obnovu spoločenských a stravovacích pries-
torov, čo však bude závisieť od výšky 
dotácie na účelovú činnosť a vlastných
zdrojov ŠPP.

Svoj spoločenský rozmer napĺňala univer-
zita počas významných návštev a dôleži-
tých spoločenských a športových podujatí,
akými bola návšteva Róberta Fica, Rudolfa
Schustera, poslancov EP Petra Baca a Ireny
Belohorskej, či predvianočné stretnutie za-
mestnancov univerzity, 4. reprezentačný ve-
terinársky ples, alebo Jazdecké preteky UVL
v rámci Dní mesta Košice.

Pred záverom svojho vystúpenia sa rektor
univerzity poďakoval a ocenil celoživotnú
pedagogicko-výskumnú prácu učiteľov, pro-
fesorov, docentov a asistentov, ktorí odišli na
starobný dôchodok a poprial im všetko naj-
lepšie v prichádzajúcom období života.
Rozlúčil sa s odchádzajúcimi učiteľmi a pri-
vítal nových učiteľov a vedeckých pracovní-
kov. Zablahoželal novomenovaným docen-
tom a profesorom.

Slávnostné zhromaždenie si minútou ti-
cha uctilo tých, ktorí v uplynulom akade-
mickom roku naše rady navždy opustili –
prof. MVDr. Michal Bartík, DrSc., doc. Ing.
Karol Zwick, CSc., prof. MVDr. Jozef Várady,
DrSc. a prof. MVDr. Ľudovít Slanina, DrSc.

Na záver svojho vystúpenia sa rektor uni-
verzity prof. Pilipčinec poďakoval všetkým
zamestnancom za ich prácu, obetavosť a o-
chotu podeliť sa so svojimi vedomosťami a
skúsenosťami a poprial im v novom akade-
mickom roku pevné zdravie, dostatok síl, e-
nergie, rodinného šťastia i veľa tvorivých
nápadov a úspechov.

Otvorenie akademického roku pokračova-
lo vystúpením MVDr. Petra Lazara, PhD.,
predsedu akademického senátu. Slávnostnú
atmosféru podčiarklo vystúpenie sólistov
Štátnej filharmónie v Košiciach. Po doznení
tónov hymny Gaudeamus bol akademický
rok 2008/2009 otvorený.

Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

dekana Veterinárskej fakulty Vysokej školy
poľnohospodárskej v Nitre doc. MVDr. Tomáša
Gdovina  prišiel v roku 1958 do Košíc a bol po-
verený funkciou vedúceho katedry výživy a di-
etetiky. Túto funkciu úspešne zastával až do ro-
ku 1989, teda vyše 30 rokov. 

Prof. MVDr. Ján Lazar v rokoch 1963 –
1969 zastával funkciu dekana Veterinárskej fa-
kulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.
Keď v roku 1968 bola zákonom obnovená sa-
mostatnosť Vysokej školy veterinárskej v
Košiciach,  bol v rokoch 1969 – 1972 jej rek-
torom. Obe vrcholné funkcie zastával v obdo-
bí politicky veľmi zložitom, postupoval však ve-
ľmi uvážlivo, s pocitom zodpovednosti. V ob-
dobí rokov 1980 – 1985 zastával prof. MVDr.
Ján Lazar  funkciu prorektora pre vedecko-vý-
skumnú činnosť a zahraničné styky.

Ako dekan, rektor i prorektor školy prispel
k rozšíreniu spolupráce so zahraničnými ško-
lami. Jeho mnohostranná angažovanosť a or-
ganizátorská aktivita bola spojená s prácou v
rôznych vedeckých a odborných orgánoch. 

Vo výskumnej činnosti sa prof. Lazar zame-
riaval predovšetkým na štúdium vplyvu vitamí-
novej a minerálnej výživy na produkciu a re-
produkciu hospodárskych zvierat, ako aj na
kvalitu ich živočíšnych produktov. Okrem toho
študoval vplyv niektorých ekologických fakto-
rov, ako aj chemizácie rastlinnej výroby na vý-
živnú a dietetickú hodnotu krmovín a krmív z
hľadiska zdravotného stavu zvierat. Od roku
1986 skúmal bielkovinovú výživu prasníc v
smere zvyšovania ich produktivity.

Pod jeho vedením bolo na katedre vypra-
covaných a obhájených 15 kandidátskych
dizertačných prác a obhájená jedna doktor-
ská dizertačná práca. Výsledky svojho výsku-
mu publikoval vo viac ako 200 príspevkoch v
rôznych vedeckých a odborných domácich i
zahraničných  časopisoch vrátane zborní-
kov zo sympózií a konferencií. Pripravil a vy-
dal niekoľko skrípt a knižných publikácií.

Prof. MVDr. Ján Lazar bol veľkým milovní-
kom prírody, známym poľovníkom a rybá-
rom. Jeho zásluhou bol zriadený v roku
1966 školský revír Rozhanovce s bažantni-
cou a v roku 1970 revír Makovica. V roku
1970 založil a postupne vybudoval účelové
zariadenie „Stredisko pre chov a choroby
poľovnej zveri“ v Rozhanovciach slúžiace

rozvoju týchto vedných disciplín a pričlenil
ho ku katedre výživy a dietetiky. S jeho oso-
bou bolo späté aj budovanie Školského po-
ľnohospodárskeho podniku v Zemplínskej
Teplici.

Významné pracovné výsledky prof. Jána
Lazara boli ocenené štátnymi i rezortnými vy-
znamenaniami a viacerými medailami.

Prof. Ján Lazar predčasne ako 63 ročný od-
chádza  v roku 1991 do dôchodku, i keď ešte
dva roky pracuje ako dôchodca na polovičný ú-
väzok na úseku vedeckého výskumu.

Prof. MVDr. Ján Lazar zomiera 24. augus-
ta v roku 1993  po ťažkej chorobe vo veku 65
rokov.

Samotné odhalenie busty sa za účasti ve-
denia školy, vedúcich katedier, prednostov
kliník,  rodinných príslušníkov a ďalších po-
zvaných hostí uskutočnilo v zrekonštruova-
nej zasadacej miestnosti rektorátu, ktorá tak
vytvorila  dôstojný priestor na stretnutia sú-
časníkov s podobizňou človeka, ktorý tvoril
históriu tejto školy.  

Nadväzujúc na svoje vystúpenie na konfe-
rencii rektor univerzity prof. Pilipčinec opätov-
ne  ocenil zásluhy prof. Lazara a odhalil pred
očami prítomných jeho podobizeň, aby profe-
sor Ján  Lazar neostal iba v našich srdciach a
spomienkach, ale aby sme ho zjavili a zhmot-
nili i pre tých, ktorí prídu po nás. 

Dámy a páni, ctení hostia!
Na základe uvedených skutočnosti i na zá-

klade skutočnosti, že tohto roku si pripomí-
name nedožité 80. narodeniny profesora
Jána Lazára, ktorého sme i vďaka dokonalej
znalosti prírody, biológie voľne žijúcej zveri i
láske ku všetkému živému poznali ako člove-
ka s pevným a priamym charakterom, mú-
dreho učiteľa s dobrým vzťahom k študen-
tom i spolupracovníkom, som dal do vede-
nia univerzity návrh na zhotovenie jeho por-
trétu, ktorý o chvíľu spoločne odhalíme.

Portrétu človeka zhotoveného do bronzu a-
kademickým sochárom Arpádom Račkom, je-
ho priateľom a rodákom z Parchovian.

Portrétu človeka, ktorý svojim umom, du-
chom i silou svojej osobnosti prevzal na seba
zodpovednosť budovať túto školu v neľahkých
podmienkach 60-tych a 70-tych rokoch.

VĎAKA MU ZA TO!
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ

kancelárka

3. medzinárodná konferencia Biotechno-
lógie v životnom prostredí (3IMEBE) sa ko-
nala v dňoch 21. – 25. 9. 2008 na
Univerzite Palma de Malorka.  

Konferencie sa zúčastnilo 500 účastníkov
z 30 krajín sveta. Na konferencii bolo pre-
zentovaných viac ako 200 príspevkov a za
účelom vypracovania kritérií pre vyhodno-
covanie  znečistenia a prijatie stratégií  sa
uskutočnilo 5 okrúhlych stolov.

Príspevky boli prezentované v nasledo-
vných sekciách:

I. Riziká hodnotenia a dopady na životné
prostredie

II. Manažment odpadových vôd, pevných
odpadov, čistenia a ich využitie

III. Stratégie pre ochranu a obnovu prí-
rodného prostredia

IV. Aplikácie mikrobiálnej ekológie a mo-
lekulárnej biológie pre lepšiu kontrolu život-
ného prostredia

V. Environmentálne vzdelávanie a legis-
latívne aspekty

VI. Nové perspektívy do budúcnosti
prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.

Ústav hygieny zvierat
a životného prostredia

V dňoch 24. – 29. augusta 2008 sa kona-
lo v Paríži, v študentskom komplexe Cité
Internationale Universitaire de Paris, tradičné
európske parazitologické multikoloqium
(XTH EUROPEAN MULTICOLLOQUIUM OF
PARASITOLOGY) za bohatej účasti parazito-
lógov nielen z Európy, ale aj z Ameriky, Ázie,
Afriky a Austrálie.

Na tohtoročnom, v poradí desiatom stret-
nutí, sa zúčastnilo vyše 1000 odborníkov z
oblasti humánnej a veterinárnej parazitoló-
gie. Odborný program konferencie sa vyzna-
čoval širokým rozsahom tém – počnúc proto-
zooárnymi ochoreniami, cez cestodózy, ne-
matodózy, parazitózy rýb, vektormi prenáša-
né choroby, populačno-genetické štruktúry,
až po molekulárnu epidemiológiu a iné, cel-

kom 21 tematických okruhov. Denne prebie-
halo 7 paralelných sekcií a posterová sekcia.
Sekcie sa začínali obsažnými plenárnymi
prednáškami z aktuálnych oblastí. Vo veľmi
bohatom odbornom programe odznelo 370
zaujímavých referátov a bolo prezentova-
ných 390 posterov. Okrem toho boli usporia-
dané satelitné bloky, v rámci ktorých odznelo
celkom 57 prednášok. Vysokú odbornú úro-
veň podujatia obohatilo aktuálne číslo časo-
pisu PARASITE, vydávaného Francúzskou pa-
razitologickou spoločnosťou, v ktorom bola
publikovaná väčšina plenárnych prezentácií. 

Slovenskú parazitológiu v tomto roku re-
prezentovali ôsmi vedeckí pracovníci z
Parazitologického ústavu SAV formou pred-
nášok a posterov.

Celá konferencia sa konala vo veľmi pria-
teľskej atmosfére. Pri zakončení jubilejného
stretnutia sa zdôraznil z roka na rok sa zvy-
šujúci záujem o vstup ďalších členských kra-
jín do Európskej federácie parazitológov. V
tomto roku získali prijatie parazitologické
spoločnosti z Chorvátska, Ukrajiny a Iránu.
Európska federácia parazitológov sa na svo-
jom zasadnutí dohodla, že XI. EMOP sa bude
v roku 2012 konať v Bukurešti, Rumunsko.

Ing. Katarína REITEROVÁ, CSc.  
Parazitologický ústav SAV, Košice

Dňa 26. septembra 2008 sa  v obci Hôrka nad Váhom v okrese Nové Mesto nad Váhom
konal odborný seminár  „Život a dielo prof. MVDr. Františka Hrudku, DrSc. a prof. MVDr.
Karola Frieda“, rodákov z tejto obce, spojený so slávnostným odhalením pamätnej tabule.
Toto podujatie sa konalo aj pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci.



Hlavnou hrdinkou týchto kníh je veteri-
nárka Paulínka. Povedané slovami spisova-
teľa Ladislava Ťažkého, ona je prvou dá-
mou, ona je nenápadnou členkou tímu ve-
terinárskych i humánnych lekárov, ktorá
bojuje proti nákazlivej smrtiacej chorobe
známej pod menom antrax a práve ona,
táto útla, čestná a nebojácna zverolekár-
ka  je tá, ktorá strelila hneď na začiatku
tohto zápasu rozhodujúci gól.

Dámy a páni, pri čítaní väčšiny kníh si
postavy dotvárame v našej fantázii. Dnes
to robiť nemusíme, lebo hlavná hrdinka je
tu priamo medzi nami. Dovoľujem  si Vám
ju  predstaviť  naživo – MVDr. Paulínu
Krčíkovú. Autor knihy mi isto odpustí, že
som najprv uvítal hlavnú postavu a nie je-
ho. Lebo aj keď je to kniha o antraxe, je to
aj kniha o láske, o úcte, o obdive a vďa-
ke. Pani Paulínka nie je len svedomitou ve-
terinárkou, ale je aj milujúcou a milova-
nou manželkou autora obidvoch titulov –
Ing. Mariána Krčíka, ktorého medzi nami
taktiež srdečne vítam.

Dámy a páni, ctení hostia, dnes svetlo
sveta oficiálne uzrú dve knihy, a to na mi-
este pre ne najvhodnejšom. Neprislúcha mi
hodnotiť tieto knihy, ostatne, úsudok si bu-
de môcť urobiť každý z Vás sám po prečí-
taní obidvoch titulov, ktoré o chvíľu dosta-
nete  do daru od ich autora aj s venovaním.
Dovolím si však vyjadriť presvedčenie o
dôležitosti ich existencie. Mám na to hneď
niekoľko dôvodov. My, pre ktorých je veteri-
nárska medicína povolaním a neraz i po-
slaním, vieme, aká náročná a zodpovedná
práca to je a  koľko námahy, času, síl, ener-
gie, zanietenia  a obetavosti si od nás vy-
žaduje. A teraz sa to prostredníctvom tých-
to kníh môžu dozvedieť aj iní, ktorí možno
živého veterinárskeho lekára ani nevideli, a-
lebo ak aj áno, tak nemali možnosť vidieť
hĺbku toho, čo jeho práca v sebe skrýva, a-
lebo možno majú nejaké romantizujúce
predstavy získané z televízneho seriálu,
kde  zverolekár v snehobielom plášti za-
chráni zatúlané zvieratko.

Ani dnešný moderný svet, ktorý sa kon-
centruje do mestských aglomerácií či sú-
streďuje na obrazovky počítačov, sa ne-
môže tváriť, že sa ho tradičný svet prírody
netýka, či dokonca že už sme  tento svet

Imatrikulácia 2008

KKrrsstt kknnííhh

3. ročník seminára doktorandov
venovaný pamiatke Akademika Boďu

Slávnostná imatrikulácia študentov pr-
vých ročníkov všetkých foriem štúdia  na
Univerzite veterinárskeho lekárstva v Ko-
šiciach sa konala dňa 24. 10. 2008 v aule
Pavilónu morfologických disciplín.

Slávnostnej imatrikulácie sa zúčastnilo
129 študentov študijného programu všeo-
becné veterinárske lekárstvo, 62 študentov
študijného programu hygiena potravín, 43
študentov študijného programu kynológia, 4
študenti študijného programu bezpečnosť
krmív a potravín, 104 študentov farmácie a
42 zahraničných študentov študijného pro-
gramu všeobecné veterinárske lekárstvo v
jazyku  anglickom.

prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.
prorektorka pre zahraničné

a doktorandské štúdium

Komplexná akreditácia UVL v Košiciach

Konferenciu slávnostne otvorila odborná
garantka tejto konferencie, vedúca Ústavu
epizootológie a preventívnej veterinárskej
medicíny UVL v Košiciach prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD. Konferenciu svojou účas-
ťou poctili a s krátkym príhovorom pozdra-
vili prorektor pre vedecko-výskumnú čin-
nosť a zahraničné styky prof. MVDr.

Jaroslav Legáth, PhD., a prezident Komory
veterinárnych lekárov MVDr. Ladislav
Stodola. 

Samotný program konferencie bol veľmi
bohatý a pestrý. Odborný program konfe-
rencie bol rozdelený do štyroch sekcií: I.
Infekčné a parazitárne choroby hospo-
dárskych zvierat, II. Infekčné a parazitár-

III. medzinárodná vedecká konferencia –
Infekčné a parazitárne choroby zvierat

Dňa 1. októbra 2008 sa na pôde
rektorátu uskutočnila nie každo-
denná  akcia. Bolo ňou uvítanie

do života  5. a 6. titulu knihy Mariána
Krčíka Veterinárka a Antrax!

Marián Krčík, pôvodným povolaním
banský inžinier,  sa v súčasnosti venuje li-
teratúre faktu. V obidvoch knihách nás u-
vádza do  sveta veterinárnych lekárov  a
ich zodpovednej práce vychádzajúc z
dôvernej znalosti prostredia, osobností a
udalostí i z dôkladného zháňania infor-
mácií, štúdia prameňov a literatúry.  Na
odbornej spolupráci sa medzi inými podie-
ľala aj naša univerzita. Prof. MVDr. Juraj
Pistl, PhD.,  vedúci Ústavu  mikrobiológie
a gnotobiológie  UVL v Košiciach, bol jed-
ným z konzultantov. Recenzentom kníh
bol doc. MVDr. Štefan Šimko, CSc., z
UMB v Banskej Bystrici.

Rektor univerzity prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., ktorý bol  garantom pro-
jektu, ocenil  vydanie týchto kníh nasledo-
vne:

Vydanie tejto publikácie chápem ako
prejav úcty k práci veterinárskych lekárov,
ich učiteľov a nakoniec i úcty k ich alma
mater, a to nielen ako rektor Univerzity ve-
terinárskeho lekárstva v Košiciach, ale aj
ako dlhoročný učiteľ mikrobiológie, ktorý
si bol vždy vedomý zodpovednosti za vý-
chovu našich absolventov – veterinárskych
lekárov. Zároveň, v predvečer 60. výročia
založenia Univerzity veterinárskeho lekár-
stva v Košiciach, chápem vydanie tejto kni-
hy i ako dar pre jej študentov, učiteľov a
pracovníkov v poľnohospodárskej výrobe.

Ak budeme ďalej pokračovať slovami
rektora, ktorými privítal na univerzite vzác-
nych hostí z celého Slovenska, možno as-
poň čiastočne budeme môcť precítiť ve-
ľmi milú a úprimnú atmosféru tohto krstu
od samotného pokropenia kníh mliekom
až po záverečné slová vďaky pri odchode
hlavných protagonistov tohto dňa – auto-
ra Ing. Krčíka a MVDr. Paulíny Krčíkovej:

Dámy a páni, ctení hostia,
univerzitná pôda nie je miestom, kde by

sa krstili knihy veľmi často. My tie knihy
skôr píšeme, čítame, ba mnohí z nás ich
aj študujú. Dnešný deň je však výnimkou.
Dnes uvítame do života 5. a 6. knižný titul
Mariána Krčíka. Ich názvy – Veterinárka a
Antrax! –  vypovedajú samé o tom, prečo
sa to deje na Univerzite veterinárskeho le-
kárstva v Košiciach. 

správu o výsledku komplexnej akreditácie vyso-
kej školy a Ministerstvo školstva SR rozhodne o
priznaní, pozastavení, odňatí alebo nepriznaní
práv do 60 dní od doručenia vyjadrenia
Akreditačnej komisie. Ministerstvo školstva SR
poskytne vysokej škole hodnotiacu správu
Akreditačnej komisie a výsledky svojho rozhod-
nutia týkajúce sa priznania práv, čím sa komplex-
ná akreditácia vysokej školy skončí.

Takže momentálne univerzita čaká na vyjad-
renie MŠ SR. V prípade, že rozhodnutie minis-
terstva bude priaznivé, bude mať univerzita do
najbližšej komplexnej akreditácie priznané prá-
va uskutočňovať vysokoškolské vzdelávanie v
23 študijných programoch. Z toho v 2 baka-
lárskych ŠP – kynológia a bezpečnosť krmív a
potravín, v 2 magisterských ŠP – trh a kvalita
potravín a produkčné zdravie zvierat a ochrana
životného prostredia, v 1 magisterskom ŠP
pre spojený 1. a 2. stupeň VŠ štúdia – farmá-
cia, v 2 doktorských ŠP pre spojený 1. a 2.
stupeň VŠ štúdia – všeobecné veterinárske le-
kárstvo a hygiena potravín a v 16 ŠP pre 3.
stupeň VŠ štúdia – veterinárna biochémia,
mikrobiológia, virológia, imunológia, hygiena
potravín, veterinárna morfológia a fyziológia,
vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných,
vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydi-
ny, veterinárna chirurgia, ortopédia a röntge-
nológia, veterinárne pôrodníctvo a gynekoló-
gia, infekčné choroby zvierat, parazitárne cho-
roby zvierat, súdne a verejné veterinárske le-
kárstvo, výživa zvierat a dietetika, hygiena
chovu zvierat a životné prostredie a veterinár-
na toxikológia a farmakológia.

Za splnenia vyššie uvedenej podmienky bude
mať univerzita do najbližšej komplexnej akreditá-
cie priznané práva uskutočňovať habilitačné a
inauguračné konania v nasledovných 11 študij-
ných odboroch – 4.2.7 mikrobiológia, 4.2.15 i-
munológia, 6.3.2 hygiena potravín, 6.3.3 veteri-
nárna morfológia a fyziológia, 6.3.4 vnútorné
choroby zvierat, 6.3.5 veterinárna chirurgia, orto-
pédia a röntgenológia, 6.3.6 veterinárne pôrod-
níctvo a gynekológia, 6.3.7 infekčné a parazi-
tárne choroby zvierat, 6.3.9 súdne a verejné ve-
terinárske lekárstvo, 6.3.10 výživa zvierat a die-
tetika, 6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné
prostredie a 7.1.18 toxikológia. 

Na základe komplexného hodnotenia úrovne
predpísaných činností v jednotlivých oblastiach
výskumu uskutočňovaných na UVL v Košiciach,
poznajúc metodiku pre začleňovanie vysokých
škôl, dôvodne očakávame zaradenie UVL v
Košiciach medzi univerzitné vysoké školy, čo by
sa, podľa vyjadrení reprezentantov MŠ SR, naj-
neskôr v rozpočte na rok 2010 malo pozitívne
prejaviť. doc. MVDr. Peter KORIM, CSc.

prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou

Po druhýkrát nie preto, že by bol prvý pokus
neúspešný. Práve naopak, 26. apríla 2007 sa
profesor Pilipčinec a docent Korim zúčastnili
komplexnej akreditácie UVL v Košiciach, ktorá
ako prvá vysoká škola v Slovenskej republike
prešla náročným procesom komplexnej akreditá-
cie a výsledkom bol návrh na jej začlenenie
medzi výskumné univerzity. Minister školstva SR
nevydal rozhodnutie o jej začlenení medzi vý-
skumné univerzity a univerzita bola z pohľadu
komplexných akreditácií vo „vzduchoprázdne“,
nakoľko nebolo rozhodnuté o výsledku jej kom-
plexnej akreditácie a Akreditačná komisia ju,
vzhľadom na neukončenie tohto procesu, nemo-
hla ani zaradiť do nového plánu komplexných a-
kreditácií. Vďaka diplomatickým jednaniam a ro-
zumnému kompromisu bolo rozhodnuté, že po
doplnení ďalších údajov potrebných pre posúde-
nie najmä úrovne vedecko-výskumnej činnosti a
výsledkov doktorandského štúdia v jednotlivých
oblastiach výskumu realizovaných na UVL v
Košiciach, bude dokončená komplexná akreditá-
cia UVL v Košiciach v zmysle novelizovaného
zákona o vysokých školách.

Komplexná akreditácia činností vysokej školy
v nadväznosti na jej dlhodobý zámer je proces, v
rámci ktorého Akreditačná komisia komplexne
posudzuje a zhodnocuje vzdelávaciu, výskumnú
a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy, ako aj per-
sonálne, technické, informačné a ďalšie podmi-
enky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje, a vy-
jadrí sa k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu
všetkých študijných programov a o akreditáciu
všetkých habilitačných konaní a konaní na vy-
menovanie profesorov, v ktorých chce vysoká
škola mať priznané zodpovedajúce práva.

Komplexná akreditácia činností vysokej školy
sa uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa
vopred zverejneného plánu komplexných akredi-
tácií vypracovaného Akreditačnou komisiou.

Výsledkom komplexnej akreditácie činností
vysokej školy je  hodnotenie plnenia poslania a ú-
loh vysokej školy na základe analýzy jej činnosti
vypracované Akreditačnou komisiou; vyjadrenie
Akreditačnej komisie o spôsobilosti vysokej ško-
ly uskutočňovať študijné programy, pre ktoré vy-
soká škola požiadala o akreditáciu, a rozhodnutie
ministerstva o priznaní, pozastavení, odňatí ale-
bo nepriznaní zodpovedajúcich práv; vyjadrenie
Akreditačnej komisie o spôsobilosti uskutočňo-
vať habilitačné konanie a konanie na vymenúva-
nie profesorov v študijných odboroch, pre ktoré
vysoká škola požiadala o akreditáciu, a rozhod-
nutie ministerstva o priznaní, pozastavení, odňa-
tí alebo nepriznaní zodpovedajúcich práv; hod-
notenie výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej
činnosti vysokej školy a vyjadrenie Akreditačnej
komisie o začlenení vysokej školy.

Akreditačná komisia vypracuje hodnotiacu

V dňoch 4. – 5. 9. 2008 v priestoroch Inštitútu výchovy a vzdelávania veteri-
nárnych lekárov v Košiciach sa konala III. medzinárodná vedecká konferencia
Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Organizátormi tejto konferencie boli
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Katedra epizootológie a parazi-
tológie, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Inštitút výchovy a vzdelá-
vania veterinárnych lekárov a Komora veterinárnych lekárov SR.

Na pôde tejto inštitúcie sa po tretíkrát stretli odborníci so záujmom o túto pro-
blematiku.

Reprezentanti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach – rektor prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD. a prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou doc. MVDr. Peter Korim, CSc. – sa dňa 14.
októbra 2008 už po druhýkrát v priebehu dvoch rokoch postavili pred členov Akreditačnej
komisie, aby mohol byť zavŕšený proces komplexnej akreditácie UVL v Košiciach.

Už po tretíkrát mali možnosť doktorandi
8. septembra 2008  prezentovať čiastko-
vé výsledky svojej práce na seminári dok-
torandov venovaný pamiatke akademika
Boďu. Seminár každoročne organizuje
Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach a Ústav fyziológie hospodár-
skych zvierat  SAV v Košiciach a je príle-
žitosťou pre všetkých doktorandov  nielen
na prezentovanie svojich výsledkov, ale aj
na zbieranie skúseností.

Seminár otvorila prorektorka prof. Ing.
Oľga Ondrašovičová, CSc., ktorá poukáza-
la na význam konania seminára, pričom
vyzdvihla tú skutočnosť, že pre budovanie
vedecko-výskumnej základne je dôležitá
nielen prezentácia výsledkov, ale aj ich ob-
hajoba. Záujem o vystúpenia bol značný,
o čom svedčí počet prihlásených referá-
tov a vystupujúcich. Na seminári  v zdra-
vom súťaživom prostredí bolo prezentova-
ných 29 prác, ktoré hodnotila porota v
zložení: doc. MVDr. P. Javorský, PhD., doc.
MVDr. Š. Faix, CSc., doc. MVDr. Ľ.
Tkáčiková, PhD., doc. MVDr. M. Goldová,
PhD. a MVDr. I. Kožárová, PhD.

Porota vyhodnotila nasledovných výher-
cov:

UVL: 1. MVDr. S. Tkáčiková, 2.  MVDr. S.
Hreško,   3.  MVDr. L. Skurková 

ÚFHZ SAV: 1. MVDr. R. Bořutová, 2.
Mgr. L. Serenčová, 3. RNDr. A. Bellová

Zo seminára bol vydaný zborník pod ná-
zvom „Vedecké práce doktorandov“, ktorý
zostavil MVDr. D. Fabián, PhD.

Doktorandi svojimi príspevkami a vy-
stúpeniami dokázali, že doktorandskému
štúdiu právom patrí významné postavenie

dostali pod kontrolu. Je stále veľa toho, čo
nepoznáme, čo nedokážeme ovládať či as-
poň kontrolovať. A čo je ešte horšie, vyu-
žívame silu prírody ako zbraň na zničenie
nepriateľa nedbajúc, že riziko je priveľké a
následky strašné.  A toto je opäť priestor,
kde veterinárna medicína má svoju neza-
stupiteľnú úlohu. Rozširuje poznanie živo-
číšnej ríše, jej rizík i východísk pri riešení
problémov ľudstva. 

Univerzita však pripravuje odborníkov,
ktorí v teréne alebo v laboratóriu budú
hľadať najschodnejšiu cestu spolužitia.
Univerzita taktiež svojím výskumom otvára
cestu poznaniu, ktoré nám má pomôcť vy-
hnúť sa či  brániť sa nákazám úmyselným
či neúmyselným.  Aj preto som rád, že
Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach stojí na začiatku „životnej púte“
týchto kníh.

Vitajte teda, ctení hostia, na našej uni-
verzite a privítajme spoločne knihy
Veterinárka a Antrax! Zaželajme im, aby
mali krátku inkubačnú dobu a dostali sa
do rúk svojich čitateľov už v priebehu nie-
koľkých dní, aby prežívali medzi svojimi či-

Po krste kníh mliekom si rektor prof. Pilipčinec pripíja s autorom kníh Ing. Krčíkom
a jeho manželkou MVDr. Krčíkovou Foto: MVDr. Ladislav PAČAJ

tateľmi aspoň tak dlho ako prežívajú spóry
Bacillus anthracis v prírode, aby vyvolali
búrku záujmu tých, ktorých sa to týka, a
je zrejmé, že sa to týka všetkých. Keďže
však tieto knihy nešíria nákazu, práve nao-
pak, rozširujú poznanie, pozitívnu energiu
a lásku, nech sa nikto nechce pred nimi
brániť a otvorí im dokorán miesto vo svo-
jom srdci i vo svojej knižnici.

Aby sa tak stalo, dovoľte mi aby som o-
bidva tituly uviedol do života krstom, pove-
dané slovami samotného autora „zdravým
a chutným kravským mliekom, symbolom
najzdravších nápojov, ale aj symbolom ži-
vota“.

Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

vo vedecko-výskumnej činnosti.
prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.

prorektorka pre zahraničné
a doktorandské štúdium

ne choroby spoločenských zvierat, III.
Infekčné a parazitárne choroby voľne
žijúcej zveri a IV. Varia. 

Šesť plenárnych prednášok prezentovali
odborníci z okolitých krajín – Nemecka,
Maďarska, Chorvátska, z Českej republiky
a taktiež domáci odborníci. Výsledky svojej
vedeckej práce prezentovali ostatní účastní-
ci konferencie vo forme odborných predná-
šok a posterov v rámci jednotlivých sekcií.
Celkovo na konferencii odznelo 25 predná-
šok v jednotlivých sekciách a bolo prezen-
tovaných 42 prác formou posterov.

Pre zvýšenie atraktívnosti tohto podujatia
bolo popri konferencii zorganizované aj sa-
telitné podujatie – workshop Nové trendy v
diagnostike a prevencii infekčných a pa-
razitárnych chorôb psov a mačiek. 

Program workshopu bol zameraný na
rýchle testy používané v diagnostike in-
fekčných a parazitárnych chorôb v klinic-
kej praxi malých zvierat; na možnosti labo-
ratórnej diagnostiky infekčných a parazitár-
nych chorôb psov, mačiek, dravých a exo-
tických vtákov a zasielanie vzoriek;  na nové
trendy vo vakcinológii u malých zvierat. 

Priebeh konferencie obohatili svojou prí-
tomnosťou a prezentáciou farmaceutic-
kých produktov,  prípravkov a doplnkov pre
veterinárnu prax reprezentanti 5 sponzoruj-
úcich firiem.

Aktuálnosť infekčných a parazitárnych
chorôb sa mení s frekvenciou ich výskytu,
pričom patogénne druhy významné v po-
sledných desaťročiach striedajú iné, doteraz
sa iba sporadicky vyskytujúce na európ-
skom kontinente. Mnohé ochorenia bakteri-
álnej, vírusovej a parazitárnej etiológie
majú charakter zoonóz, čím podčiarkujú vý-
znam ich riešenia z hľadiska zdravia zvierat
aj ľudí. 

Organizačný výbor konferencie ďakuje
všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a aktív-
ne sa zúčastnili konferencie i workshopu a
všetkým ostatným za ich záujem o diskuto-
vanú problematiku. Naša vďaka patrí a tou-
to cestou sa chceme srdečne poďakovať
všetkým sponzorom, ktorí po odbornej, or-
ganizačnej, ekonomickej a spoločenskej
stránke podporili našu konferenciu. Veríme,
že účastníci konferencie si odniesli veľa no-
vých poznatkov a zaujímavých informácií a
nadviazali nové kontakty pre ďalšiu spolu-
prácu. 

Výlet do „Tokajskej vinohradníckej oblas-
ti“ bol peknou bodkou za týmto podujatím.

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE
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Risk factors of food chain – Rizikové faktory potravinového reťazca

Spomienka na doc. MVDr. Tibora Hájovského, CSc.

V tomto roku sme si
pripomenuli 80. výro-
čie narodenia a 29. vý-
ročie úmrtia doc.
MVDr. Jána Michalova,
CSc. vedúceho Ústavu
všeobecnej biológie
Vysokej školy veterinár-
skej v Košiciach.

Pochádzal zo Spiša,
narodil sa 13. februára 1928 v obci Chrasť
nad Hornádom. V r. 1939 – 1943 navšte-
voval Meštiansku školu v Spišskej Novej
Vsi. V r. 1947 začal študovať na Nižšej ro-
ľníckej škole v Spišskej Novej Vsi;  zakrátko
však prestúpil na Vyššiu hospodársku školu
v Košiciach, ktorú po jej preložení absolvo-
val v Michalovciach, kde aj zmaturoval v
roku 1951.

V r. 1951 sa zapísal na Vysokú školu ve-
terinársku v Košiciach a patril medzi vyni-
kajúcich študentov, štúdium skončil s vy-
znamenaním. Dňa 3. 10. 1956 bol promo-
vaný.

Od 1. októbra 1956 pôsobil ako odborný
asistent na Katedre infekčných chorôb a
všeobecnej epizootológie až do r. 1968. V r.
1968 – 1970 pracoval ako odborný asistent
na Ústave všeobecnej biológie. V r. 1970
bol menovaný za vedúceho tohto ústavu a
túto funkciu vykonával až do svojej smrti.

Výskumne pracoval v oblasti vírusových
chorôb hydiny. Študoval najmä biologické
vlastnosti parachrípkových vírusov cirkulujú-
cich vo veľkochovoch hydiny a u voľne žij-
úcej pernatej zveri z hľadiska imunológie a
epizootológie. Ako autor alebo spoluautor
publikoval 60 vedeckých a odborných člán-
kov. Svoje odborné poznatky prezentoval aj

Imatrikulačný ples
a počas celého svojho života sa musela vy-
rovnať s mnohými spoločenskými zmena-
mi. Najmä päťdesiate roky, ktoré ich zastihli
na štúdiách, určite neboli ľahké. Po období
uvoľnenia spoločenského napätia prišiel
dramatický rok 1968 a následne normali-
zácia, ktorá si od všetkých vyžadovala veľa
osobnej i pracovnej statočnosti. Bola to
práve ich generácia, ktorá v produktívnom
veku na vlastnej koži zažila všetky tieto tur-
bulencie, aby sa v novembri 1989 dočkala
ďalšej obrovskej zmeny, s ktorou sa musela
vyrovnať.

Je veľa toho, na čo mohli absolventi po-
čas stretnutia spomínať. Čas snáď obrúsil
hrany spomienok na ťažké momenty a viac
uchoval to pekné, šťastné či významné, čo
sa udialo. Ich alma mater im po toľkých ro-
koch znovu otvorila bránu i srdcia. Z úst
rektora univerzity prof. MVDr. Emila
Pilipčinca, PhD., sa im počas slávnostného
aktu dostalo slov uznania i poďakovania za
ich celoživotnú prácu a oddanosť profesii
veterinárskeho lekára, za obetavú a vysoko
profesionálnu službu spoločnosti i jednot-
livcom: 

„ Až budete dnes opäť raz prechádzať
svojou alma mater a budete sa stretávať s
portrétmi svojich učiteľov, dekanov a rekto-
rov odliatych do bronzu, vedzte, že sú to
portréty i Vaše. Portréty aj Vašej statočnos-
ti a hrdinstva, ktoré ste prejavili pri štúdiu a
zároveň i budovaní základov vtedajšej vete-
rinárskej fakulty, veterinárskeho školstva i

V roku 1958 z rúk promóto-
ra prevzalo diplomy a tým

zavŕšilo roky štúdia a príprav na
výkon svojho povolania 95 absol-
ventov vtedajšej Veterinárskej fa-
kulty Vysokej školy poľnohospodárskej v
Nitre. O päťdesiat rokov neskôr, 12. sep-
tembra 2008, si na Zlatej promócii znovu
prevzalo zlaté diplomy 18 z nich. 46 ich ko-
legov a priateľov už nepríde nikdy, tým ďal-
ším to už nedovolil vek či choroby, ale v spo-
mienkach ich spolužiakov akoby tu stále bo-
li, akoby znovu prežívali plodné roky života. 

50 rokov je najvýraznejším medzníkom v
plynutí ľudského veku a je určite aj jubileom
najoslavovanejším. Ak ide o 50 rokov, kto-
ré uplynuli od promócie, je dôvod na stret-
nutie o to väčší. Na konci každého akade-
mického roku sa konajú slávnostné promó-
cie, ktoré sú príležitosťou uvedomiť si, čo
predchádzalo tomuto okamihu, čo všetko
museli absolventi urobiť, koľko námahy vy-
naložiť, kým sa mohli s diplomom v ruke
postaviť pred tváre svojich učiteľov a rodin-
ných príslušníkov. Zlatá promócia je ešte vý-
nimočnejšia. Čas jej pridal na rozmere. Zlatí
absolventi si už nespomínali len na to, čo
bolo pred tým, ako v roku 1958 promovali,
aj keď tieto spomienky získali s odstupom
času, spoločenských zmien a zmien v nich
samých inú kvalitu. Zlatá promócia umožni-
la pozrieť sa na to, čo prinieslo nasledujú-
cich päťdesiat rokov. Tých päťdesiat rokov,
ktoré absolventi vtedy vnímali ako svoju bu-
dúcnosť, ku ktorej sa obracali s plánmi, túž-
bami a snami. A dnes sú tie roky už minu-
losťou.

Bola to generácia, ktorá to nemala ľahké

Dňa 24. októbra sa uskutočnil dlho očakávaný imatrikulačný ples, ktorý priviedol do
našej študentskej obce ďalšie nové tváre, a to prvákov v študijných programoch všeo-
becné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia a bezpečnosť kr-
mív a potravín.

Slávnosť sa začala každoročným pochodom prvákov za konským záprahom, ktorý bol
vypožičaný z Jazdeckého areálu UVL v Košiciach. Od internátov až po hotel Akadémia,

kde sa samotný akt imatri-
kulácie mal konať, sa ozý-
val smiech a pokriky, kto-
ré boli znakom výbornej
nálady študentov. 

V priestoroch hotela
Akadémia boli prvákom
prednesené podmienky,
ktoré by mali plniť, ak
chcú byť právoplatnými
členmi študentskej obce.
Nasledovalo priloženie ru-
ky na kravskú lebku, otla-
čenie prsta, ktoré symboli-
zovalo podpis krvou a po
vsunutí hlavy za plachtu s
obrazom kravy, vypitím

„poldecáka“ a pasovaním femurom spečatili svoj sľub študentskému cechu.  
Počas celého večera sa mohli študenti pohostiť zo švédskych stolov s výbornými jed-

lami ako hydinové soté, pečená klobása, studené misy, guláš, pirohy a mnoho ďalších.
Na zábave sa podieľala okrem diskdžokeja aj metálová skupina Helenine oči, ktorá pre-
zradila, že takto oblečené obecenstvo na koncerte ešte nemala.

O výbornú organizáciu večera sa postarali Lucia Bečárová, Marek Ulbrík a Peter
Záleha za podpory sponzorov Pepsi, Kofola, Vetis, Satur, Staroprameň, F-club,
Goodyear, Poľovnictvo MN a v neposlednej miere Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach, ktorým sa chceme za ich vecnú a finančnú podporu poďakovať.

Jana BÁNOVČINOVÁ

V októbri uplynulo
80 rokov od narodenia
doc. MVDr. Tibora
Hájovského, CSc., dlho-
ročného pedagóga a
vedeckého pracovníka
Vysokej školy veterinár-
skej v Košiciach v ob-
lasti fyziológie a patoló-

gie reprodukcie hospodárskych zvierat.
Narodil sa 3. októbra 1928 vo Vozokanoch,

okr. Topoľčany v roľníckej rodine, čo ovplyvni-
lo aj jeho ďalšie profesijné zameranie. V rodis-
ku navštevoval ľudovú školu, stredoškolské štú-
dium absolvoval na Štátnom gymnáziu v
Piešťanoch, kde aj úspešne zmaturoval r.
1949. Po maturite sa rozhodol študovať veteri-
nársku medicínu na novozaloženej Vysokej
škole veterinárskej v Košiciach. Vysokoškolské
štúdium úspešne ukončil r. 1954 a 23. 10.
1954 bol promovaný a získal titul promovaný
veterinársky lekár. Tento titul odporoval česko-
slovenským tradíciám, vyvolával trpkosť a ani
po 12 rokoch sa nevžil, a preto sa novým vy-
sokoškolským zákonom č. 19 Zb. z r. 1966
zrušil. Od 1. 5. 1966 sa opäť zaviedol titul dok-
tor veterinárstva (MVDr.). Od tohto dátumu
všetci absolventi, ktorí úspešne ukončili štúdi-
um pred účinnosťou vyššie uvedeného zákona
mali právo tento titul znova získať v zmysle vy-
hlášky MŠK č. 27 zo dňa 27. 4. 1966. Prvé pro-
mócie s udeľovaním titulu MVDr. s diplomom
v latinskom znení sa na Vysokej škole veteri-
nárskej v Košiciach konali 14. 5. 1966.

zomálnych aberácií u lymfocytov oviec po ex-
pozícii chlórtetracyklínom (Šutiaková, I.) a ďal-
šie. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj
tento rok konferencia prispela k výmene cen-
ných informácií a skúseností a poukázala na
perspektívy v danej výskumnej oblasti.  

MVDr. B. KORÉNEKOVÁ, PhD.

V dňoch 16. – 17. 9. 2008 sa konal v Poľsku
v Krakove už 8. ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie Risk Factors of Food Chain. Konfe-
rencia bola organizovaná Pedagogickou uni-
verzitou v Krakove v spolupráci so Sloven-skou
poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Hlavnou témou prednesených odborných
prednášok a prezentovaných posterov bolo
hľadať spôsoby ako znižovať riziká, ktoré
spôsobuje výskyt cudzorodých látok ako sú
pesticídy, rizikové chemické prvky, mykotoxíny,
rezíduá antibiotík a pod. v potravinovom reťaz-
ci a hľadať možnosti zvýšenia zdravotnej bez-
pečnosti a kvality potravín.

Konferenciu otvoril svojim príspevkom W.
Waclawek, v ktorom upriamil pozornosť na
problematiku rádioaktívnych izotopov v potra-
vinovom reťazci. V prvej časti zazneli plenárne
prednášky týkajúce sa rôznorodých tém, ako

napr. zvyšovania kvality vajec u hydiny chova-
nej klasickým spôsobom (A. Rabsztyn), ako aj
za ekologických podmienok (C. Szabo), ďalej
prednášky týkajúce sa účinku ťažkých kovov na
reprodukčný cyklus zvierat (P. Massányi? N.
Lukáč). V druhej časti to boli prednášky na té-
mu účinku rôznych hladín a pôvodu proteínov
na kvalitu mäsa hydiny (O. Lasek), pôsobenia
UV radiácie a Cd na vybrané druhy vodných ži-
vočíchov (G. Formicky). Odborný program do-
pĺňali posterové prezentácie, ktoré zahŕňali rôz-
ne aktuálne témy – napr. výskyt mykotoxínov v
silážach (B. Gálik), sledovanie ťažkých kovov v
pôde (P. Kováčik), u zveriny (B. Koréneková, A.
Kalafová, M. Skalická), detekcia rezíduí antibio-
tík v tkanivách hydiny (I. Kožárová), stanove-
nie stafylococcov rezistentných na tetracyklín,
erytromycín a ampicilín izolovaných zo zveri-
ny a hydiny (P. Jevinová), či analýza chromo-

na vedeckých konferenciách. Bol spoluauto-
rom knižnej publikácie: „Vademecum veteri-
nárského lekára“ (1969).

Dňa 30. 11. 1965 obhájil kandidátsku di-
zertačnú prácu „Štúdium epizootológie
pseudomoru hydiny“. Habilitoval sa na zákla-
de spisu „Biologické vlastnosti biotypov new-
castelskej choroby“ 13. 6. 1977 a v tom ro-
ku bol menovaný za docenta.

Za úspešnú pedagogickú a vedeckú prá-
cu mu bolo udelené rezortné vyznamenanie
a viaceré medaily.

Zomrel náhle dňa 25. 5. 1979 v Přerove v
dôsledku srdcového infarktu vo veku 51 ro-
kov. J. JANTOŠOVIČ, J. ELEČKO

Slovenskí účastníci podujatia Foto: autor

Medzinárodné ocenenia slovenským vedcom skúmajúcim kliešte
V dňoch 20. – 25. 9. 2008 sa v Buenos

Aires, Argentína, konala šiesta medzinárodná
vedecká konferencia o kliešťoch a kliešťami
prenášaných patogénoch VIth International
Conference on Ticks and Tick-borne
Pathogens (TTP6). Konferencia sa niesla v
duchu hesla „Výzva kliešťov v podmienkach
globálneho otepľovania“. Vyše 280 účastníkov
zo všetkých kontinentov prezentovalo význam-
né výsledky svojho výskumu. Výskumy ekoló-
gie a epidemiológie kliešťov sa niesli v zname-
ní klimatických zmien a zmien v rozšírení klie-
šťov, ktoré sa dotýkajú aj Slovenska. Slovenskú
vedu reprezentovala 14-členná skupina, z to-
ho 13 zo SAV – Parazitologický ústav SAV (5),
Ústav zoológie SAV (3), Virologický ústav SAV
(4) a Ústav molekulárnej genetiky SAV (1), je-
den účastník bol z UPJŠ Košice.

Konferenciu otvorila predsedníčka organi-
začného výboru M. Florin Christensen z Argen-
tíny, ktorá stručne zhrnula históriu predchád-
zajúcich piatich konferencií. Najväčší podiel ú-
častníkov na všetkých doterajších konferenci-
ách bol z Európy a predstavoval 36 %, nasledo-
vali USA a Kanada (24 %), Afrika (17 %), Stred-
ná a Južná Amerika (13 %), Ázia a Austrália
(10 %). Úvodné prednášky boli venované pami-
atke dvoch nedávno zosnulých významných
vedcov – Davida Kempa z Austrálie a Milana
Labudu, dlhoročného riaditeľa Ústavu zoológie
SAV. Juraj Koči ako bývalý študent a kolega vy-
zdvihol charizmu M. Labudu, významnej osob-
nosti uznávanej vedeckou komunitou, láskavé-
ho človeka, kolegu, priateľa. Práve Milan
Labuda bol hlavným organizátorom TTP3 vo
Vysokých Tatrách v r. 1999 a viedol sloven-

skú skupinu na predchádzajúcich TTP. 
Na konferencii prezentovali vedeckí pracov-

níci široké spektrum výsledkov svojich výsku-
mov, metodické poznatky a skúsenosti z te-
rénnych aj laboratórnych prác. Diskutovanými
témami boli interakcie kliešť – patogén, imuno-
patológia, genomika a proteomika, fyziológia,
biochémia, metódy boja proti kliešťom, proble-
matika vývoja vakcíny, aktuality a nové meto-
dické prístupy v diagnostike patogénov a pod.

Slovenskí účastníci prispeli dvomi odborný-
mi prednáškami. Prvý príspevok Imricha
Baráka (UMB SAV) bol venovaný detekcii bak-
teriálnych patogénov v kliešťoch pomocou
DNA čipu s elektronickou možnosťou vyhod-

notenia výsledku. Druhú o anticytokínovej ak-
tivite extraktu slinných žliaz kliešťov prezento-
vala Iveta Vančová (VU SAV). Ďalšie výsledky
boli prezentované formu 12 posterových pre-
zentácií. Početná bola aj skupina z ČR, najmä
z Parazitologického ústavu AV ČR v Českých
Budejoviciach a Masarykovej univerzity Brno. 

V závere konferencie bolo odbornou komi-
siou ocenených certifikátom za vynikajúcu
posterovú prezentáciu 7 posterov, z ktorých
tri ceny si priniesli slovenskí účastníci -
Branislav Peťko a kol. a Viktória Majláthová a
kol. z PaÚ SAV, a Eva Špitalská a kol. z VÚ
SAV. Tieto ocenenia prezentovaných výsled-
kov nie sú náhodné, veď práve V. Majláthová v
tomto roku získala cenu Mladý vedec Sloven-
ska 2007 a E. Špitalská Cenu pre mladého čes-
kého a slovenského mikrobiológa od Česko-
slovenskej spoločnosti mikrobiologickej. Ďalšie
dve ocenenia si odniesli mladí vedci z partner-
ského Parazitologického ústavu AV ČR. Uve-
dené ocenenia sú výsledkom úsilia českej a
slovenskej parazitologickej školy, v rámci kto-
rej sa v tomto roku konal už 8. ročník Českých
a slovenských parazitologických dní, na ktorej
mali početné zastúpenie práve účastníci TTP6. 

Účasťou na tejto konferencii účastníci získali
ďalšie nové poznatky a skúsenosti, ktoré budú
mať využitie pri konkrétnej vedeckej práci na
projektoch a výbere nových tém pre diplo-
mantov a doktorandov. Nadviazali sa nové
kontakty, ktoré budú využité pri príprave no-
vých projektov.

Konferenciu TTP6 možno považovať za sve-
tovú reprezentáciu najnovších výsledkov kolek-
tívov a jednotlivcov v danej vednej oblasti z
celého sveta. Za prezentované výsledky slo-
venských účastníkov na tejto svetovej konfe-
rencii môžeme byť právom hrdí.

doc. MVDr. Branislav PEŤKO, CSc.
riaditeľ PaÚ SAV, účastník konferencie

Už počas štúdia doc. Hájovský pracoval na
pôrodnícko-gynekologickej klinike ako pomoc-
ná vedecká sila a na túto kliniku aj nastúpil po
skončení štúdia ako odborný asistent v r.
1954. Patril teda medzi spoluzakladateľov tej-
to kliniky. Jeho celý život bol vyplnený zmyslu-
plnou prácou na úseku pedagógie a výsku-
mu.

V júni 1967  obhájil kandidátsku dizertačnú
prácu „K niektorým otázkam prenatálnych strát
u ošípaných“. Ďalšie štúdium tejto problemati-
ky vyústilo do spracovania habilitačnej práce
„Analýza príčin porúch plodnosti a možnosti
použitia riadenej reprodukcie vo veľkochovoch
ošípaných“, ktorú obhájil v r. 1981 a v tom i-
stom roku bol  ustanovený za docenta pre ved-
ný odbor pôrodníctvo a gynekológia.

Jeho dlhoročné poznatky vyústili do návrhu
moderných metód riadenej reprodukcie vo ve-
ľkochovoch ošípaných, ktoré sa v praxi efek-
tívne využívali.

V posledných rokoch života sa venoval u
nás málo rozpracovanej problematike repro-
dukcie koní a spolu so svojimi spolupracov-
níkmi navrhol systém riadenej reprodukcie ko-
ní počítačom, ktorý využívala podstatná časť
plemenárskych podnikov na Slovensku.

Svoje dlhoročné vedecké a odborné po-
znatky a skúsenosti publikoval vo vyše 80
článkoch v domácej a zahraničnej tlači.
Podieľal sa aj na postgraduálnom vzdelávaní
veterinárskych lekárov na IVVL v Košiciach.

Bol spoluautorom viacerých celoštátnych u-
čebných textov a jednej celoštátnej učebnice

– Kudláč E., Elečko J. a kol.: Veterinární po-
rodníctví a gynekológie, SZN, Praha 1977. 

Doc. Hájovský dostal rezortné vyznamena-
nie, pamätné medaily a uznania za svoju dl-
horočnú pedagogickú a výskumnú činnosť,
ako aj za konkrétnu pomoc veterinárskej praxi.

Odišiel náhle a nečakane, keď mal pred se-
bou ešte mnohé predsavzatia a plány na ško-
le i v rodine. Zomrel na srdcový infarkt dňa
22. októbra 1989 vo veku 61 rokov. 

Jeho meno a vykonané dielo ostanú natr-
valo zapísané v análoch kliniky a Vysokej ško-
ly veterinárskej v Košiciach. Jeho priatelia a
bývali spolupracovníci na neho spomínajú ako
na dobrého spoločníka, kolegu a kamaráta.
J. JANTOŠOVIČ, J. ELEČKO, F. SCHWARTZ

veterinárskej medicíny na
Slovensku. Každý z Vás, promo-
vaných pred 50-mi rokmi, by si is-
totne zaslúžil samotnú zmienku
za svoj vklad k rozvoju veterinár-

skej medicíny na Slovensku. Vďaka Vám za
to!“

Zlatá promócia i samotný akt odovzdá-
vania zlatých diplomov sa niesli v neuverite-
ľne dojímavej atmosfére. Pred očami všet-
kých členov vedenia a členov vedeckej ra-
dy univerzity na strane jednej, rodinnými
príslušníkmi, ktorými už neboli rodičia, ale
životní partneri či deti na strane druhej, si s
dôstojnosťou patriacou k ich veku, posta-
veniu i chvíli postupne zlatí absolventi pre-
berali z rúk promótora svoje diplomy. Nie je
jednoduché slovami opísať to dojatie, ra-
dosť, citové pohnutie v ich tvárach, či mla-
dícke gestá vyjadrujúce radosť i hrdosť.
Ostane to ale zapísané v ich spomienkach
a, našťastie, aj na fotografiách.

Keď na záver tejto slávnostnej udalosti
zazneli melódie sláčikového kvarteta, jubi-
lujúci absolventi sa pridali svojim spevom,
ktorý nezmĺkol ani počas spoločenského po-
sedenia. Nad prestretými stolmi a s čašou
vína sa spomínanie rozbehlo naplno a
mnohokrát malo takú podobu, že jeho nosi-
teľom by ste ich vek určite nehádali.
Nostalgia ustúpila veselým až šibalským prí-
behom, rušnej vrave a zábave.

Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach oslávi šesťdesiate výročie svojho
založenia, takže aj nasledujúce roky poteší

Zlatá promócia ďalších a ďalších absolven-
tov. Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ

kancelárka
Foto: MVDr. Ladislav PAČAJ
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Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat

Jazdecký areál UVL v Košiciach začal
dňa 4. 9. 2008 ďalšiu kapitolu svojho
pôsobenia. Snaha o oživenie tohto areá-
lu  pokračuje i naďalej a po viacerých re-
konštrukciách sa urobil ďalší krok k rozší-
reniu aktivít tohto účelového zariadenia
univerzity aj mimo jeho hranice. V tento
deň sa za účasti prezidenta  Policajného
zboru Jána Packa, riaditeľa odboru kyno-
lógie a hipológie Prezídia PZ Vladimíra
Ďurišina, riaditeľa Krajského riaditeľstva
PZ v Košiciach Juraja Bukuša a ďalších
predstaviteľov PZ, zástupcov mesta
Košíc, Košického samosprávneho kraja a
univerzity slávnostne v JA UVL v
Košiciach otvoril oddiel jazdnej polície
odboru kynológie a hipológie Prezídia
PZ.

Otcom tejto myšlienky bol rektor uni-
verzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.,
a keďže táto spolupráca je výhodná nie-
len pre obe strany, ale aj pre obyvateľov
širšieho regiónu, výsledkom jednaní  je
pôsobenie štátnej jazdnej polície v pries-
toroch nášho Jazdeckého areálu.
Pôsobiskom jazdcov v uniforme budú
východné regióny Slovenska, kam sa až
doteraz museli kone voziť z Bratislavy.
Košice tak budú mať druhé takéto odde-
lenie  na Slovensku. S nasadením týchto
policajných zložiek sa počíta najmä počas
problémových futbalových zápasov, kon-

V dňoch 11. a 12. septembra sa v aule
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
uskutočnila odborná konferencia ZOONÓZY –
SPOLOČNÁ OCHRANA ZDRAVIA ĽUDÍ A
ZDRAVIA ZVIERAT, ktorá sa konala pod zášti-
tou rektora SZU a ústredného riaditeľa ŠVPS
SR. Hlavnými organizátormi tohto podujatia
boli Ministerstvo pôdohospodárstva SR- národ-
ný kontaktný bod pre spoluprácu s EFSA,
Slovenská epidemiologická asociácia, Štátna

Jazdecký oddiel telovýchovnej jednoty
Slávie UVL Košice na čele s predsedom od-
dielu MVDr. Š. Karahutom a UVL Košice pravi-
delne usporadúva  Košický pohár, záverečné
jazdecké parkúrové podujatie v Košickom  re-
gióne. Vďaka svojej dlhoročnej tradícií a po-
pularite má  v poslednú septembrovú sobotu
pevné miesto v kalendári jazdeckej verejnosti.
Tento rok na žiadosť Slovenskej jazdeckej fe-
derácie a Zväzu chovateľov koní na Sloven-
sku, ktorí v tomto náhradnom termíne uspo-
riadali v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach
finále šampionátu Slovenského teplokrvníka a
finále Kritéria mladých koní, presunuli sme na-
še preteky o týždeň neskôr, na 4. októbra
2008.

Ako sa ukázalo neskôr, počasie sa v tento
deň stalo tomuto podujatiu osudným. Celý týž-
deň bol pekný, ideálny na technickú prípravu
podujatia, stavbu parkúru, V. I. P. stanov, úpra-
vu a výzdobu areálu. Piatok podvečer už bolo
všetko nachystané. Príjemne a korektne po-
stavený parkúr s bohatou kvetinovou výzdo-
bou na čerstvo pokosenej tráve lákal všetkých

ŠŠttuuddeennttsskkýý ddoommoovv aa jjeeddáálleeňň ssaa pprriipprraavviillii nnaa nnoovvýý

aakkaaddeemmiicckkýý rrookk
Študentský domov UVL ako účelové

zariadenie Univerzity veterinárskeho le-
kárstva v Košiciach bolo uvedené do pre-
vádzky v akademickom roku 1969/70 s
kapacitou 418 lôžok (ŠD 1). Druhý objekt
(ŠD 2) bol pôvodne študentským domo-
vom zriadeným pre Vysokú školu ekono-
mickú so sídlom v Košiciach. V roku
1976 došlo k odkúpeniu tohto objektu do
majetku Vysokej školy veterinárskej, nako-
ľko ubytovacie kapacity už nepostačovali
na plné zabezpečenie ubytovania poslu-
cháčov UVL v Košiciach.

Počas ich existencie boli na oboch in-
ternátoch vykonané  rekonštrukcie sociál-
nych  zariadení, a to konkrétne na ŠD 2 v
rokoch 1993/94 a na ŠD 1 v rokoch
1997/98.

Uvedené zariadenie má za cieľ poskyto-
vať čo najkvalitnejšie ubytovanie sloven-
ským, ale aj zahraničným študentom, čím
by sa pre nich vytvorili optimálne pod-
mienky na štúdium a v nemalej miere tiež
na rozvoj spoločenského, kultúrneho a
športového vyžitia. V roku 2008 pre zlep-
šenie a skvalitnenie života študentov uby-
tovaných na oboch internátoch boli prein-
vestované nemalé finančné prostriedky.
Konkrétne sa jednalo o maľovanie izieb,
chodieb a schodíšť. Uvedené práce boli
vykonané počas prázdnin, v mesiaci júl a
august 2008. Študentom bolo v roku
2008 taktiež zakúpených 20 chladničiek,
15 váľand, 2 práčky, 2 televízory a 2 vysá-
vače. Tento ubytovací materiál bol zakúpe-
ný z finančných prostriedkov uložených
na darovacom účte UVL v Košiciach.
Vedenie ŠD sa snaží využiť všetky dostup-
né možnosti na zvýšenie kvality ubytova-
nia študentov a aj v budúcnosti bude vy-
nakladať úsilie na dosiahnutie tohto cieľa. 

V rámci internátov máme k dispozícii
405 izieb s celkovou ubytovacou kapaci-
tou 895 miest pre domácich a zahranič-
ných študentov. Taktiež poskytujeme uby-
tovanie pre zahraničných študentov v
rámci výmenných študijných pobytov a
ubytovanie pre študentov v rámci post-
graduálneho štúdia na UVL. Počas letných
prázdnin júl – august poskytujeme ubyto-
vanie aj iným záujemcom v rámci kona-
ných športových, kultúrnych a spoločen-
ských aktivít. ŠD UVL v Košiciach na roz-
diel od iných ŠD, a to nielen v rámci
Košíc, garantuje ubytovanie študentom pr-

vých ročníkov. Jedinou podmienkou pre
poskytnutie ubytovania je vzdialenosť 
miesta trvalého bydliska od Košíc, ktorá
musí prevyšovať 31 km. Neustále sa sna-
žíme o zvyšovanie štandardu bývania pre
študentov ubytovaných na oboch inter-
nátoch, a to najmä výmenou starých 
a energeticky nákladných chladničiek,
práčok, váľand, písacích stolov, nočných
lámp, posteľnej bielizne, paplónov, vankú-
šov a pod. 

V akademickom roku 2007/2008 zo
strany študentov došlo pod vplyvom alko-
holu k rušeniu nočného pokoja, ale aj po-
škodzovaniu majetku ŠDaJ. Študenti
spôsobenú škodu nahradili a v akade-
mickom roku 2008/2009 im ubytovanie
nebolo poskytnuté. Aj v tomto roku bude-
me vyžadovať prísne dodržiavanie aktuali-
zovaného Domového poriadku, najmä v
oblasti dodržiavania pravidiel spolunažíva-
nia, nočného pokoja, čistoty a hygieny.

V priestoroch ŠD vyvíjajú činnosť rôzne
kluby, v ktorých sú organizovaní študenti
UVL, a to Aqua – Terra klub, Kynologický
klub a Flóra klub. Na spoločenské a kul-
túrne vyžitie je tiež využívaný F klub.

Študentská jedáleň UVL ako súčasť ú-
čelového zariadenia ŠD bola postavená v
roku 1971 s kapacitou 800 stravníkov.
Keďže sa jedná o stravovacie zariadenie,
jeho cieľom je ponúkať stravu najmä pre
zamestnancov a študentov UVL Košice.
Od jej uvedenia do prevádzky až po dne-
šok sa v jej priestoroch vykonali len dve
rekonštrukcie. Prvá bola v roku 1987 a
týkala sa len jedálne, pričom kuchyne sa
priamo nedotkla. Druhá, podstatne kom-
plexnejšia, bola vykonaná v letných me-
siacoch (júl až september) 2008. Táto re-
konštrukcia bola realizovaná z dôvodu
zmien hygienických predpisov podľa no-
riem EÚ, podľa ktorých už nevyhovovalo
technické vybavenie a aj priestorové rieše-
nie kuchyne ŠJ UVL so sídlom na Ceste
pod Hradovou 11. Počas jej vykonávania
sa postupne odkrývali ďalšie nedostatky, a
to nevyhovujúce elektrické rozvody, rozvo-
dy plynu, vody a kanalizácie. Počas rekon-
štrukcie bolo tiež riešené aj strojno-tech-
nické vybavenie. Z dôvodu časového ob-

medzenia a finančnej náročnosti odstra-
ňovania nedostatkov tieto boli vykonávané
etapovite. Vzhľadom na finančnú nároč-
nosť odstraňovania zistených nedostatkov
bolo rozhodnuté o realizácii najnutnejších
opráv. V prvej etape sa nám podarilo ús-
pešne realizovať vybudovanie nového 
priestoru slúžiaceho na odvoz varenej stra-
vy. Táto rekonštrukcia si vyžiadala nové
prerozdelenie už existujúcich priestorov, a
to vybúraním nových otvorov a osadením
priečok slúžiacich na nové účely. V kuchy-
ni boli nainštalované 3 nové umývadlá s
prívodom teplej a studenej vody, vybudo-
val sa tiež nový priestor pre uskladnenie a
odvoz odpadu. Bola vykonaná hygienická
maľba kuchyne, jedálne a skladových 
priestorov. Boli obnovené nátery okien, rá-
mov dverí a tiež sa doplnili poškodené
obklady a dlažby, pričom niektoré poško-
denia si vyžiadali celkovú výmenu podla-
hových krytín v skladových priestoroch. 

Vo výdajnej časti bolo vykonané oblože-
nie pultov, pracovných stolov a tiež bola
namontovaná nová roleta, čím sa docielilo
skultúrnenie jedálne. Pre zlý technický
stav a aj zastaranosť existujúceho vybave-
nia  bol zakúpený nový konvektomat slú-
žiaci na prípravu varenej stravy. Bola reali-
zovaná jeho inštalácia a súčasne bolo vy-
konané preškolenie obsluhujúceho perso-
nálu. Všetky už zmienené a realizované re-
konštrukčné práce prispeli k zlepšeniu
pracovných podmienok zamestnancov,
rovnako ako aj k zvýšeniu hygieny a kul-
túry podávania stravy pre približne 800
stravníkov denne z radov pedagogických
pracovníkov, študentov, zamestnancov
UVL a iných stravníkov.

Vedenie ŠDaJ UVL spolupracuje pri rie-
šení otázok ubytovania a stravovania so
zástupcami komory študentov a ich pripo-
mienky a návrhy zohľadňuje pri skvalitňo-
vaní ubytovania a stravovania. Nezaned-
bateľná je ich pomoc pri zabezpečovaní 
ubytovania študentov vždy na začiatku a
konci každého akademického roku.

Na zvýšenie celkovej kvality ubytovania
a stravovania študentov majú prispieť fi-
nančné prostriedky zo štrukturálnych fon-
dov EÚ, ktoré sú zahrnuté v projekte pred-
loženom  našou univerzitou na Ministerstvo
školstva SR. 

JUDr. Štefan JAKABOVIČ
riaditeľ ŠDaJ

pretekárov, aby si prišli zmerať sily na 12. roč-
ník Košického pohára. K slovu sa mali dostať
všetky vekové kategórie od detí, cez dorasten-
cov a seniorov až po najpopulárnejšie súťaže
pre neaktívnych a neregistrovaných jazdcov a
jazdkyne, Veterán Cup a Lady Cup.
Prihlásených bolo 117 dvojíc  z 21 oddielov
celého východoslovenského a stredosloven-
ského regiónu. 

Parkúr nebol ideálne pružný ako to býva zvy-
kom na jar, ale to ešte nikto netušil, aká nádiel-
ka vody ho čaká v sobotu. Predpovede pána
Iľka sa naplnili do bodky. Sobota mala byť vy-
vrcholením zlého počasia, chladná a daždivá,
aby následne v nedeľu bolo opäť pekne a sl-
nečno. 

Preteky vzhľadom na náročný časový pro-
gram a skorú tmu začali skoro ráno prezentá-
ciou účastníkov a na desiatu hodinu bol plá-
novaný štart prvej súťaže. Už počas prezentá-
cie rozhodcovský zbor zaregistroval niekoľko
telefonátov z klubov spod Tatier a Spiša, či sa
jazdecké preteky konajú vzhľadom na veľmi zlé 

certov niektorých hudobných skupín, v
parkoch a lesných porastoch či pri o-
chrane schengenskej hranice.

Polícia SR má od UVL prenajatých 10
boxov a 3 kancelárske priestory, pričom
UVL zabezpečuje okrem starostlivosti o
kone aj ich podkúvanie, preventívnu aj
mimoriadnu veterinársku starostlivosť.
Jazdná polícia, ktorá bude mať k dispozí-
cii okrem stajní aj jazdeckú halu, výcviko-
vý priestor, sedlovňu  a šatne, zabezpečí
ochranu celého objektu.

Už od 1. augusta boli v JA ustajnené 2
policajné kone, v súčasnosti má oddele-
nie štyri kone a päť jazdcov, pričom by sa
počet  koní i jazdcov mal do konca roka
zvýšiť na 10.

Za prítomnosti médií si po príhovore
rektora univerzity i prezidenta PZ prezre-
li pozvaní hostia priestory, ktoré boli 
zrekonštruované pre potreby polície 
i priestory celého areálu, ktoré bude polí-
cia využívať. Súčasťou slávnostného otvo-
renia oddielu jazdnej polície boli aj ukáž-
ky ich zásahu pri potláčaní davu, preko-
návaní prekážok, dymovej clony, ohňa či
streľby. Všetkých prítomných divákov
zaujala profesionalita jazdcov i priprave-
nosť koní, ktoré musia zvládnuť náročný
výcvik.

MVDr. Marián PAVĽAK
vedúci JA UVL v Košiciach

Otvorenie oddielu Jazdnej polície
v Jazdeckom areáli UVL v Košiciach

Ukážky zo špeciálneho výcviku policajných koní
Foto: MVDr. Ladislav Pačaj

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach privítala dňa 20. septembra 2008 31 svojich
bývalých absolventov po 40. rokoch od slávnostnej promócie. Stretnutie organizačne pripravil
MVDr. Imrich Blaško s manželkou MVDr. Martou Blaškovou za aktívnej spolupráce s bývalými
spolužiakmi, terajšími pracovníkmi UVL doc. Emilom Švickým, CSc., doc. Pavlom Petríkom, PhD. a
prof. Václavom Šutiakom, CSc.

Prítomných na pôde univerzity privítal MVDr. Blaško a oboznámil ich s celodenným progra-
mom stretnutia. Poďakoval všetkým kolegom za účasť a zároveň privítal bývalých svojich učiteľov,
doc. Jána Lehockého, PhD. a MVDr. Alexandra Bárda, CSc. Potom odovzdal slovo prorektorovi
UVL v Košiciach prof. MVDr. Jaroslavovi Legáthovi, PhD., ktorý pozdravil prítomných aj v mene
rektora prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD. V príhovore prorektor ocenil záujem kolegov o vzá-
jomné stretnutia, ktoré sa konajú na pôde univerzity za plnej podpory a pochopenia rektora a ve-
denia univerzity.

Účastníci si po uvítacej časti stretnutia prezreli niektoré katedry a výučbové priestory, a potom
vzdali úctu prvému rektorovi VŠV v Košiciach a dlhoročnému učiteľovi akademikovi Jánovi
Hovorkovi pred jeho nedávno odhalenou bustou.

Slávnostný obed sa uskutočnil na IVVL v Košiciach, po ktorom sa rozprúdila široká diskusia. Vo
vystúpeniach a príhovoroch účastníci stretnutia ďakovali za možnosť kolegiálneho stretnutia a o-
pätovného pobudnutia na alma mater. Postpromočné stretnutia patria k významným počinom v
živote absolventov, a to svojou neopakovateľnou atmosférou zvítavania sa, úsmevov a nakoniec
mnohými spomienkami na spolu prežité roky štúdia. Stretnutie s kolegami, ich prezentované zá-
žitky a spomienky určite patria k nezabudnuteľným chvíľam ľudí, ktorí už majú kúsok profesijné-
ho a spoločenského aktívneho života za sebou a ktorí významnou mierou prispeli k tvorbe trva-
lých spoločenských hodnôt.

Stretnutie absolventov UVL v Košiciach po 40. rokoch bolo úspešné a veríme, že zostane v
spomienkach zúčastnených veterinárskych lekárov. Všetkým kolegom prajeme dobré zdravie a pl-
nohodnotný život v kruhu svojich rodín. doc. MVDr. Ján LEHOCKÝ, PhD.

veterinárna a potravinová správa SR,
Slovenská zdravotnícka univerzita - Fakulta ve-
rejného zdravotníctva.

V úvodnej časti konferencie vystúpili zahra-
niční hostia Dr. Stef Bronzwear, Dr. Alessandro 

Manneli a Dr. Tobin Robinson, ktorí pred-
stavili štruktúru a činnosť Európskeho úradu
pre bezpečnosť potravín – EFSA.

Druhá časť bola venovaná epidemiológii a
epizootológii zoonóz, preventívnym a kontrol-
ným opatreniam. V nej odzneli tri prednášky o
dlhodobých zmenách v epidemiológii zoonóz.
O tom, aké sú opatrenia proti hrozbe zoonóz a

rov z Českej republiky.   
V ďalšej časti – Varia – bolo prezentova-

ných 6 prednášok s rôznou tematikou veno-
vanou hantavírusom, vedomostiam tehotných
žien o toxoplazmóze, TSE, BSE a epizootolo-
gickým a ekologickým výskumom alveolárnej
echinokokózy.

Popoludnie bolo venované problematike in-
ých zoonóz prenášaných alimentárnou cestou.
V nej odznelo 8 prednášok venovaných sal-
monelózam, kampilobakteriózam, norovíru-
som a trichinelózam. Pozornosť vyvolala pred-
náška MVDr. M. Kantíkovej, PhD., z ŠVPÚ v

aké sú najnovšie odporúčania Poradného ve-
deckého zboru európskych akadémií (EASAC),
informoval  prof. P. Dubinský z PaÚ Košice.

Tretia časť konferencie bola tematicky veno-
vaná listeriózam – ich etiopatogenéze a klinic-
kým obrazom ochorenia u ľudí, ich diagnosti-
ke, trendom šírenia v EÚ a sledovaniu výsky-
tu v potravinách živočíšneho pôvodu.
Prezentovaných bolo 6 prednášok odborníkov
z desiatich pracovísk, z toho jedna od auto-

Dolnom Kubíne, kde už niekoľko rokov sledujú,
či sú výrobky vyrábané na salaši tradičným
spôsobom vektorom šírenia závažných bakte-
riálnych zoonóz. 

Posterová časť bola rozdelená do štyroch
častí. Prvá časť bola venovaná prevencii zoo-
nóz a boli v nej uverejnené tri postery veno-
vané medzinárodným zdravotným predpisom,
významu DDD v prevencii zoonóz a pohoto-
vostným plánom na úrovni kraja proti trichine-
lóze. V ďalšej časti, ktorá bola zameraná na
problematiku zoonóz prenášaných alimentár-
nou cestou, boli prezentované štyri postery te-
maticky zamerané na prípravu pokrmov v za-
riadeniach spoločného stravovania a systému
rýchlej výmeny informácií (RASFF). Tretia časť
bola zameraná na rezistenciu voči antibiotikám
a štvrtá časť – najobsiahlejšia s 8 postermi –
bola venovaná laboratórnym metódam.  

Na druhý deň pokračovala konferencia ďal-
ším okruhom prednášok venovaným rezisten-
cii voči antibiotikám, kde odznelo 7 referátov.
Tie boli zamerané hlavne na rezistenciu 
salmonel, meticilín-rezistentných kmeňov
Staphylococcus aureus a E. coli .

V poradí  ôsmy  okruh prednášok bol za-
meraný na vektormi prenášané zoonózy. Tieto
boli rozdelené do dvoch častí. V prvej časti
všetkých päť prednášok bolo venovaných šíre-
niu kliešťa obyčajného a kliešťami prenáša-
ných patogénov na Slovensku. V druhej časti
odznelo 7 referátov zaoberajúcich sa ďalšími
druhmi parazitov ako sú Anisakis sp. v mor-
ských rybách, rickettsie, Anaplasma phagocy-
tophilium, borrelie a výskytu pijaka lužného na
území Slovenska. 

O tom, aká je problematika zoonóz aktuál-
na, svedčí aj počet prezentovaných prednášok,
ktorých bolo v deviatich sekciách spolu 45 a
posterov v štyroch sekciách spolu18.

Na konferencii aktívne vystúpili zástupcovia
9 organizácií riadených Ministerstvom pôdo-
hospodárstva SR, 10 aktívnych účastníkov bo-
lo z organizácií rezortu Ministerstva zdravot-
níctva SR, z prostredia rôznych fakúlt vyso-
kých škôl a univerzít bolo 11 účastníkov.

Akademickú pôdu zastupovali zástupcovia z
3 ústavov SAV, zo zahraničia aktívne vystúpili
účastníci z Českej republiky – VFU Brno,
SVÚ Jihlava a EFSA. Z konferencie bol vyda-
ný zborník abstraktov na CD nosiči.

Poďakovanie patrí hlavne organizátorom
tohto úspešného podujatia –  Ing. Zuzane
Bírošovej, CSc., a Ing. Marici Theszovej, PhD.,
z MP SR, MUDr. Zuzane Krištúfkovej z SZU 
v Bratislave a MVDr. Jánovi Pliešovskému, 
ústrednému riaditeľovi ŠVPS SR, v ktorého 
priestoroch sa konferencia uskutočnila. 

Táto konferencia prekvapila všetkých 
veľkým záujmom prednášateľov, a to aj zo za-
hraničia, a hojnou účasťou poslucháčov.
Ostáva nám len veriť, že táto úspešná odborná
konferencia bude mať aj svoje pokračovania 
v budúcich ročníkoch. MVDr. Pavol RAJZÁK

KVPS Prešov

(Pokračovanie na 6. strane)
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V dňoch 22. až 24. októbra sa v
Kongresovom centre Slovenskej akadémie 
vied v Smoleniciach konala konferencia s ná-
zvom XXIII. dni živočíšnej fyziológie. Usporia-
dateľom akcie s dlhoročnou tradíciou bol
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 
v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre
biochémiu a molekulovú biológiu. 

V malebnom prostredí Smolenického zám-
ku sa zišlo viac ako 50 účastníkov z domova i
zo zahraničia. Okrem pracovníkov ústavov
Slovenskej a Českej akadémie vied, ktoré sú
zamerané na vedu a výskum v oblasti živočíš-
nej fyziológie, navštívili konferenciu i hostia 
z Univerzity veterinárskeho lekárstva v Ko-
šiciach, Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach,
České zemědělské univerzity Praha a z
Výskumných ústavov živočíšnej výroby v Nitre
a Prahe. 

V rámci vedeckej časti konferencie bolo od-
bornej verejnosti prezentované široké spekt-
rum nových poznatkov získaných v bazálnom 
i aplikovanom výskume. Dozvedeli sme sa, na
čom pracujú odborníci v oblasti regulačnej fy-

XXIII. Dni živočíšnej fyziológie

FFuuttbbaalloovvýý ttuurrnnaajj ttrroocchh uunniivveerrzzíítt
Už od roku 1952 sa s prestávkami orga-

nizuje futbalový turnaj troch poľnohospo-
dárskych univerzít – Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity v Nitre, Technickej uni-
verzity vo Zvolene a Univerzity veterinár-
skeho lekárstva v Košiciach. Táto tradícia
priniesla okrem športového súťaženia aj čo-
raz významnejšie zblíženie a spoluprácu na
ceste budovania a transformácie týchto
vysokých škôl na univerzity. Súčasťou tohto
procesu sa stalo aj oživenie Turnaja troch
univerzít o putovný pohár rektora, o ktoré
sa  v roku 1986 zaslúžil vtedajší rektor TU
vo Zvolene.

Každý rok ho organizuje iná univerzita
spolu s odborovou organizáciou. Dňa 18.
septembra 2008 pozvala svojich súperov
na 17. ročník  turnaja  Univerzita veterinár-

skeho lekárstva v Košiciach.  
Pravidlá účasti vravia, že členom družstva

môže byť iba zamestnanec univerzity, pri-
čom na súpiske môže byť maximálne 5 hrá-
čov mladších ako 30 rokov. A vítané sú aj
ženy. Tie mali svoju jedinú zástupkyňu prá-
ve v družstve usporiadajúcej UVL. Turnaj
sa hrá systémom každý s každým na dva
polčasy po 30 minút. Aby boli súboje dra-
matickejšie, po skončení každého zápasu sa
kopú 11 m pokutové kopy, ktoré môžu byť
nápomocné pri konečnom hodnotení pri
rovnosti bodov a skóre. Víťaz turnaja získa-
va putovný pohár a ak družstvo zvíťazí tri-
krát po sebe, ostáva už pohár jeho trvalým
vlastníctvom. To sa doteraz ešte nikomu ne-
podarilo, ale ak sa víťaznej SPU v Nitre bu-
de aj na budúci rok dariť rovnako ako v o-
statných dvoch ročníkoch, môže sa stať, že
pohár ukončí svoju púť práve v Nitre.
Zabrániť sa tomu určite budú snažiť futba-
listi TU vo Zvolene, ktorí na tomto ročníku
obsadili druhé miesto a UVL v Koši-
ciach, ktorým patrí tretia priečka, po výsled-
koch: UVL – TU 1 : 5, TU – SPU 0 : 3, 
UVL – SPU 0 : 3.

Radosť zo športu, spoločných stretnutí,
prehlbujúcich sa i novovzniknutých pria-
teľstiev dokázali prekonať vzdialenosť, 
pracovnú zaneprázdnenosť, organizačnú
náročnosť i nevľúdnosť počasia. Všetci 
účastníci vyslovili jediné želanie – aby sa 
táto tradícia  futbalového turnaja troch 
univerzít zachovala aj do  ďalších dlhých 
rokov. O rok bude cesta futbalových nad-
šencov viesť do Zvolena.

(Dokončenie z 5. strany)

Košičania dominovali na XII. majstrovstvách Slovenska policajných psov

v klasickej kynológii 2008

OOddiiššllaa lleeggeennddaa

Veľtrh vzdelávania

Dňa 29. 9. 2008 o 18.05 „na večné
pastviny“ odcválal kôň, ktorý v jazdec-
kom športe doteraz najviac zviditeľnil
našu univerzitu. 4396 Catalin X (C III-
73), narodený 13. 2. 1985, sa stal le-
gendou už počas života. Bol to pravde-
podobne jediný kôň na svete, nielen vo
voltiži, ale aj v rámci všetkých ostat-
ných jazdeckých disciplín, ktorý sa zú-
častnil štyroch svetových jazdeckých 
hier: Hague 1994, Rím 1998, Jerez 
de la Frontera 2002, Aachen 2006.
Svetové jazdecké hry sú majstrovstvá
sveta siedmych jazdeckých disciplín na-
raz na jednom mieste a konajú sa raz
za štyri roky. Ostatné roky sa MS a ME
konajú v rôznych disciplínach na rôznych
miestach sveta v rôznych obdobiach.

Catalinove výsledky v športe boli naozaj
pozoruhodné. Na medzinárodných pretekoch
najvyššej kategórie CVI sa na jeho chrbte
pretekári celkovo umiestnili 154-krát, z toho
28-krát na prvom mieste, 21-krát na dru-
hom mieste a 7-krát na treťom mieste. Na
MSR bol celkovo umiestnený 55-krát, z toho
získal 15 zlatých, 16 strieborných a 10 bron-
zových medailí. Na MS a ME mal spolu až
neuveriteľných 35 umiestnení, z toho jed-
na bronzová medaila, dve štvrté miesta, 
jedno piate miesto, šesťkrát šieste miesto
a trikrát siedme miesto. V roku 1999 na
ME na ňom tri reprezentantky SR (všetky
Slávia UVL) skončili na 4., 5. a 10. mieste.
Na Catalinovom chrbte v roku 2006 na
Svetových jazdeckých hrách v Aachene
Ladislav Majdlen vybojoval bronzovú me-
dailu, doteraz jedinú slovenskú medailu zo
svetových jazdeckých hier. Nie náhodou ho
najprestížnejší nemecký jazdecký časopis
Reiter Revue (č. 6/2006) nominoval do sú-
ťaže „Kôň roka 2005“. Do ankety bolo no-
minovaných 21 koní, po tri z každej discip-
líny. Nominovaný bol spolu s takými koňmi
ako sú Keltec Salinero (Anky van Grunsven)
či Checkmate (Meredith Michaels-
Beerbaum). Na školiacich seminároch pre

voltižných rozhodcov bol špičkovými drezúr-
nymi rozhodcami z FEI (Svetová jazdecká
federácia) niekoľkokrát hodnotený ako naj-
lepšie cválajúci voltižný kôň.

Voltižnym koňom roka sa stal v rokoch
2000, 2002, 2004 a 2005. I keď na 
chrbte tohto figurantného mohutného žreb-
ca plemena Furioso-North Star sa vystrieda-
li až tri generácie pretekárov UVL – repre-
zentantov SR, prevažná časť spomínaných
výsledkov je spojená s menami Eva
Dravecká, Katarína Špirková a Martin
Necela. Na tomto hnedákovi počas jeho 
života okrem Slovákov štartovali aj preteká-
ri z Čiech, Holandska, Fínska a USA. 

Tohto plemenníka, v chove zaradeného
ako „Elita“, s dostatkom temperamentu
najviac charakterizovali vlastnosti charak-
ter, vytrvalosť, mimoriadna tvrdosť a odol-
nosť. Vo vrcholovom športe pôsobil nepretr-
žite 19 rokov. Aj z dôvodu permanentného
využívania v športe bol, bohužiaľ, v chove
ako plemenník využitý minimálne. Snáď as-
poň čiastočne tento deficit nahradia hlbo-
kozmrazené dávky jeho spermií. 

„Catalin, za všetko, čo si pre nás urobil, ti
z celého srdca ďakujeme. Odpočívaj v
konskom nebi! Česť tvojej pamiatke!“

MVDr. Marián PAVĽAK
vedúci JA UVL v Košiciach

Človek musel povolať do boja proti zločinu 
priateľa zo živočíšnej ríše najbližšieho – psa. A
ten mu pomáha spôsobom jemu vlastným – s
nasadením vlastného života, oddane a nezištne.

Tieto alegorické slová akoby sprevádzali 
účastníkov XII. majstrovstiev Slovenska policaj-
ných psov v klasickej kynológii počas štyroch
náročných dní zápolenia a symbolizovali vzá-
jomný vzťah policajta – psovoda a psa.
Majstrovstvá Slovenska sú každoročne vrcholo-
vou prezentáciou profesionálnej pripravenosti
najlepších policajných psovodov z jednotlivých
krajských riaditeľstiev Policajného zboru. Ich
dvanásty ročník nebol v tomto smere výnimkou,
aj napriek extrémne vysokým teplotným pod-
mienkam, neprimeraným termínu neskorého
letného obdobia.

Akcia sa uskutočnila v dňoch 8. až 11. sep-
tembra 2008 v stredisku klasického výcviku slu-
žobných psov Malé Leváre odboru kynológie a
hipológie Prezídia PZ. Medzi pozvanými hosťa-
mi významného podujatia nechýbal prezident
Policajného zboru gen. JUDr. Ján Packa, vicep-
rezident PZ gen. Mgr. Stanislav Jankovič, riadi-
telia Krajských riaditeľstiev PZ na Slovensku,
prezident Slovenskej kynologickej jednoty Ing.
Štefan Štefík ako aj zástupcovia Univerzity ve-
terinárskeho lekárstva v Košiciach a Policajnej 
akadémie v Bratislave.

Nás „Košičanov z UVL“ veľmi potešili výsled-
ky majstrovstiev s tým, že Košický kraj (KR PZ v
Košiciach, OSK OPP OR PZ v Košiciach – okolí)
v rámci súťaže družstiev vyhral prvé miesto. A
toto družstvo tvoril aj náš externý študent kyno-
lógie Ján Jurko so služobným psom Riči Polícia
– Slovakia, ktorý dokonca vybojoval prvenstvo 
v pachových prácach. Gratulujeme!

Taktiež nás povzbudilo, že medzi úspešný-
mi kynológmi Policajného zboru SR sme „za-
zreli“ už viacerých absolventov bakalárskeho

štúdia kynológie na UVL v Košiciach, súčas-
ných študentov a ďalších, ktorí oň prejavili zá-
ujem. 

Na záver majstrovstiev Slovenska bola urče-
ná nominácia policajnej reprezentácie na maj-
strovstvá Českej republiky TART stopárov 2008.
Do družstva bol zaradený aj npráp. Ján Jurko so
služobným psom Riči Polícia – Slovakia (KR PZ v
Košiciach, OSK OPP OR PZ v Košiciach – okolie).

Prof. MVDr. Marián KOZÁK, PhD.

UUpprrššaannýý KKooššiicckkýý ppoohháárr ppuuttuujjee ddoo LLuužžaann

poveternostné podmienky, silný a vytrvalý
dážď u nich doma. V tom čase u nás bolo
pod mrakom, chladno, ale bez jedinej kvapky
dažďa.

Pred desiatou hodinou už bolo opracovisko
plné mladých adeptov do 15 rokov v súťaži
Children Cup, ich trénerov spolu s jazdcami a
koňmi súťažiacimi prvý rok. Prihlásených bolo
38 dvojíc. Cenu mladých talentov, detí do 15
rokov, získal  v najkratšom čase bez trestných
bodov  M. Ľoch s Pensylvániou z JK Kysta
Horst pred D. Dzurillovou s Denisou 2 zo Slávie
Spišská N. Ves. Ako tretí a štvrtý sa umiestnil J.
Novotný ml. s koňmi Weston  Cindicap a La
Paloma z JK Abrahámovce  Novotný. 

V kategórii štartujúcich prvým rokom zví-
ťazil s absolútne najrýchlejším časom MVDr.
Stratil na koni Qeres  z JK Stratil a syn pred
klubovým kolegom, našim dlhoročným jazd-
com,

I. Pavlovčákom na kobylke Artemis. Tretie
miesto v tejto kategórii obsadila dvojica K.
Kavčák s Avickom z JK Snina Kamall. Jediný
zástupca domáceho areálu v tejto súťaži,

T. Vasiľ, obsadil s Papillonom-49 trináste a
s Catom 21. miesto pod hlavičkou VMV
Košice.

Posledných zopár dvojíc už v tejto súťaži

nastupovalo na svoj štart za nepríjemného daž-
ďa. A ten sprevádzal jazdecké podujatie až do
konca.

Nasledujúca súťaž Junior Cup do 110 cm
mala prihlásených  až 73 dvojíc, ale to ešte roz-
hodcovia netušili, že na štarte zaregistrujú len
30 dvojíc, ktorých neodradilo zlé počasie.
Najlepšie a v najkratšom čase sa s nástraha-
mi trate vyrovnal M. Jackovič s Grandeurom z
JK Gold Lake Horse Huncovce pred D.
Dzurillovou  s Teou zo Slávie  Spišská N. Ves.
Tretie miesto si vybojovala S. Ševčíková s
Telmou z JK Látky Ranč pod bukmi. Len o pár
stotín sekundy horším časom obsadila štvrté
miesto naša najlepšia jazdkyňa J. Timková s
Rossenbergom z JK Slávia UVL Košice pred 
piatym M. Skálom s Pirausom, tiež zástupcom
tohto areálu, ale štartujúcim pod hlavičkou JK
Escada Košice. Výborný výkon podala aj naša
študentka M. Kováčiková so Sultánom 6, ktorá
obsadila s horším časom bez trestných bodov
12. miesto. 

Hlavná súťaž o Košický pohár do 120 cm  s
rozoskakovaním na čas mala na štarte len tor-
zo so 42-členného prihláseného štartovného
poľa. Napriek výbornej pôde na parkúre, ale vy-
trvalému dažďu a chladu premočení a uzi-
mení jazdci odhlasovali svoje kone zo štartu z
ďalších súťaží. Víťazom v hlavnej súťaži po na-
pínavom rozoskakovaní sa stal mladý, iba pät-

násťročný jazdec M. Cigán na koni Cambrige z
JMC Lužany pred ďalšou dorastenkou S.
Ševčíkovou s Telmou z Látky Ranč pod buk-
mi. Aj tretie miesto v tejto súťaži patrilo jaz-
deckým nádejam, vybojovala ho naša  jazdky-
ňa J. Timková s Rossenbergom s najlepším
časom, ale so 4 trestnými bodmi v základnom
parkúre. Štvrté miesto obsadil tiež zástupca
nášho areálu M. Skála s Pirausom z JK Escada
Košice. 

Po ukončení a dekorovaní hlavnej súťaže
sponzormi a zástupcami našej univerzity na
čele s pánom rektorom prof. MVDr. E.
Pilipčincom, PhD., kvestorkou univerzity pani 

JUDr. S. Rolfovou a prorektormi prof. MVDr.
J. Mojžišovou, PhD., a doc. MVDr. P. Korimom,
CSc., sa rozhodcovský zbor vzhľadom na veľmi
nepriaznivé poveternostné podmienky rozho-
dol predčasne ukončiť jazdecké preteky. Tak sa
v roku 2008 do výsledkových listín nezazna-
menal žiadny víťaz v kategórii Veterán a Lady
Cup.

Čo dodať na záver? Areál a organizátori
zvládli podujatie napriek výnimočne zlému po-
časiu výborne. Bufet i V. I. P stany vďaka ve-
deniu univerzity poskytovali všetkým hosťom
dôstojné zázemie, za čo sa im touto cestou
chceme tiež poďakovať. Dúfajme, že o rok sa
všetci  znovu zídeme na ďalšom ročníku jaz-
deckých pretekov o Košický pohár, ale za
krásneho slnečného počasia, na ktorý si Vás
touto cestou dovoľujeme pozvať.

MVDr.  Vladimír HURA
Klinika koní UVL v Košiciach

„Študent“ Ján Jurko so služobným psom Ričim
preberajú cenu za celoslovenské prvenstvo v pa-
chových prácach priamo z rúk prezidenta PZ gen.
JUDr. Jána Packu, viceprezidenta PZ gen. Mgr.
Stanislava Jankoviča a riaditeľa odboru kynológie
a hipológie PZ plk. RNDr. Vladimíra Ďurišina.

(foto: M. Kozák)

Služobné auto pre psovodov ako cena ko-
šickému družstvu za prvenstvo, ktoré už stre-
távame v košických uliciach (foto: M. Kozák)

Prechod na trhové hospodárstvo sa odzr-
kadlilo nielen v samotnom hospodárstve, ale
aj vo sfére vzdelávania a výchovy. Zmeneným
podmienkam sa vysoké školy prispôsobili vzni-
kom nových fakúlt a nových študijných pro-
gramov. Aj naša univerzita reagovala na zme-
ny v spoločnosti a akreditovala nové študij-
né programy ako je kynológia,  farmácia, bez-
pečnosť krmív a potravín. Okrem iného vyso-
ké školy museli zmeniť prístup k podávaniu
informácií o sebe, o štúdiu, školských a mi-
moškolských aktivitách. Uvedomili si, že práca
s verejnosťou,  čiže „public relation“, je sú-
stavná a cieľavedomá komunikácia s cieľom
vytvoriť dlhodobý pozitívny vzťah u verejnosti. 

Naša škola vystúpila zo svojej ulity v minu-
lom roku, keď sa prvýkrát zúčastnila veľtrhu
vzdelávania Proeduco 2007 v Košiciach.
Tento veľtrh bol výraznejšie zameraný na vý-
chodné Slovensko. Preto sme v tomto roku
prijali pozvanie na 12. ročník veľtrhu vzdelá-
vania Akadémia 2008 do Bratislavy. Konal sa
v Sibamac aréne Národného tenisového cent-
ra v dňoch od 7. do 9. 10. 2008. Zúčastnilo
sa ho 18 slovenských univerzít, 15 univerzít z
Českej republiky, univerzity zo susedného
Rakúska, ale aj z Veľkej Británie  a USA.

Záujem zo strany študentov – potenciál-
nych vysokoškolákov – bol veľký. Také množ-
stvo mladých ľudí som na takomto podujatí
neočakávala. Svedčí o tom aj fakt, že za jeden
deň sme rozdali celý náš informačný a propa-
gačný materiál (viac než 300 kusov), ktorý
sme si doniesli na tri dni. Študentov najviac
zaujímalo, aké študijné programy ponúkame,
prijímacie pohovory, prípravné kurzy a uplat-
nenie v praxi.  

Okrem pozitívnych postrehov som si pri-
niesla aj zopár takých, ktoré si budú vyžadovať
riešenie.  Viem, že sa nemôžeme porovnávať s
väčšími univerzitami, ktoré sú o krok vpredu,
ktoré majú vybudované fungujúce informačné
a propagačné centrá už pár rokov. Ale ak
chceme držať s dobou krok a chceme sa zú-
častňovať naďalej na takýchto prezentáciách,
musíme tiež  investovať do svojich propagač-
ných materiálov a najmä posterov.

Pravdepodobne málokto na našej univerzite
vie, že všetok informačný materiál bol vytvore-
ný na  referáte výchovno-vzdelávacej činnosti,
a to od návrhu, obsahu, grafického spracova-
nia až po rozmnoženie. Aj touto cestou sa
chcem poďakovať svojim kolegyniam za po-
moc a rýchle operatívne riešenie vzniknutých
problémov počas výstavy. 

Naše prvé nováčikovské vystúpenie dopad-
lo na výbornú. Svedčia o tom pozitívne ohla-
sy zo strany organizátorov, odborných garan-
tov, prítomnej tlače,  ale najmä študentov.

Ing. Renáta BOŽÍKOVÁ
Referát výchovno-vzdelávacej

činnosti UVL v Košiciach

ziológie, reprodukcie, metabolizmu, výživy a
mikrobiológie trávenia. 

Konferenciu sprevádzal bohatý kultúrny pro-
gram, zahŕňajúci mimo iného i výlet na hrad
Červený Kameň. Príjemné prostredie, uvoľne-
ná atmosféra a všestranná ochota organizáto-
rov prispeli k tomu, že účastníci odchádzali 
nielen s novými vedomosťami, ale i skvelými
dojmami a vo všeobecnej spokojnosti. Tešíme
sa na spoločné stretnutie znova za dva roky v
Českej republike.

MVDr. Dušan FABIAN, PhD.
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