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Prvým decembrom minulého roka, keď Národná rada Slovenskej republiky schválila nový názov Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, sa naplnila jej dlhodobá snaha
Na základe uvedenej skutočnosti, s účinnosťou od 15. januára 2010, došlo k zmene
názvu univerzity na Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako verejná vysoká škola
napĺňa svoje poslanie v systéme vysokých
škôl v súlade so zákonom o vysokých školách a vysokoškolské štúdium zabezpečuje v
akreditovaných študijných programoch na
všetkých troch stupňoch vysokoškolského
vzdelávania.
V tomto akademickom roku sme oslávili
60. výročie založenia Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. Oslávili sme šesťdesiat rokov budovania veterinárskej školy, počas ktorých sa zásluhou mimoriadnej obetavosti a
vytrvalosti viacerých generácií veterinárnych lekárov – učiteľov, vedcov i
akademických funkcionárov – podarilo skutočne od základov, od prvého
ústavu, katedry či kliniky, od prvej učebne, laboratória či stajne, vybudovať univerzitu etablovanú v slovenskom i európskom vzdelávacom priestore. Toto nespochybniteľne pevné miesto
Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach, jej skúsenosti a potenciál vytvorili základňu pre jej ďalší rozvoj a nové smerovanie, a tak od roku 2006 má, dnes už
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, právo udeľovať akademický
titul magister absolventom dennej formy päťročného magisterského študijného programu farmácia v študijnom odbore 7.3.1 farmácia, na základe čoho začala od akademického roku 2006/2007 s výchovou magistra
v uvedenom študijnom programe.
Môžeme povedať, že zmena názvu univerzity priniesla so sebou i zavŕšenie jednej veľmi
významnej etapy budovania farmaceutickej
školy na našej univerzite. Etapy, i keď relatívne krátkej, počas ktorej sme museli nielen opätovne v roku 2008, v procese komplexnej
akreditácie, reakreditovať študijný program
farmácia, ale aj vybudovať priestorové a materiálno-technické zázemie jeho štúdia a personálne posilniť farmaceutické disciplíny. Bolo
to i obdobie začiatkov formálnej i neformálnej
akceptácie a uznania našej farmaceutickej
školy ostatnými farmaceutickými školami na
Slovensku a v Českej republike. Prvým predpokladom toho bolo podpísanie Memoranda
o spolupráci medzi Farmaceutickou fakultou
Univerzity Komenského v Bratislave a
Univerzitou veterinárskeho lekárstva v
Košiciach dňa 10.10.2009. Za nie menej významné považujeme členstvo rektora univerzity vo Vedeckej rade Farmaceutickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave a prijatie univerzity ako štvrtého člena do rodiny slovenských a českých farmaceutických škôl.
Nastávajúce obdobie, predovšetkým akademický rok 2010/2011, keď už budeme spoločnými silami najmä s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a
Farmaceutickou fakultou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pripravovať a zabezpečovať obhajoby diplomových prác a priebeh štátnych záverečných skúšok prvých farmaceutov našej univerzity, bude previerkou
napĺňania nielen našich spoločných memorandových, ale určite i nememorandových
predsavzatí a zámerov v oblasti farmaceutického vzdelávania, vedy a výskumu.
Hodnotenie obdobia začiatkov budovania
farmaceutickej školy na našej univerzite by
určite nebolo úplné, ak by som neuviedol, že
od svojho začiatku malo oporu v Slovenskej
lekárnickej komore i podporu Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, predovšetkým jej lekárskej a prírodovedeckej fakulty, ďalej Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, predovšetkým jej farmaceutickej
fakulty, a v neposlednom rade Technickej
univerzity v Košiciach, predovšetkým jej
strojníckej fakulty, vo výpočtovej technike a
štatistických metódach. Uvádzam to i preto,
aby sme nezabudli, že vedenia a učitelia
týchto škôl nám neboli v našich začiatkoch
len morálnou oporou, ale viacerí z nich sa
podieľali na príprave akreditačného spisu, garantujú niektoré disciplíny a doposiaľ sa podieľajú na zabezpečení výučby v tomto študijnom programe. A za to im patrí naše poďakovanie.
Verím, že rok 2010 bude i rokom začatia
budovania druhej etapy farmaceutickej školy
na našej univerzite. Táto by sa mala niesť v
jej ďalšom inštitucionálnom a personálnom
posilnení, t. j. v postupnom dobudovaní farmaceutických katedier a ústavov, vybudova-

ní univerzitnej lekárne, rozšírení farmakologického a položení základov farmaceutického výskumu.
I to je jeden z dôvodov, prečo na najbližšie
zasadnutie akademického senátu univerzity
predložím návrh na zriadenie katedry sociálnej farmácie a lekárenstva z farmaceutického zázemia súčasnej katedry farmácie, farmakológie a toxikológie, ako aj návrh na zriadenie ústavu lekárskej chémie a ústavu farmaceutickej chémie rozdelením súčasného ústavu farmaceutickej a lekárskej chémie.
Uvedenou organizačnou zmenou a pri existencii už troch nosných farmaceutických katedier, t. j. katedry chémie, biochémie a biofyziky so štyrmi ústavmi (ústav lekárskej chémie,
ústav farmaceutickej chémie, ústav biochémie

Z VEDENIA

5. 1. 2010
Informácie rektora o:
❑ zasadnutí správnej rady univerzity dňa 16.
12. 2009,
❑ predvianočnom stretnutí v Golden Royali
dňa 18. 12. 2009,
❑ rozpise dotácie zo štátneho rozpočtu na
rok 2010 pre univerzitu.
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
❑ zasadnutí disciplinárnej a ubytovacej komisie pre študentov dňa 17. 12. 2009 a prijatých disciplinárnych opatreniach,

nielen vybudovať od základov nový študijný program farmácia, ale túto významnú
skutočnosť v jej živote premietnuť aj do jej názvu.
rinárske lekárstvo dostalo do úzadia, či nebodaj len konzervovalo dosiahnutý stav. Pre úplnosť, a aby som neostal niečo dlžný aj študijným programom z oblasti veterinárskych
vied, je potrebné uviesť nasledovné. Práve v
týchto dňoch finalizujeme s nórskou univerzitou v Bod? podklady pre akreditáciu spoločného bakalárskeho študijného programu pre
oblasť vied o živočíchoch (Joint Bachelor
Study Programme in Animal Science), s výučbou ktorého začíname na nórskej strane už
v akademickom roku 2010/2011. Podpísaná
dohoda s nórskou stranou nám negarantuje
iba náš podiel na zabezpečení výučby uvedeného študijného programu, ale garantuje
nám i stály počet študentov v tomto študijnom programe, ktorým potom v súlade s

Rok 2010 bude však aj rokom implementácie ďalších našich úspešných projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ za účelom zvýšenia kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou informačno-komunikačných sietí a
zariadení na univerzite. Implementácia prvého z nich v celkovej finančnej čiastke 4
979 087, 83 EUR (150 000 000,00 Sk)
bola už zahájená začiatkom februára tohto
roku. Implementáciu druhého v celkovej finančnej čiastke 5 644 234,17 EUR (170
038 198,60 Sk) predpokladáme v poslednom kvartáli tohto roku.
Myslím, že bude prejavom výsostne ľudským a prirodzeným, ak spolu s autormi a
spoluautormi predkladaných projektov a ich
kolektívmi na katedrách a klinikách budeme
žiť v určitom napätom očakávaní,
čo nám výsledky schvaľovacieho
procesu prinesú. Či už to bude menšia alebo väčšia rekonštrukcia budovy, pracovne či učebne, či to bude
viac alebo menej náročné nové prístrojové vybavenie, vždy to bude aspoň malý krôčik, ktorý nám vylepší
naše pracovné podmienky a prispeje k našej spokojnosti, ktorá je na pracovisku taká
dôležitá. Určite o výsledkoch tohto procesu
budeme akademickú obec informovať na
stránkach Spravodajcu.
V súčasnosti sú naše očakávania najviac
upriamené na vyhlásenie novej a zároveň aj
prvej výzvy tohto druhu v rámci operačného
programu Výskum a vývoj, opatrenia 1.1
Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja. V zmysle zverejneného
harmonogramu sa vyhlásenie výzvy predpokladá v prvej polovici roku 2010 a my sme
pripravení okamžite využiť túto výzvu na takú nevyhnutnú obnovu existujúcich klinických priestorov súčasných kliník vrátane ustajňovacích priestorov a prístavby kliniky
malých zvierat s vybudovaním časti gynekologicko-pôrodníckej a časti ortopedicko-chirurgickej. Na uvedený zámer má univerzita
pripravené všetky podklady, projektovú dokumentáciu, rozpočty a stavebné povolenia.
Ostáva veriť v úspech nami pripravovaného
projektu.
Rok 2010 bude zároveň aj rokom volieb. I
keď budeme mať pocit, že jedny sú malé, druhé veľké, jedny viac, druhé menej dôležité.
Budeme voliť na Slovensku, v našich obciach i mestách i na našej univerzite. Môžem
však len súhlasiť so Š. Hríbom, šéfredaktorom týždňa, a zároveň ho aj parafrázovať, že
v súvislosti s voľbami, malými i veľkými,
budeme sa musieť pýtať všetkých kandidátov na volené funkcie, čo všetko dobrého urobili pre Slovensko, obec, mesto či univerzitu a kto počul o ich sne, čo všetko ešte
dobre urobiť chcú.
Emil PILIPČINEC
rektor

Rok 2010 – aj rokom nového názvu
a ďalších predsavzatí a zámerov univerzity
a ústav biofyziky), katedry farmakológie a toxikológie s dvoma ústavmi (ústav farmakológie a ústav toxikológie) a katedry sociálnej
farmácie a lekárenstva, budeme o krok bližšie k zavŕšeniu našej predstavy o komplexe
piatich nosných farmaceutických katedier na
našej univerzite, súčasťou ktorého má byť ešte katedra farmakognózie a botaniky a katedra technológie výroby liekov a galeniky.
Personálne zázemie pre uvedené dve katedry
si však musíme vytvárať už dnes.
Týmto zámerom určite napomôže práve ukončená rekonštrukcia vnútorných priestorov pavilónu farmácie ako aj v lete plánované ukončenie rekonštrukcie pavilónu chémie.
Tento rok nám určite viac napovie, do ktorých nosných oblastí bude smerovať farmakologický a farmaceutických výskum na našej
univerzite. Hlavným predpokladom toho sú
buď už schválené projekty zo štrukturálnych
fondov, alebo projekty, ktoré sú v súčasnom
období v procese schvaľovania. Pracujeme i
na ďalších bilaterálnych dohodách, ktoré by
mali viesť k posilneniu uvedenej oblasti vedeckého bádania. Dnes už vieme, že celé to úsilie povedie aj k položeniu základov biomedicínskeho výskumu na našej univerzite.
Až naplníme všetky nosné zámery a ciele
druhej etapy budovania farmaceutickej školy
na našej univerzite, môžeme povedať, že sa
vytvorili všetky predpoklady na zriadenie fakulty farmácie a my môžeme začať nielen s
novou etapou jej budovania, ale i s novou etapou rozvoja našej univerzity. Bez ohľadu na
to, kedy to bude, musíme si uvedomiť, že
nám už uplynul jeden rok zo šesťročnej lehoty, keď opätovne budeme do akreditačnej komisie predkladať akreditačné spisy so žiadosťami o akreditáciu študijných programov. Žiadosť o akreditáciu študijného programu farmácia nevynímajúc.
To, že budujeme farmáciu ako súčasť univerzity však vôbec neznamená, že by sa vete-

naším záväzkom umožníme po absolvovaní uvedeného bakalárskeho štúdia pokračovať v
štúdiu veterinárskej medicíny na našej univerzite. Nepochybujeme o tom, že nórska strana si pre svoj zámer mohla vybrať ktorúkoľvek
inú veterinársku školu v Európe. Vybrali si
však nás. Podľa ich vlastných slov po starostlivom zvážení. A nevybrali si nás iba pre spoločný bakalársky študijný program. Vybrali si
nás i pre svoj širší a dlhodobejší zámer – vybudovať v horizonte 10 až 15 rokov druhú
veterinársku školu v Nórsku. Držme prsty a
doprajme šťastie všetkým našim učiteľom,
ktorí sa už od septembra tohto roku začnú podieľať na tejto výučbe, ale aj všetkým ďalším,
ktorí prídu po nich. Až budú úspešní, bude úspešná aj univerzita a my s ňou. Takto budú
môcť právom hovoriť svojim vnukom a pravnukom, že boli medzi prvými pioniermi našej
univerzity, ktorí budovali veterinársku školu za
polárnym kruhom v lone krásnej prírody nórskych fjordov. A tak sa zdá, že do vienka našej univerzity je akoby votkané nekončiace zakladateľské a budovateľské úsilie.
V období ostatných dvoch–troch rokov
som na viacerých miestach a pri rôznych
príležitostiach vyslovil svoj zámer, či skôr želanie akreditovať na našej univerzite, možno
na začiatok bakalársky študijný program, nateraz pracovne nazvaný ako pomocná animálna terapia. Dnes je už viac ako pravdepodobné, že tento zámer všetkých zainteresovaných sa bude môcť v priebehu ďalších
troch rokov i naplniť, nakoľko sme boli úspešní pri získaní nenávratného finančného
príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ s projektom Nové študijné programy a vzdelávanie
na UVL v Košiciach v rámci operačného programu Vzdelávanie a z celkovej sumy 997
498,10 EUR (30 050 627,76 Sk) získanej
na tento projekt bola na implementáciu uvedeného študijného programu vyčlenená približne jedna tretina prostriedkov.

Univerzita veterinárskeho lekárstva
v Košiciach v roku 2009
Počet zamestnancov k 31. 12. 2009:

Profesori
Učitelia

26

Docenti

42

Odborní asistenti, asistenti

103

Vedecko-výskumní pracovníci

24

THP

165

R

127

ŠDaJ

19

UVL spolu

UVL

❑ uzavretí dohody o spolupráci v oblasti
pedagógie so ZOO Kavečany v decembri
2009.
12. 1. 2010
Informácie prorektora Legátha o:
❑ nahlásení prof. Ing. Oľgy Ondrašovičovej,
CSc., za člena expertnej skupiny 7 RP,
❑ nahlásení prof. MVDr. Jaroslava Legátha,
CSc., za kandidáta do rady APVV.
19. 1. 2010
Informácie rektora o:
❑ stretnutí rektorov vysokých škôl na
Slovensku v dňoch 14.-15.1.2010,
❑ jednaní so zástupcami Neurobiologického
ústavu SAV v Košiciach a Imunou, a. s.,
Šarišské Michaľany, k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP Veda a výskum a výzvy
Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a
transferu technológií.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
❑ valorizácii štipendií doktorandov
o 5.- C od januára 2010,
❑ príprave materiálu pre webovú stránku
v anglickom jazyku.
2. 2. 2010
Informácie rektora o:
❑ 6. reprezentačnom veterinárskom plese
konanom 22. 1. 2010 v Ružomberku.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
❑ podpise novej zmluvy medzi Bodo univerzitou v Nórsku a UVLF o spoločnom bakalárskom študijnom programe,
❑ podpísaní novej mobility v rámci programu Erasmus s Univerzitou v Porte pre študentov farmácie.
Informácie prorektora Korima o:
❑ príprave podkladov pre akreditáciu spo-

(Pokračovanie na 2. strane)

Univerzita
má nový názov,
náš časopis tiež
15. januára 2010 začala univerzita používať nový, v poradí tretí, názov – Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach. V roku 1949 vznikla ako Vysoká
škola veterinárska v Košiciach. V roku 1992
bola premenovaná na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Vybudovanie nového študijného programu farmácia sa rok
pred promóciou jej prvých absolventov premietlo do zmenu názvu univerzity.
Pri používaní názvu našej školy sme sa
stretávali s viacerými nesprávnymi verziami,
najčastejšie to bola zámena „veterinárskeho“
za „veterinárneho“ lekárstva. Médiá, až na
malé výnimky, zatiaľ nezaznamenali zmenu
názvu jednej
najlepších univerzít na
Slovensku. Ostáva nám len veriť, že najbližšie
mesiace prinesú zmenu k lepšiemu a nový
názov univerzity sa v dobrom zapíše do povedomia používateľov. A snáď už aj gramaticky správne.
Zmena názvu univerzity však priniesla so
sebou aj zmenu názvu nášho časopisu. Ten
vznikol ako Spravodaj SZM, neskôr
Spravodaj Vysokej školy veterinárskej v
Košiciach, posledné desaťročia existoval ako
Veterinársky spravodajca. Týmto vydaním sa
jeho názov mení na Spravodajca Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach a mení sa aj logo používané spolu
s názvom.
Vitajte pri jeho čítaní!
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
šéfredaktorka Spravodajcu

Nové logo univerzity
Súčasná zmena loga vyplynula zo zmeny názvu univerzity, ktorá súvisela s otvorením nového
študijného programu farmácia. Názov Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
sa zmenil na Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach.
Nové logo zachováva podobu i farebnosť prvého používaného loga Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, ktoré tvorilo skosené písmeno
„V“ a Esculapova palica s ovinutým hadom.
Neustálenosť používania podoby tohto loga, chýbajúci názov univerzity i menej praktický obdĺžnikový tvar viedol v roku 2008 k jeho úprave (redizajnu) do tvaru kruhu a doplnenie názvu po ob-

vode kruhu. Súčasná zmena zohľadnila nový študijný program dodaním lekárnických váh do existujúceho loga a doplnením názvu.
Logo bol dané na schválenie Akademickému
senátu UVLF spolu s vnútorným predpisom, ktorý upravuje zásady ustáleného a jednotného
používania loga univerzity tak, aby sa stalo neoddeliteľnou súčasťou identity Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo vzťahu
k vnútornému i vonkajšiemu prostrediu.
Akademický senát na svojom zasadnutí
22. februára 2010 jednohlasne schválil novú podobu loga i vnútorný predpis o zásadách jeho
používania.

Logopis:

506

Počet absolventov v ak. roku 2008/2009:
a) na prvom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium):
- študijný program kynológ – denná forma: 31
- študijný program kynológ – externá forma: 25
b) na druhom stupni vysokoškolského štúdia (doktorské štúdium):
- študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo: 73
- študijný program hygiena potravín: 17
- ZAŠ študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo: 46
c) na treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium v 16-tich študijných
programoch):
- denná forma: 15 z toho traja z externých vzdelávacích inštitúcií
- externá forma: 15
(Pokračovanie na 2. strane)

Logo tvorí had (užovka stromová) trojnásobne omotaný okolo Eskulapovej palice a charakteristickým spôsobom skosené písmeno “V” – uvedené znaky symbolizujú veterinársku medicínu,
lekárnické váhy symbolizujúce farmáciu a kruh, po obvode ktorého je vypísané plné znenie názvu
univerzity. Farebnosť loga vychádza z farieb mesta Košice, menovite z modrej a žltej, pričom modrá je zároveň farbou veterinárskej profesie, ďalej čiernej farby a tiež bielej farby ako farby pozadia.
Písmo a obrysová línia kruhu sú modré. Palica a lekárnické váhy sú čierne, had žltý. Písmeno “V”
má modrú výplň a žltý obrys.
Jazykové varianty sú tri – slovenský, latinský a anglický.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2009
(Dokončenie z 1. strany)
Počet prijatých a zapísaných študentov v ak. roku 2009/2010:
a) na prvom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium):
- študijný program kynológ – denná forma: 49
- študijný program kynológ – externá forma: 43
- študijný program bezpečnosť krmív a potravín – denná forma: 5
– externá forma: 6
b) na druhom stupni vysokoškolského štúdia:
- študijný program farmácia (magisterské štúdium): 134
- študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo (doktorské štúdium): 124
- študijný program hygiena potravín (doktorské štúdium): 43
- ZAŠ študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo (doktorské štúdium): 32
c) na treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium v 16-tich študijných
programoch):
d) denná forma: 33
e) externá forma: 5
Počet študentov na univerzite v ak. roku 2009/2010 spolu:
z toho:
a) na prvom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium):
- študijný program kynológ – denná forma: 115
- študijný program kynológ – externá forma: 91
- študijný program bezpečnosť krmív a potravín – denná forma: 10
– externá forma 11
b) na druhom stupni vysokoškolského štúdia:
- študijný program farmácia (magisterské štúdium): 436
- študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo (doktorské štúdium): 622
- študijný program hygiena potravín (doktorské štúdium): 166
- ZAŠ študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo (doktorské štúdium): 167
c) na treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium v 16-tich študijných
programoch):
- denná forma: 122 z toho 23 z externých vzdelávacích inštitúcií
- externá forma: 56
- zahraniční študenti: 6
Zasadnutia poradných orgánov a orgánov akademickej samosprávy univerzity v roku
2009:
Vedenie univerzity:

každý týždeň

Kolégium rektora:
Vedecká rada (VR):
Slávnostné zasadnutie VR:
Akademický senát (AS):
Zasadnutie akademickej obce:
Zasadnutie správnej rady:

17.2.2009
30.4.2009, 9.7.2009, 19.11.2009
5.3.2009, 23.9.2009
9.3.2009, 18.5.2009, 6.7.2009, 7.12.2009
5.3.2009
24.6.2009, 16.12.2009

Významné udalosti:
1. Začlenenie univerzity medzi univerzitné vysoké školy na základe výsledkov komplexnej akreditácie.
2. Získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj na obdobie 6-tich rokov
(27.11.2009 – 27.11.2015) v súvislosti s ukončením komplexnej akreditácie univerzity.
3. Zmena názvu univerzity z Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s
účinnosťou k 15.1.2010. Návrh schválený v NR
SR 1.12.2009.
4. Promócie absolventov univerzity dňa
30.6.2009.
5. Odhalenie busty akademika Otta Jaroslava
Vrtiaka, dlhoročného dekana a rektora Vysokej
školy veterinárskej v Košiciach dňa 3.7.2009.
6. Vydanie pamätnej medaily, šiestej desaťročnice a filatelistickej celistvosti pri príležitosti 60.
výročia založenia univerzity.
7. Slávnostné otvorenie akademického roka
2009/2010 dňa 10.9.2009 spojené s udelením
pamätnej medaily zamestnancom univerzity, ktorí
sa zaslúžili o jej rozvoj.
8. Zlatá promócia absolventov akademického
roka 1958/1959 dňa 11.9.2009.
9. Slávnostné zasadnutie vedeckej rady pri príležitosti 60. výročia založenia školy dňa
23.9.2009.
10. Imatrikulácia študentov prvých ročníkov
dňa 23.10.2009.
Strategické rozhodnutia:
1. Prevod majetku štátu v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach,
ktorý prešiel dňom 1. januára 2010 do majetku
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach:
a) budova súpisné č. 2704 (pavilón farmácie)
zapísaná na liste vlastníctva č. 12146 pre katastrálne územie Severné mesto, obec Košice Sever,
b) pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky
v správe Štátneho veterinárneho a potravinového
ústavu v Košiciach zapísané na liste vlastníctva č.
12146 pre katastrálne územie Severné mesto, obec Košice Sever ako:
ba) parcela registra „C“ č. 5580/20 s výmerou
857 m2, zastavané plochy a nádvoria,
bb) parcela registra „C“ č. 5580/45 s výmerou
2 037 m2, ostatné plochy.
2. Odstúpenie od zmluvy o pristúpení k záväzku a zmluvy o spolupráci s International
Medicine Studies, s.r.o.
3. Podpísanie dohody s Bod? University College
o príprave spoločného študijného programu

INFORMÁCIE

Animal Sciences pre bakalárske štúdium so začatím výučby v ak. roku 2010/2011.
4. Systemizácia pracovných miest odborných
zamestnancov (technicko-hospodárskych pracovníkov a robotníkov) na katedrách a klinikách
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v
súlade s reorganizáciou univerzity a novými učebnými plánmi.
5. Systemizácia pracovných miest odborných
zamestnancov (technicko-hospodárskych pracovníkov a robotníkov) na rektorátnych pracoviskách
a referátoch Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach v súlade s reorganizáciou univerzity.
6. Systemizácia pracovných miest odborných
zamestnancov na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach (oddelenie IKT, ÚVIK, jazdecký
areál, ÚZ Rozhanovce a ŠDaJ) v súlade s reorganizáciou univerzity.
7. Systemizácia pracovných miest vedeckých
pracovníkov Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach v súlade s reorganizáciou univerzity a
zadefinovanými oblasťami jej vedecko-výskumnej
činnosti.
Významné projekty:
1. Získanie nenávratného finančného príspevku
zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške:
a) 4 979 087, 83 EUR (150 000 000, 00
Sk) na projekt Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na
UVL v Košiciach zo štrukturálnych fondov v rámci
operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia
5.1 a výzvy Podpora infraštruktúry vysokých škôl
za účelom zlepšenia podmienok vysokých škôl,
b) 997 498,10 EUR (30 050 627,76 Sk) na
projekt Nové študijné programy a vzdelávanie na
UVL v Košiciach zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenia
1.2 a výzvy Vysoké školy a výskum a vývoj ako
motory rozvoja vedomostnej spoločnosti,
c) 55 688,77 EUR (1 677 680,00 Sk) na projekt Centrum excelentnosti pre parazitológiu v
partnerstve s Parazitologickým ústavom SAV v
Košiciach zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.1
a výzvy Podpora centier excelentnosti,
d) 94 450,00 EUR (2 845 400,70 Sk) na
projekt Pokročilé implantáty s naočkovanými
kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív v partnerstve s LF UPJŠ v
Košiciach, TU v Košiciach a Ústavom materiálového výskumu SAV v Košiciach zo štrukturálnych
fondov v rámci operačného programu Výskum a
vývoj, opatrenia 2.2 a výzvy Podpora aplikovaného
výskumu, vývoja a transferu technológií.

Z VEDENIA

(Dokončenie z 1. strany)
ločného študijného programu s Bodo University.
9. 2. 2010
Informácie rektora o:
❑ zasadnutí kolégia rektora na ŠPP, n. o., v
Z. Teplici dňa 5. 2. 2010,
❑ spoločnej poľovačke zamestnancov UVLF
v Košiciach a pozvaných hostí na bažantiu
zver konanej dňa 6. 2. 2010 v poľovnom revíri
univerzity Samostatná bažantnica Rozhanovce.
16. 2. 2010
Informácie rektora o:
❑ pracovnom zasadnutí členov odboru veterinárskeho lekárstva SAPV 11. 2. 2010,
❑ vyhlásení rektorov univerzít a niektorých
vysokých škôl k poslaneckému návrh novely
vysokoškolského zákona.
23. 2. 2010

UVL

Informácie rektora o:
❑ pracovnom stretnutí s Ing. E. Bizoňovou,
generálnou riaditeľkou sekcie financovania MŠ
SR, dňa 18. 2. 2010,
❑ pracovnom stretnutí s rektormi univerzít
a vysokých škôl k otvorenému listu poslancom NR SR dňa 18. 2. 2010,
❑ návšteve M. J. W. Robertsa, britského veľvyslanca na univerzite dňa 19. 2. 2010,
❑ stretnutí s niektorými prenajímateľmi ustajňovacích priestorov v Jazdeckom areáli
dňa 19.2.2010,
❑ mimoriadnom zasadnutí AS UVLF dňa
22. 2. 2010,
❑ schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na projekt Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a
modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v
Košiciach II vo výške 5 644 234,17 EUR (170
038 198,60 Sk).

2. Získanie finančnej dotácie MŠ SR vo výške
166 000,00 EUR (5 000 916,00 Sk) na projekt
Prenos poznatkov z oblasti výskumu zoonóz do
výchovno-vzdelávacieho procesu veterinárnych a
humánnych lekárov a farmaceutov.
Prijaté, resp. novelizované vnútorné predpisy:
1. Návrh zmien Organizačného poriadku
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v
čl. 2 časti A a B.
2. Návrh na školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva v
Košiciach platné na akademický rok 2010/2011 –
VP č. 38.
Významné návštevy:
1. Návšteva prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc., podpredsedu vlády a ministra školstva SR, na univerzite dňa 5.3.2009 na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady univerzity rozšírené o účasť členov akademickej obce pri príležitosti ukončenia komplexnej akreditácie a odovzdaní potvrdenia o jej
začlenení medzi univerzitné vysoké školy.
2. Návšteva Ing. Vladimíra Chovana, ministra
pôdohospodárstva, na slávnostnom koncerte
Štátnej filharmónie Košice v Dome umenia, konanom pri príležitosti 60. výročia jej založenia dňa
24.9.2009.
Účasť univerzity na významných medzinárodných podujatiach:
1. WAVES (Wild Animals Vigilance EuroMediterranean Society) International Symposium,
21. – 24. 5. 2009, Paríž, Francúzsko
2. General Assembly 2009 – 22. plenárne zasadnutie Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie, 28. – 29.5.2009, Hanover,
Nemecko
3. VetNEST Annual Meeting, 4. – 6. 9. 2009,
Budapešť, Maďarsko
Významné vedecké, resp. odborné podujatia:
1. XXX. hygiena alimentorum, Štrbské Pleso,
13. – 15. mája 2009
2. X. stredoeurópsky bujatrický kongres, Košice,
3. – 6. júna 2009
3. Účasť univerzity na 36. medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu AGROKOMPLEX 2009 v Nitre v dňoch 20. – 23. 8.
2009
4. Odborná konferencia Škola – Veda – Prax I.,
Košice, 24.9.2009
5. Odborná konferencia Škola – Veda – Prax II.,
Košice, 25. – 27.9.2009
Významné spoločenské a športové podujatia:
1. V. reprezentačný veterinársky ples konaný
23.1.2009 v hoteli Kultúra v
Ružomberku.
Noví docenti:
MVDr. Róbert Herich, PhD.
MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.
Noví profesori:
prof. MVDr. Viera Ciganková, PhD.
prof. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD.

2. III. reprezentačný ples farmaceutov východoslovenského kraja konaný 24.1.2009 v Hotelovej
akadémii v Košiciach.
3. Spoločná poľovačka na diviačiu zver konaná
25.1.2009 v poľovnom revíri Makovica.
4. Spoločná poľovačka na bažantiu zver konaná
30.1.2009 v poľovnom revíri Bažantnica.
5. Reprezentačný ples ministra školstva SR konaný 31. 1. 2009 v hoteli Holiday Inn v Žiline.
6. Zahájenie poľovnej sezóny spojenej s poľovačkou na sluky konanej 24.4.2009 v poľovnom
revíri Makovica.
7. Strelecký prebor v brokovej a malokalibrovej streľbe troch univerzít (SPU Nitra, TU Zvolen a
UVL v Košiciach) o Cenu rektora konané dňa 8.
– 9.5.2009 na Oblastnej strelnici v Nižnej Hutke.
8. Jazdecké preteky Univerzity veterinárskeho
lekárstva v Košiciach pri príležitosti 60. výročia
jej založenia pod záštitou primátora mesta Košice
Ing. Františka Knapíka o Cenu rektora UVL v
Košiciach a Cenu primátora mesta Košice konané
dňa 9. – 10.5. 2009 v priestoroch jazdeckého areálu univerzity.
9. Majáles 2009 konaný 21.5.2009 v priestoroch univerzitnej záhrady.
10. Futbalový turnaj troch univerzít (SPU Nitra,
TU Zvolen a UVL v Košiciach) dňa 10.9.2009.
11. Prezentácia knihy Ing. Jána Keresteša
Biotechnológie, výživa, zdravie na univerzite dňa
18.9.2009.
12. Prezentácia filatelistickej celistvosti (celinová obálka s prítlačou, známka s personalizovaným kupónom, príležitostná pečiatka) pri príležitosti 60. výročia založenia univerzity na
Filatelistickej výstave Košice 2009 v dňoch 18.9.
– 27.9.2009.
13. Záhradná slávnosť pri príležitosti 60. výročia založenia školy konaná dňa 23.9.2009 po ukončení slávnostného zasadnutia vedeckej rady.
14. Slávnostný koncert Štátnej filharmónie
Košice v Dome umenia dňa 24. 9. 2009 pri príležitosti 60. výročia založenia univerzity.
15. Otvorené medzinárodné majstrovstva
Slovenska vo voltíži 25. – 27.9.2009 konané pri
príležitosti 60. výročia založenia univerzity.
16. Jazdecké preteky o Košický pohár – 13.
ročník 10.10.2009 konané pri príležitosti 60. výročia založenia univerzity.
17. Hubertus 2009 konaný 6.11.2009 so začiatkom v priestoroch univerzity a pokračovaním „lovu“ na líšku v okolí Košíc.
18. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov konaná 8.11.2009 v poľovnom revíri
Makovica.
19. Duričské skúšky so spoločnou poľovačkou
pre pozvaných hostí na diviačiu zver konané
21.11.2009 v poľovnom revíri Makovica.
20. Predvianočné stretnutie 2009 konané
18.12.2009 v priestoroch Zimnej a Toskánskej
záhrady hotela Golden Royal.

od 30.4.2009 v študijnom odbore 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia
od 30.4.2009 v študijnom odbore 6.3.11 hygiena
chovu zvierat a životné prostredie
od 1.7.2009 v študijnom odbore 6.3.3 veterinárna
morfológia a fyziológia
od 1.7.2009 v študijnom odbore 6.3.6 veterinárne
pôrodníctvo a gynekológia

Odchod do starobného dôchodku – profesori:
prof. MVDr. Ildiko Škardová, PhD.
prof. MVDr. Václav Šutiak, PhD.

od 1.9.2009
od 1.9.2009

Odchod do starobného dôchodku – docenti:
doc. MVDr. Emil Švický, PhD.
doc. RNDr. Rudolf Kaštieľ, PhD.

od 1.9.2009
od 1.9.2009

Úmrtia:
MVDr. Vlastimil Laciak, CSc.
doc. MVDr. Alžbeta Gdovinová, CSc.

zomrel 9.4.2009
zomrela 26.7.2009

Návšteva
britského veľvyslanca
na univerzite
Michael Roberts, veľvyslanec jej veličenstva, oficiálny zástupca Veľkej Británie na
Slovensku, navštívil 19. februára 2010 našu
univerzitu, kde sa stretol s rektorom prof.
MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD., a prorektorkou pre zahraničné a doktorandské štúdium
prof. Ing. Oľgou Ondrašovičovou, CSc. Počas
neformálneho stretnutia predstavil rektor hosťovi univerzitu – jej históriu i súčasnosť, areál,
osobitosť štúdia veterinárnej medicíny ako povolania regulovaného EÚ a tiež veľký podiel
zahraničných študentov, ktorí už niekoľko desaťročí dodávajú univerzite internacionálny
charakter. Pre pána veľvyslanca bola milým
prekvapením informácia o vysokom počte
študentov z Veľkej Británie, čo viedlo k myšlienke opätovnej návštevy univerzity v blízkej
budúcnosti, tentoraz aj so stretnutím so študentmi.
Predmetom rozhovoru bolo aj nadviazanie
nových kontaktov s univerzitným a podnikateľským prostredím či prehĺbenie už existujúcej spolupráce so vzdelávacími inštitúciami vo
Veľkej Británii, sprostredkovateľom ktorej by
mohla byť britská ambasáda. Jej najvyšší reprezentant Mr. Michael Roberts vyjadril uznanie univerzite ako vzdelávacej inštitúcii s vysokým medzinárodným kreditom a tiež vyslovil presvedčenie, že dnešná mladá generácia
je dobre pripravená tvoriť našu budúcnosť.
Toto presvedčenie spolu s poďakovaním za
vrelé prijatie zapísal do pamätnej knihy našej
univerzity.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

Blahoželáme jubilantom
V prvých dvoch mesiacoch nového
roku oslávili krásne životné jubileá naši
súčasní i bývalí kolegovia a priatelia. Zo
srdca im prajeme všetko najlepšie!
Eduard Pulz
Mária Koľveková
Eva Marčeková
Ján Behro
doc. Ing. Ivan Kron, CSc.
Ladislav Šulík
doc. MVDr. Ján Šály, PhD.
doc. MVDr. Milan Trávniček, PhD.
doc. Ing. František Baxa, CSc.

Kolégium rektora zasadalo na školskom poľnohospodárskom podniku
Dňa 5. 2. 2010 zasadalo kolégium rektora,
tentoraz nie na univerzite, ale v Zemplínskej
Teplici, kde má univerzita svoje účelové zariadenie – Školský poľnohospodársky podnik, n.
o. Po dvanástich rokoch od posledného zasadnutia na školskej farme tak členovia kolégia mohli vidieť zmeny, ktorými toto zariadenie prešlo. A tých zmien bolo naozaj dosť.
Zasadnutie začalo najskôr prehliadkou hospodárskeho dvora, stajní pre hovädzí dobytok a
ošipárne s viacerými novými technológiami.
Najvýraznejšími zmenami prešli ubytovacie a
administratívne priestory, kde sa uskutočňuje
výučba budúcich veterinárnych lekárov počas
ich niekoľkodňového pobytu na farme, ďalej
ubytovacie, hygienické a sociálne priestory
zariadenia vrátane kuchyne.
Po prehliadke týchto priestorov začalo samotné rokovanie kolégia, ktoré viedol rektor
univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., a
ktorý dal na úvod slovo riaditeľovi ŠPP Ing.
Ivanovi Seňkovi. Ten vo svojom vystúpení informoval členov kolégia o hospodárení poľnohospodárskeho podniku:
V rokoch 2003 – 2009, od transformácie
štátnej príspevkovej organizácie na Školský
poľnohospodársky podnik, n. o., a AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o., Zemplínska
Teplica, so 100 % účasťou UVLF v Košiciach,
sa podarilo zhodnotiť majetok o 215 mil. Sk
najmä rekonštrukciou budov, obnovou technológií a nákupom nových strojov a techniky. Takmer polovica investícií bola zrealizovaná cez fondy EÚ s 50 % spoluúčasťou žiadateľa. Prínos týchto investícií sa prejavil v úsporách nákladov na pracovnú silu, vo zvýšení kvality rastlinných a živočíšnych produktov
a v možnosti pružne reagovať na aktuálnu situáciu na trhu. Následne za výrobnými podmienkami nastal priestor na zlepšovanie podmi-

enok pre prax, kde došlo k úplnej rekonštrukcii ubytovacieho strediska pre študentov a
sociálno-spoločenských priestorov a zároveň s
možnosťou prístupu k novým technológiám
získavajú študenti prehľad o európskych
štandardoch
používaných
v praxi.
Napredovanie bolo možné len zvyšovaním efektivity, a to jednak rozširovaním obhospodarovanej plochy, ktorá dosahuje viac ako
4000 ha (jedna z najväčších plôch na východnom Slovensku) a znižovaním počtu pracovníkov, čo sa prejavilo vo výkonnosti, t. j.
produktivite práce, kde sme zaznamenali nárast z 900 na 1 900 tis. Sk na 1 pracovníka,
čím vysoko prekračujeme priemer Slovenska.
Aj v dnešnej ťažkej situácii sa nám darí zladiť
naše rozhodnutia tak, aby sme v časoch, keď
neexistujú žiadne dlhodobejšie plány, ceny
skáču hore-dolu o 200 %, prevláda živelnosť
v rozhodovaní, dosahovali vyrovnané hospodárenie a mysleli na pokrok a rozvoj aj v časoch hospodársko-ekonomickej krízy.
Následne sa rozvinula diskusia týkajúca sa
tohto účelového zariadenia. O zabezpečenie
plynulej výučby a o koordináciu medzi univerzitou a účelovým zariadením sa stará
MVDr. Silvester Černota, ktorý
hodnotil spoluprácu veľmi pozitívne a ktorý v číslach zhodnotil priebeh výučby za rok 2009, kedy tu
bolo absolvovaných 106 cvičení
v rozsahu 10 842 hodín, na
ktorých sa zúčastnilo 2 420 slovenských i zahraničných študentov a 242 učiteľov.
Prof. MVDr. Vladimír Vajda,
PhD., sa vo svojom vystúpení dotkol viacerých možností, ako z výrobných a výučbových kapacít urobiť špičkové pracovisko nielen

na regionálnej, ale celoslovenskej úrovni rovnako, ako je špičková samotná univerzita.
Po niekoľkých ďalších praktických pripomienkach týkajúcich sa ŠPP pokračovalo kolégium svojím tradičným programom, v ktorom
vystúpil rektor s hodnotením stretnutí vedenia univerzity s jednotlivými katedrami a klinikami, s informáciami o novom logu v súvislosti so zmenou názvu univerzity i s informáciami o čerpaní štrukturálnych fondov pri
implementácii projektov či uchádzaní sa o
ďalšie. S hodnotením uplynulého semestra i
informáciami o zabezpečení letného semestra vystúpili jednotliví prorektori a nadväzná
diskusia sa venovala najmä týmto praktickým
problémom.
Závery zo zasadnutia kolégia následne formuloval rektor univerzity na zasadnutí vedenia dňa 9. 2., z ktorých vyplynula najmä potreba dokončiť rekonštrukciu šatní, zriadiť sociálne zariadenie na hospodárskom dvore, vyčleniť priestor na inštrumentárium i zriadiť laboratórium, rozšíriť vybavenosť počítačovou
technikou a zabezpečiť mobilitu študentov
medzi jednotlivými prevádzkami.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ, kancelárka

Novovymenovaný profesor
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
„Udelením profesorského titulu vyjadruje náš štát úctu k plneniu významného spoločenského poslania“
Ivan Gašparovič, prezident SR

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v historickej budove Národnej rady SR dňa 25. januára.2010 na návrh ministra školstva podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky vymenoval 49 nových vysokoškolských profesorov.
Menovací dekrét odovzdal aj novému profesorovi z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Ľudovítovi Lenhardtovi, PhD., v odbore veterinárna morfológia a fyziológia.
Prezident Ivan Gašparovič v príhovore zablahoželal novovymenovaným profesorom k získaniu najvyššieho vedecko-pedagogického titulu. Uviedol, že udelením profesorského titulu vyjadruje náš štát
úctu plneniu významného spoločenského poslania a priznáva ním tak aj ocenenie a poďakovanie za
doterajšiu výchovnú, pedagogickú a vedeckú prácu.
Pripomenul, že poznanie súvisí, a to zásadným spôsobom, s osobnostnou zrelosťou, s jeho kultúrnosťou i s celkovým stavom konkrétnej spoločnosti a vývoja vo svete.
„Ľudskosť sa stáva požiadavkou, ktorá sa preukázateľne vyníma medzi všetkými znakmi ľudského
spolužitia. Ľudskosť ako preukaz kvality vzťahov medzi ľuďmi. Ako záujem človeka o človeka, ale aj
spoločnosti o jednotlivca, či jednotlivca o spoločnosť. Teda ľudskosť musíme hľadať v sebe i medzi nami. Aj v prístupe učiteľa k študentom – ale aj opačne,“ dodal prezident.
V záverečnej časti príhovoru apeloval na novovymenovaných vysokoškolských profesorov, že študenti budú od nich očakávať nielen záväznejšie intelektuálne postoje, ale aj rezolútnejšie presadzovanie tých všeľudských mravných hodnôt, po ktorých volajú všetci zodpovední ľudia. „Veď kde inde
sa má tak zaujato diskutovať o kvalite života, ako na akademickej pôde? Preto nielen študenti, ale celá spoločnosť od vás očakáva – a myslím si, že oprávnene – nové, tvorivé podnety a postoje,“ povedal
Ivan Gašparovič.
Zároveň vysokoškolským profesorom zaželal do ich ďalších rokov a do výchovného, pedagogického a vedeckého pôsobenia veľa dobrých študentov, žičlivých kolegov, úspechy v práci i v súkromnom
živote ako aj uznanie a úctu tých, ktorých pripravujú do života.
Novovymenovanému profesorovi našej univerzity srdečne blahoželáme!

Prof. MVDr. Ján Elečko, CSc., oslávil 85 rokov
Významné životné jubileum – 85 rokov oslávil v januári
2010 prof. MVDr.
Ján Elečko, CSc., dlhoročný vysokoškolský učiteľ, akademický funkcionár,
prednosta pôrodníckej kliniky na Vysokej škole veterinárskej v
Košiciach.
Narodil sa v Trhovišti, okres Michalovce, 12.
januára 1925 v rodine roľníka. Stredoškolské
štúdium absolvoval na Štátnom reálnom gymnáziu v Michalovciach, kde aj v roku 1945 maturoval. V septembri 1945 sa rozhodol študovať veterinársku medicínu na Vysokej škole veterinárskej v Brne. Veterinársky diplom získal 25. 10.
1951. Štúdium úspešne ukončil obhájením dizertačnej práce Nález Trichomonás foetus v pohlavných orgánoch plemenných býkov post mortem a bol promovaný na doktora veterinárskej
medicíny.
Po skončení vysokoškolského štúdia nastúpil
na miesto odborného asistenta na Vysokej škole
veterinárskej v Košiciach. Od počiatku sa podieľal na budovaní katedry pôrodníctva, gynekológie a umelej inseminácie po stránke pedagogickej, odbornej i vedeckovýskumnej. V roku
1959 bol poverený prednášaním študijného
predmetu pôrodníctvo domácich zvierat. V roku
1962 bol menovaný za zástupcu docenta.
Habilitačnú prácu Zmeny krvného obrazu u kráv
v období gravidity, pôrodu a po pôrode úspešne obhájil v roku 1964 a bol menovaný za docenta pre vedný odbor pôrodníctvo a gynekológia. V roku 1972 bol menovaný mimoriadnym
profesorom a v roku 1980 riadnym profesorom. V roku 1967 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu Vplyv fyziologického, protrahovaného
pôrodu a cisárskeho rezu na hladiny sérových bielkovín a redukujúcich cukrov v krvi kráv. Po celý čas svojho pôsobenia na klinike zameriaval
svoj vedný odbor na riešenie aktuálnych otázok
praxe.
Prof. Elečko vykonával na VŠV v Košiciach rad
funkcií na škole i v mimoškolských odborných
organizáciách. Bol členom jej vedeckej rady i
Ústavu experimentálnej veterinárskej medicíny v
Košiciach, predsedom komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác, členom komisie
pre obhajoby doktorských prác. Úspešne vykonával akademické funkcie: prodekana v rokoch
1964 – 1966 a 1966 – 1969, v roku 1985 –
1990 prorektora pre výchovnovzdelávaciu čin-

Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc. – 60 ročný
Jubilant sa
narodil
12.
februára 1950
v Levoči, detstvo prežil v
Jablonove pod
Spišským hradom, základnú školu ukončil v Spišskom
Podhradí. V roku 1968 maturoval na Strednej
všeobecnej vzdelávacej škole Levoči. Krásne
prostredie rodného Spiša, roľnícky pôvod a
láska k živej prírode rozhodli o jeho profesijnom smerovaní, ktoré natrvalo spojil s celoživotným poslaním veterinárneho lekára a vysokoškolského učiteľa.
Na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach
promoval 31. marca 1974 a 1. apríla nastúpil
ako asistent pracovať na Katedru chirurgie, ortopédie a röntgenológie. Už v priebehu štúdia sa aktívne zapojil do Študentskej vedeckej
a odbornej činnosti a potom ako mladý učiteľ
vo funkcii predsedu Rady ŠVOČ počas 4 rokov
organizoval celoštátne kolá.
Po nástupe na katedru sa venoval ortopédii
veľkých zvierat a v roku 1983 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému, výsledky
ktorej sa uplatnili v prevencii chorôb pohybového aparátu u ošípaných v priemyselných
podmienkach chovu. Od roku 1977 sa venuje
diagnostike a prevencii výskytu dysplázie bedrového kĺbu u psov, zvlášť u plemena nemecký
ovčiak a od roku 1989 bol poverený hodnotením röntgenogramov pre niektoré plemená
ako centrálny hodnotiteľ. Z tohto dôvodu absolvoval v ostatných rokoch semináre a praktické cvičenia v zahraničí.
Profesor Ledecký výskumnú prácu v oblasti
klinickej a experimentálnej chirurgie zvierat
realizoval ako vedúci 7 grantových úloh VEGA.
Ako vedúci katedry Chirurgie a ortopédie od
roku 1991 so spolupracovníkmi a doktorandmi
zaviedol do klinickej praxi nové diagnostické a
operačné postupy v oblasti stomatológie, oftalmológie, ortopédie a neurochirurgie.
Doteraz bol školiteľom 12 doktorandov, ktorí okrem iného úspešne zvládli náhradu šošoviek u
psov a králikov a metódu kryoterapie pri keratitis pigmentosa a glaukóme u psov. Tieto diagnostické a terapeutické postupy sa stali bežnou súčasťou klinickej činnosti u malých zvierat. V roku 1987 bol ako jeden z najmladších
učiteľov na vtedajšej Vysokej škole veterinárskej menovaný docentom pre vedný odbor veterinárna chirurgia a v roku 2003 profesorom
pre veterinárnu chirurgiu, ortopédiu a röntgenológiu.
Jubilant je doma aj v zahraničí vnímaný
ako významná všestranne profilovaná osobnosť veterinárneho vzdelávania európskeho
rámca. K formovaniu jeho vedeckého a pedagogického profilu významne prispeli zahraničné študijné pobyty medzinárodné konferencie,
sympóziá a prednáškové pobyty na
Veterinárnej fakulte v Utrechte, v Taliansku,
Španielsku a Portugalsku, ako aj 6-týždňový

pobyt na Vet. fakulte v Kalifornii v roku 2000.
Dlhodobo a aktívne spolupracoval s poľskými
veterinárskymi fakultami v Ľubline a Olstyne.
V roku 1995 dostal pozvanie na medzinárodnú konferenciu na Veterinársku fakultu Vila
Real v Portugalsku, kde prezentoval operačné
postupy na paznechte u dojníc, vrátane jeho
amputácie. Neskôr dostal pozvanie na mesačný pobyt na súkromnú veterinárnu kliniku pre
malé zvieratá do Lisabonu.
V rokoch 1995 – 1997 organizačne pripravil a so spolupracovníkmi zabezpečoval praktické cvičenia z operačnej chirurgie a ortopédie pre skupinu 60 študentov z Veterinárskej
univerzity vo Viedni prostredníctvom programu CEEPUS, čo bolo ocenené vedením tamojšej univerzity, ako aj Združením Veterinárskych
fakúlt v rámci Vet-Nest programu.
Profesor Ledecký prednášal pre študentov
na Veterinárskych fakultách v Brne, Olštýne,
Lubline, Ankare a v Helsinkách. Svojou aktivitou udržiava kontakt s mnohými zahraničnými
klinikami rovnakého zamerania v Európe.
Významná je jeho aktivita cez Erazmus program.
Od roku 1990 sa zúčastňuje na Svetových
kongresoch Asociácie vet. lekárov malých zvierat, je aktívnym členom IEWG (Internatinal
Elbow Working Group), celosvetovej komisie
pre diagnostiku a terapiu dysplázie lakťového
kĺbu u psov a zúčastňuje sa ročných zasadnutí European College of Veterinary Surgeons
(ECVS). Táto organizácia ho vybrala za školiteľa rezidenčných programov, čo umožňuje aj
našim veterinárnym lekárom absolvovať rezidenčné programy a po ich úspešnom absolvovaní získať titul Diplomate.
Významné je pôsobenie jubilanta v popromočnom vzdelávaní veterinárnych lekárov, členov KVL v oblasti chirurgie a ortopédie predovšetkým malých zvierat. V tejto špecializácii zorganizoval onkologické sympózium (prof.
Ogilvie z USA), 2 ortopedické sympóziá a 2
röntgenologické sympóziá (prof. Morgan z UC
Davis California a prof. Fluckiger).
Zabezpečoval prednášky pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v rámci IVVL v Košiciach
a spoluorganizoval kurzy v špecializácii kováč – podkúvač. V rokoch 2005 – 2008 bol garantom a realizátorom projektu Prevencia
chorôb dojníc komplexnou úpravou paznechtov, keď spolu so svojimi spolupracovníkmi
uskutočnil 10 kurzov a vyškolili 60 paznechtárov pre poľnohospodárske podniky. Za túto
prácu bol ocenený medailou ústredného riaditeľa ŠVaPS v Bratislave.
Publikačná činnosť je súčasťou jeho vedecko-výskumnej práce. Profesor Ledecký je zakladajúcim a stálym členom Redakčnej rady
odborného časopisu INFOVET, ktorý je určený pre privátnych veterinárnych lekárov.
Doteraz v domácich a zahraničných časopisoch publikoval viac ako 50 vedeckých prác,
40 prác v medzinárodných a 58 v domácich recenzovaných zborníkoch. V odbor-

ných domácich časopisoch publikoval 200 a
v zahraničných 14 článkov. V oblasti edičnej činnosti je hlavným autorom monografie:
Oftalmológie
zvierat
a
Základy
rÖntgenológie zvierat a spoluautorom ďalších
2 monografií. Spracoval kapitoly do celoštátnej učebnice Veterinárna ortopédia a röntgenológia ako aj kapitoly pre Všeobecnú chirurgiu a Choroby prežúvavcov. Je spoluautorom
ďalších učebných textov ako Veterinárna chirurgia a Základy podkúvačstva.
V roku 1989 bol profesor Ledecký na návrh
rektora ustanovený za prorektora UVL v
Košiciach pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Funkciu prorektora vykonával aj v období
1997 – 2000.
V roku 1990 – 1991 bol zástupcom UVL v
Košiciach v Rade vysokých škôl SR, kedy sa
prijímal prvý ponovembrový vysokoškolský zákon. Bol dlhoročný vedúci Katedry a neskôr
Kliniky chirurgie, ortopédie a röntgenológie
(1989 – 1999, 2000 – 2007) a prvým prednostom Kliniky malých zvierat (2007 – 10. 10.
2008).
V rokoch 1993 – 1997 vykonával funkciu
predsedu pedagogickej komory a podpredsedu Akademického senátu UVL v Košiciach. Je
členom vedeckých rád na veterinárskych univerzitách v Košiciach a Brne. Za pracovnú aktivitu bol ocenený viacerými medailami,
Adámiho medailou a pri príležitosti jeho 50.
narodenín medailou UVL v Košiciach. V roku
1999 bol pri príležitosti Dňa učiteľov odmenený plaketou Ministra školstva SR
Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc. svojou pedagogickou, vedecko-výskumnou a klinickou
prácou patrí k významným pokračovateľom
svojich predchodcov a je zakladateľom modernej veterinárskej chirurgie v oblasti malých
zvierat na Slovensku. Jeho charakteristikou je
tvorivosť, pracovitosť, vynikajúce organizačné
schopnosti a predvídavosť.
Vážený pán profesor, pri významnej životnej
udalosti Ti vyslovujeme poďakovanie za pomoc, spoluprácu a Tvoj významný prínos pre
oblasť poznania a pozdvyhnutia úrovne veterinárskej profesie. Želáme Ti naplnenie Tvojich
predsavzatí pre plné uplatnenie na Tvojej Alma
mater.
Do ďalších rokov Ti želáme dobré
zdravie, radosť a pohodu na pracovisku, ako aj
v osobnom živote.
prof. MVDr. V. VAJDA, CSc,
kolektív spolupracovníkov
a priatelia jubilanta

Opustili nás...
Dňa 26. januára 2010 nás vo veku 53 rokov navždy opustila naša spolupracovníčka
z ústavu anatómie Katarína Zálehová.
Venujme jej tichú spomienku!

nosť. Bol členom celoštátnej komisie expertov
pre veterinárske štúdium pri ministerstve školstva. V Slovenskej poľnohospodárskej akadémii
bol tajomníkom veterinárskej komisie a neskôr
podpredsedom
veterinárskeho
odboru
Československej akadémie zemědelských vied.
Od 1. decembra 1989 do 31. januára 1990
bol po abdikácii bývalého rektora poverený ministrom školstva viesť VŠV v Košiciach. Bolo to
obdobie veľmi náročné. Musel riešiť mnohé zložité problémy revolučného obdobia. Pri riadení
vysokej školy uplatňoval skúsenosti získané z
vykonávania akademických funkcií. Postupoval
rozvážne a vďaka tomu škola prešla do nových
pod mienok bez ujmy na kvalite výučby, svojho
poslania a postavenia. V januári 1990 ako úradujúci rektor odovzdal štafetu mladšej generácii
akademických funkcionárov na čele s rektorom
doc. MVDr. Dušanom Magicom, CSc.
Jeho edičná činnosť bola pomerne rozsiahla.
Ako spoluautor sa podieľal s prof. Kudláčom z
Vysokej školy veterinárskej v Brne na vypracovaní učebných textov – skrípt z veterinárskeho
pôrodníctva a gynekológie (tri vydania).
Spoločne vydali celoštátnu vysokoškolskú učebnicu: Kudláč E., Elečko J. a kol.: Veterinářské
pôrodnictví a gynekológie , prvé vydanie r. 1972
a druhé vydanie vyšlo v roku 1987. Uverejnil viac ako dvesto odborných a vedeckých článkov v
domácich i zahraničných časopisoch. Podieľal
sa pravidelne na organizovaní vedeckých podujatí na vysokej škole a na Ústave experimentálnej medicíny v Košiciach.
Od roku 1971 až do roku 1990 úspešne viedol oddelenie reprodukcie na ústave experi-

mentálnej
veterinárnej
medicíny.
Najvýznamnejšie výsledky toto pracovisko dosiahlo na úseku riadenej reprodukcie oviec, za čo
bola kolektívu udelená cena predsedu Štátnej komisie pre vedecko-technický rozvoj. Katedra
pôrodníctva a gynekológie a oddelenie UEVM
nadviazalo úspešnú medzinárodnú spoluprácu v
oblasti biotechnológie s Univerzitou veterinárskych vied v Budapešti.
Životná púť prof. Elečku je veľmi bohatá, cieľavedomá a určite naplnená uspokojením. Bola
ovplyvňovaná jeho pôvodom, prostredím, v ktorom vyrastal a hlavne pôsobením na Vysokej
škole veterinárskej v Košiciach, kde pracoval 39
rokov. Jeho život sprevádzala radosť z dobre vykonanej práce a úspechov jeho kolektívu.
Prof. Elečko je skromný, rozvážny, priateľský a
svojím ústretovým spôsobom komunikácie si našiel cestu ku každému, a preto bol na vysokej
škole i v širokej veterinárskej pospolitosti obľúbený a vážený. Aj po odchode do dôchodku udržuje stály kontakt s pracovníkmi univerzity pri
rôznych odborných i spoločenských podujatiach.
Prof. MVDr. Ján Elečko, CSc., sa svojou dlhoročnou pedagogickou a odbornou prácou zaradil medzi uznávaných vysokoškolských učiteľov.
Zaslúžil sa o rozvoj veterinárskeho školstva a
vedeckovýskumnej základne na Slovensku.
Jeho záslužná práca bola verejne ocenená udelením viacerých vyznamenaní (štátnych a rezortných), medailí a uznaní.
Do ďalších rokov želáme jubilantovi pevné
zdravie, rodinnú pohodu a životný optimizmus.
J. JANTOŠOVIČ, F. SCHWARTZ

Za profesorom MVDr. Františkom Hrudkom, DrSc.
S hlbokým zármutkom sme prijali oznámenie najbližšej rodiny pána profesora Hrudku, že
dňa 8. 1. 2010 odišiel
dobrý človek, veľký vo
svojich činoch, skromný
vo svojom živote, veľký
v láske a dobrote. Jeho
práca v odbore bola naposledy verejnosti a širokej veterinárnej obci
priblížená na seminári
26. 9. 2008 v obci Hôrka nad Váhom v okrese
Nové Mesto nad Váhom, ktorý bol spojený so
slávnostným odhalením pamätnej tabule.
Profesor František Hrudka sa narodil 28. 10.
1920 v Hôrke na Váhom. Študoval na Štátnom
reálnom gymnáziu v Novom Meste nad Váhom,
kde aj maturoval v r. 1940. Po maturite prejavil
záujem o štúdium veterinárskej medicíny. Jeho
rozhodnutie bolo ovplyvnené predovšetkým dvoma okolnosťami. Jednak vyrastal v dedinskom
prostredí v rodine kováča, maloroľníka, a jednak jeho životnú dráhu ovplyvnil aj prof. MVDr. J.
Marek, rodák z neďalekej Hornej Stredy. Zapísal
sa na VŠV v Brne a po uzavretí českých vysokých škôl štúdium dokončil roku 1944 na
Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni.
Život profesora Františka Hrudku bol veľmi bohatý a činorodý. V r. 1950 z poverenia rektora
novozaloženej VŠV v Košiciach dostal za úlohu
budovať ústav histológie a embryológie. Ústav
začínal svoju činnosť v skromných podmienkach, prakticky bez vybavenia. Nedostatky kompenzovalo nadšenie a organizačné schopnosti,
usilovnosť vedúceho, zamestnancov i študentov. V ďalších rokoch neustále zdokonaľoval výučbu svojej disciplíny. Prednášal neobyčajne pútavo, a preto poslucháči radi navštevovali jeho
prednášky. V rokoch 1950 – 1953 viedol katedru biologicko-morfologických vied a v rokoch
1953 – 1957 katedru morfologických vied. Od r.
1957 bol vedúcim samostatnej katedry histológie a embryológie. V r. 1950 – 1967 bol aj externým prednášateľom disciplíny umelej inseminácie hospodárskych zvierat pre poslucháčov zootechnickej fakulty VŠP v Nitre. Pravidelne prednášal na Ústave pre doškoľovanie veterinárskych
lekárov v Košiciach, ako aj na krajských odborných seminároch o andrológii a spermiológii
pre veterinárnych lekárov, ktorí sa špecializovali
na reprodukciu hospodárskych zvierat. Bol tvorcom Slovenskej veterinárskej histologicko-embryologickej nomenklatúry a vedúcim autorom
celoštátnej vysokoškolskej učebnice Základy
morfológie hospodárskych zvierat. Profesor
Hrudka bol aj spoluzakladateľom a prvým zod-

povedným redaktorom vedeckého časopisu
Folia veterinaria (1956 – 1960). Stal sa členom
výboru Čs. histochemikov, Čs. elektrónových
mikroskopikov a členom Slovenskej biologickej
spoločnosti (1966).
Čas ukázal, že výber prof. Hrudku bol správny.
Bol významnou osobnosťou vo svojom odbore u
nás i vo svete.
V roku 1967 dostal pozvanie na ročný prednáškový pobyt v Kanade. V septembri 1968 nastúpil na Veterinársku fakultu univerzity v
Saskatoone v juhozápadnej časti Kanady. Tento
pobyt mu potom predĺžili o jeden rok. Keď sa jeho žiadosti o ďalšie predĺženie nevyhovelo,
vzhľadom na politické opatrenia v Československu sa rozhodol prejsť do exilu. Pokračoval vo
svojej výskumnej práci, aktívne sa zúčastňoval
na vedeckých konferenciách v početných krajinách všetkých svetadielov. Prof. Hrudka bol autorom alebo spoluautorom 61 vedeckých a experimentálnych článkov, ktoré boli uverejnené vo
vedeckých časopisoch doma i v zahraničí, 45
príspevkov publikovaných v zborníkoch kongresov, sympózií a konferencií, ako aj 15 odborných
článkov.
Prof. Hrudka po celý čas exilu dúfal, no sotva
však veril, že sa niekedy bude môcť vrátiť do slobodnej vlasti, aj keď ho to do rodného kraja neustále ťahalo. Jeho sen sa predsa len naplnil po
novembri 1989. Po prvýkrát navštívil svoju vlasť
a VŠV v Košiciach v máji 1990. Pri tejto príležitosti mu rektor VŠV udelil najvyššie vyznamenanie školy Zlatú medailu. S nevšedným záujmom
si prehliadol svoje bývalé pracovisko a stretol sa
s niektorými bývalými spolupracovníkmi. Pri jeho druhej návšteve v apríli 1993 mu rektor UVL
odovzdal na zasadnutí vedeckej rady v rámci mimosúdnej rehabilitácie diplom vysokoškolského
profesora, ktorým ho v decembri 1968 prezident republiky menoval do tejto hodnosti.
V roku 1988 skončil svoju 38-ročnú vysokoškolskú kariéru vo veku 68 rokov. Ako profesor
pokračoval však vo svojej bádateľskej práci.
Výchove veterinárnych lekárov zasvätil teda 38
rokov, z toho 18 na VŠV v Košiciach a 28 rokov
na WCVM v Kanade.
Ako človek bol prof. Hrudka skromnej povahy,
kultivovaného spoločenského správania a reprezentatívneho zovňajšku. Jeho obdivuhodná usilovnosť, talent, vysoká odborná erudícia, vzorný
prednes a častá reprezentácia svojich výsledkov
na svetových vedeckých konferenciách ho zaradili nielen medzi významných vysokoškolských
pedagógov, ale aj vedcov - morfológov, uznávaných doma i za hranicami. Podarilo sa mu vytvoriť dielo, na ktoré budú ďalšie generácie pozerať
s úctou a uznaním. Česť jeho pamiatke.
Prof. MVDr. Viera CIGÁNKOVÁ, PhD.
vedúca ústavu histológie a embryológie

Semináre ZVLHZ
Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat zahájilo ďalší vzdelávací cyklus
seminármi o chove a chorobách oviec a kôz
tak, ako to má zaužívané už takmer desať rokov. Uskutočnili sa v dňoch 11. 2. 2010 v
Liptovskom Jáne v hoteli SOREA Máj a 12. 2.
2010 v Teplom Vrchu v hoteli Drieňok. Keďže
Komora veterinárnych lekárov SR na tento rok
určila zameranie vzdelávania na oblasť dermatológie zvierat, aj tieto semináre boli orientované na podobnú problematiku. Doc. MVDr.
Mária Goldová, PhD., z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, sa vo
svojej prednáške zamerala na ektoparazitózy
oviec a kôz. Na túto prednášku nadväzovalo vystúpenie MVDr. Petra Mydla zo ŠVPÚ Dolný
Kubín, ktorý účastníkov seminárov napriek
svojmu akútnemu bolestivému zraneniu oboznámil so zaujímavými výsledkami vyšetrení z
danej oblasti a chorobami spôsobenými para-

zitmi oviec a kôz. Ďalšia prednáška, ktorá by sa
mohla zdať priamo nesúvisiaca s danou tematikou, bola venovaná výžive malých prežúvavcov. Svoj súvis však má, pretože väčšina zvierat sa parazitmi nakazí požitím kontaminovanej
potravy. Prednášajúcim bol prof. MVDr.
Vladimír Vajda, PhD., takisto z UVLF v
Košiciach.
Prítomnosť veterinárnych lekárov na prezentáciu nových liečebných prípravkov využili okrem iných svojimi vystúpeniami aj MVDr.
Peter Lehocký a MVDr. Miloš Kelecsényi.
Príjemným prekvapením bola účasť na seminároch. Napriek komplikovaným poveternostným podmienkam prišlo do Liptovského
Jána päťdesiat účastníkov a do Teplého Vrchu
tridsať šesť veterinárnych lekárov. Táto účasť
bola vítaná aj pre zástupcov deviatich farmaceutických firiem.
MVDr. Dezider GÓRA

Vysoké školy opäť v médiách
O ďalšiu horúcu tému v médiách týkajúcu
sa vysokých škôl sa postaral poslanec národnej rady za Smer - SD Mojmír Mamojka, ktorý
predložil do parlamentu novelu vysokoškolského zákona, podľa ktorej by odborné vysoké
školy mohli vzdelávať aj vo vyššom stupni ako
prvom a udeľovať tak nielen bakalárske tituly,
ale aj napr. magisterské či doktorské.
Predkladateľ novely to pre denník SME
zdôvodnil: “Bakalár sa na Slovensku neuplatní,
nemá šancu. Ak povieme, že bude odborná vysoká škola robiť len prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania, to ako by sme ju už zrušili.
Tam sa nikto neprihlási.“ (19.2.2010) Ďalej navrhuje, aby sa vek vysokoškolských profesorov
garantujúcich študijný odbor posunul zo súčasných 65 rokov na 70, aby: “V čase, keď by
sme profesora ešte mohli vyžmýkať ako citrón,
ho posielame preč. Profesorov je málo.“ (M.
Mamojka pre denník SME 19.2.2010)
14 rektorov univerzít a vysokých škôl sa
podpísalo pod otvorený list poslancom
Národnej rady SR pod názvom Súmrak nad
kvalitou vysokoškolského vzdelávania, v ktorom žiadajú odmietnutie tohto návrhu novely
zákona o VŠ, ak im záleží na osude vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.
Rektori nepovažujú novelu zákona za akt záchrany či pomoci verejným školám, pretože na
všetkých sa už uskutočnila komplexná akreditácia a tieto školy prijímajú študentov len na akreditované študijné programy, ktoré garantujú
učitelia mladší ako 65 rokov. Tiež považujú redukciu počtu študijných programov za potrebný a rozumný krok, pretože ich pred komplexnou akreditáciou bolo neobyčajne veľa.
Argumentom proti bola aj prípadná zmena pravidiel akreditácie počas prebiehajúceho procesu a 20 doteraz akreditovaných VŠ by tak bolo
akreditovaných podľa prísnejších kritérií ako zostávajúce školy. Ani obmedzenie veku garanta
na 65 rokov nepovažujú za diskriminačné, skôr
sa pozastavili nad skutočnosťou, ak je na škole
v danom odbore len profesor starší ako 65 rokov, tak to indikuje anomáliu, pretože jedna zo
základných povinností profesora je rozvíjať odbor vrátane výchovy svojho nástupcu.
Podľa rektorov nie je pravdou, že odborné
vysoké školy sú niečím dočasným, pretože aj tieto môžu dosahovať vysokú kvalitu rovnako,
ako je to bežné inde vo svete. Navrhovaná
zmena by politickou cestou znehodnotila očakávané efekty komplexnej akreditácie.
V tých istých dňoch sa v médiách objavili
kritické slová na úroveň našich univerzít.
Vychádzali z porovnania hodnotení vysokých
škôl uskutočnených Akreditačnou komisiou v
procese komplexnej akreditácie a Akademickej ratingovej a rankingovej agentúry, ktoré
ARRA prezentovala na tlačovej konferencii.
Podľa slov člena Valného zhromaždenia ARRA

Ivana Ostrovského, je z jedenástich univerzít,
ktoré do najvyššej kategórie navrhla začleniť
Akreditačná komisia, len päť takých, ktoré si
zaslúžia
najvyššie
postavenie.
(SITA,18.2.2010)
Hospodárske noviny (19.2.2010) vo svojom
článku Medzi skutočnú elitu patria len dve univerzity v podtitulku uvádzajú, že titul získala
od štátu aj súkromnej sféry iba Univerzita
Komenského v Bratislave a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, a
podľa ARRA majú byť univerzitami aj Trnavská
univerzita, Vysoká škola múzických umení a
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.
Rozdelenie vysokých škôl na univerzitné, vysoké školy bez začlenenia a odborné vysoké
školy malo mať vplyv aj na ich financovanie.
„Vplyv výsledkov komplexnej akreditácie na financovanie vysokých škôl bude v konečnom
dôsledku takmer zanedbateľný,“ tvrdí Ivan
Ostrovský. (SITA) V roku 2010 však ešte vysoké školy dostanú najväčší balík peňazí podľa
počtu študentov. Podľa výsledkov školy vo vede dostanú od štátu iba 40-percentný balík.
Školy tak stále nebudú nútené uprednostňovať
pred naberaním čo najväčšieho počtu študentov kvalitu svojho štúdia. (denník SME,
19.2.2010)
Ministerstvo školstva hodnotenie ARRA odmieta a ich údaje nepovažuje za relevantné, aj
keď sa agentúra odvoláva na údaje, ktoré čerpá z Ústavu informácií a prognóz školstva
patriaci pod ministerstvo a celý projekt na porovnanie hodnotenia vysokých škôl uskutočnených Akreditačnou komisiou SR a ARRA bol
financovaný z APVV projektu Ministerstva
školstva SR.
(lk)

Všímavejší okoloidúci určite postrehli, že pred niekoľkými týždňami pribudla na plot neďaleko
vstupnej brány do našej univerzity nová informačná tabuľa. Širšej verejnosti tak oznamuje, že na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vzniklo centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – Infektzoon. Projekt vznikol s podporou Európskej únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Cieľom projektu je vybudovať centrum excelentnosti, ktoré svojím výskumom zabezpečí ochranu produkčných a spoločenských zvierat, kvalitu a bezpečnosť potravín, a tým prispieť k zabezpečeniu kvality zdravia
ľudskej populácie. Doba realizácie projektu je stanovená na máj 2009 až marec 2011, pričom v
tomto období sa ukončujú stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútornej inštalácie dotknutých objektov, aby boli pripravené na vybavenie prístrojovou technikou a technologickým zariadením. V
záverečnej fáze sú tiež aktivity zamerané na modernizáciu vysokorýchlostnej komunikačnej siete a
vybavenie pracovísk modernou informačno-komunikačnou prístrojovou technikou.
Foto a text: Ľudmila KUNDRÍKOVÁ, manažér pre publicitu

V stredu 24. februára 2010 sa v priestoroch
auly Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach konala vernisáž výstavy výtvarného umenia. Organizátorom bola
Rada študentov Fakulty verejnej správy UPJŠ v
Košiciach. Prítomných privítal študent Peter
Hudačko, predseda Rady študentov FVS.
Možnosť prezentácie svojej tvorby na akademickej pôde dostali Darina Kolibárová, Dagmar
Sallárová, Zuzana Ridarčíková, Katka Kolláriková,
Lucia Méderová, Soňa Relovská, Miriam
Jurková, Ivo Hučko a doc. MVDr. Eva Dudriková,
PhD., vysokoškolská učiteľka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Posledne menovaná vystúpila za vystavovateľov
v slávnostnom príhovore, poďakovala organizátorom a uviedla, že za vystavovanými dielami sa
skrývajú hodiny učenia a práce strávené v príjemnom prostredí ateliéru pani Marty
Valachovej, profesionálky, ktorá výtvarníkom poskytla pri tvorbe svojich diel nejednu užitočnú a
niekedy aj veľmi kritickú radu. Marta Valachová
je absolventka strednej umeleckej priemyselnej
školy, odbor propagačné výtvarníctvo. Do roku
1983 sa venovala reštaurovaniu a konzervovaniu závesných obrazov. V súčasnosti pôsobí ako
výtvarný pedagóg, ateliér má na Poštovej 14 v
Košiciach. Po otvorení výstavy sa už na recepcii
debatovalo o dielach, výtvarnom umení a v rozhovoroch s autormi o ich inšpirácii k tvorbe.
Výstava je pre verejnosť otvorená v aule FVS
UPJŠ v Košiciach na Popradskej 66 a potrvá dva
mesiace.
MVDr. Marián PROKEŠ

II. ročník bowlingového turnaja
o Pohár Akademického senátu UVLF v Košiciach

Oslava víťazného družstva

Nadácia Intenda ocenila najlepších doktorandov
Zmyslom programov Nadácie Intenda je
ambícia prispieť k vytváraniu podmienok na to,
aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou
spoločnosti, aby mali dostatok priestoru na slobodný prejav – vlastnú iniciatívu, angažovanosť, nápad, možnosť vyjadriť svoj názor, aby
cítili dostatok dôvery vo svoje schopnosti a ochoty byť svojím okolím vnímaní bez predsudkov. Podporujeme individuality je názov grantového programu na podporu interných doktorandov, ktorí sa v období výzvy zameriavajú na
dokončenie svojej dizertačnej práce, a to v šiestich súbehových oblastiach vedy a výskumu:
prírodné vedy, technické vedy, lekárske vedy,
pôdohospodárske vedy, spoločenské vedy a humanitné vedy. O podporu môžu žiadať interní
študenti doktorandského štúdia v poslednom
ročníku, vo veku do 30 rokov. Výzva v 1. grantovom kole bola spustená 3. 8. 2009. Reakcia
bola 53 prihlásených doktorandov, z ktorých
bolo po viackolovom hodnotení 12 nominovaných do finálovej verejnej prezentácie v
Bratislave. Členmi hlavnej hodnotiacej komisie
programu boli prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.,

Vernisáž výstavy
výtvarných diel

profesor na Ústave pre výskum srdca SAV, prof.
RNDr. René Matlovič, PhD., rektor Prešovskej
univerzity v Prešove, a Ing. Jaroslav Juriga, vedúci oddelenia európskej spolupráce vo vzdelávaní a v odbornej príprave na Ministerstve školstva SR, člen Správnej rady Nadácie Intenda.
Na základe komplexného hodnotenia podľa vopred stanovených kritérií, ktoré boli doplnené o
vypočuté verejné prezentácie, rozhodla hlavná
hodnotiaca komisia programu o udelení finančnej podpory pre šiestich najlepších. Ročným individuálnym grantom vo výške 3 333 C bola na
slávnostnom stretnutí dňa 16. 12. 2009 ocenená za oblasť pôdohospodárske vedy interná
doktorandka MVDr. Silvia Špilovská, ktorej téma dizertačnej práce je Epizootologické a imunologické aspekty neosporózy a prenos jej
pôvodcu a školiteľkou Ing. Katarína Reiterová,
CSc., obe z Parazitologického ústavu SAV.
Podľa slov ocenenej v hodnotení zavážil projekt,
ktorý bol súčasťou prihlášky, samotná dizertačná práca, jej rozpracovanosť, rozsah výsledkov,
publikačná činnosť aj samotná finálová prezentácia.
MVDr. Marián PROKEŠ

Lyžovačka na Poráči
Ústav telesnej výchovy a športu s podporou vedenia našej školy zorganizoval na nami obľúbenom lyžiarskom stredisku Poráči – Brodku v dňoch 23. januára a 6. februára 2010 športovo-spoločenské akcie pre našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Až na malé výnimky tvorí
základnú zostavu zdravé jadro športových nadšencov, ktorých možno stretnúť na vode v raftoch,
na peších túrach alebo v telocvični
pri loptových hrách. Okrem pohybom
vyvolaných endorfínov ich dáva dokopy aj záruka veselej spoločnosti.
Pri dobrých snehových podmienkach a dobrom počasí zakaždým vládla výborná nálada od nastúpenia do
autobusu cez lyžovačku i kratšie prestávky až po cestu domov.
Predsavzatie, že o dva týždne sa ide
zase, pravdepodobne zrušila daždivá
predpoveď počasia, keď účasť odrieklo
niekoľko prihlásených, a tak bola akcia
odvolaná.
Nádej umiera posledná a organizátori sú presvedčení, že sa na svahu
stretneme určite ešte v tejto sezóne.
Mgr. Erika WIENEROVÁ

Po minuloročnej úspešnej premiére sa priaznivci bowlingu z radov zamestnancov a
študentov
UVLF
v
Košiciach opäť zišli v
pondelok 8. februára
2010 na II. ročníku
bowlingového turnaja o
Pohár AS UVLF v
Košiciach.
Účasť bola hojná, prihlásilo sa 29 päťčlenných družstiev (v roku
2009 ich bolo 26), z
čoho 28 družstiev tvorili zamestnanci a interní
doktorandi a 1 družstvo bolo zložené zo študentov, členov študentskej komory AS UVLF. Súťaž
jednotlivcov tak bola zastúpená 76 ženami a 69
mužmi. Miestom súťaženia sa znova stala reštaurácia Kolkáreň, kde bola súťaž o 14. hodine zahájená predsedom AS UVLF Dr. Lazarom. Súťaž prebiehala do večerných hodín a vyvrcholila finálovým duelom, po ktorom za prítomnosti rektora
UVLF prof. Pilipčinca nasledovalo vyhlásenie konečných výsledkov a ocenenie víťazov. V kategó-

Tak ako po iné roky, ani v roku
2009 nezabudol Mikuláš nielen na
našich študentov, ale aj učiteľov a
rozdával podľa zásluhy sladkosti a ovocie. K volejbalu, basketbalu a futbalu, ktoré už
tradične patrili k tomuto turnaju, sa pridružili rovnako ako vo Veľkonočnom turnaji aj stolný tenis
a florbal.
Prvý zápas celého turnaja odštartoval basketbal, kde sa stretli už tradiční rivali:
„Slováci“ a „ZAŠ-kári“. Tí, ktorí pravidelne sledujete výsledky našich turnajov, ste sa už iste dovtípili, kto vyhral. Chvíľka napätia a ... zasa ZAŠkári, a to výsledkom 44:34.
Našich bolo dosť, mal aj kto striedať, ale súper
bol lepší. Slováci nastúpili v zložení: Bayer, Zalaš,
Lukáč, Maniak, Fabry, Krupa, Koníček, Klas,
Moravčík, Urbanec a na záver ich prišla podporiť
aj Veronika Hlubinová, ktorá nestihla zápas kvôli
nehode vlaku.
Hneď po basketbale prišiel na rad florbal.
Prihlásilo sa 6 družstiev, ktoré sa rozlosovali do
dvoch skupín a hneď začali hrať systémom každý s každým. V prvej skupine sa najviac darilo
družstvu FC BIG FIVE pred Družstevníkmi a
Odpadlíkmi. Druhá skupina skončila poradím:
Pusinky, Handicap a Ruža tím. V systéme prvý z

rii družstiev 1. miesto obhájilo družstvo ústavu imunológie a laboratória gnotobiológie (kapitán
Dr. Hreško), 2. bolo družstvo ústavu pre chov a
choroby zveri a rýb II. (kapitán Dr. Košuth), 3.
skončilo družstvo reprezentujúce oddelenia IKT a
študijné (kapitán p. Schréter) pred štvrtým v poradí družstvom ústavu chovu zvierat (kapitán doc.
Vasiľ) a piate bolo družstvo ústavu pre chov a
choroby zveri a rýb I. (kapitán prof. Ciberej).
V súťažiach jednotlivcov boli tiež odmenení prví piati súťažiaci. Najlepší výsledok dosiahla a víťazkou sa stala MVDr. Janka Maľová (ústav pre
chov a choroby zveri a rýb), pred Zuzanou
Behúnovou (ústav chovu zvierat) a Beátou
Kábrtovou (ústav toxikológie), ktoré dosiahli rovnaký počet bodov a delili sa tak o druhé a tretie
miesto. Na štvrtej priečke skončila Mgr. Valéria
Lešková (ústav epizootológie) a päticu najlepších
uzatvorila Katarína Lukáčová (ústav pre chov a
choroby zveri a rýb).
Víťazstvo v kategórii jednotlivcov – muži si až
posledným hodom zaistil Ing. Štefan Grančák z
IKT, ktorý tak odsunul dovtedy vedúceho MVDr.
Petra Košutha, PhD. (ústav pre chov a choroby
zveri a rýb) na druhú priečku. Na treťom mieste
skončil MVDr. Dávid Kňazovický (klinika malých

zvierat) pred minuloročným víťazom MVDr.
Stanislavom Hreškom (ústav imunológie). Na piatej priečke s odstupom
jedného bodu sa umiestnil Ing. Ivan Seňko z ŠPP

Zemplínska Teplica.
Súťaž prebiehala plynule, v dobrej atmosfére a
v duchu fair play, k čomu prispel aj rozhodca
MVDr. Jaroslav Soroka. Vďaka patrí všetkým členom organizačného výboru za ich vynaložené úsilie ako aj vedeniu UVLF za podporu tohto vydareného spoločensko-športového podujatia.
MVDr. Peter LAZAR, PhD.
predseda AS UVLF
Foto: Oto ŠPAK

Víťaz v mužskej kategórii
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2. Prvé 3 družstvá vo volejbale

jednej skupiny s druhým z druhej skupiny
sa bojovalo o to, kto si zahrá o tretie a kto o
prvé miesto. O tretie miesto viac zabojovalo
družstvo Handicapu ako Pusinky, no a víťazom sa stalo družstvo FC BIC FIVE v zložení:
Dolník, Moravčík, Benko, Spišiak ako jediné s
dvoma babenkami: Lenkou Tomovou a
Nataliou Balogovou. Na peknom druhom mieste skončili Družstevníci.
Súbežne s basketbalom a florbalom sa
súťažilo aj v stolnom tenise v dvoch skupinách, a to čisto ženskej a čisto mužskej. V
ženskej bolo poradie: Mikleová, Majdánová,
Slivková, Kopčoková a Tomová (posledne
menovaná stíhala aj florbal, a ak ste si nevšimli, to ona bola vo víťaznom družstve). Muži
skončili v poradí: Kapa, Miščík, Dzurov, Zatroch a
Tabak. No a aby bol celý turnaj ešte zaujímavejší,
tak prví dvaja zo skupín hrali systémom každý s
každým o 1. – 4. miesto, a zvyšok o 5. – 8. Aj
keď Lenka Mikleová bojovala s mužmi zo všetkých síl, ušlo sa jej celkovo len tretie miesto po
Kapovi a Miščíkovi.
Druhý deň patril volejbalu. Tu proti sebe nastúpili štyri družstvá: učitelia, šiestaci, druháci a prváci. V
tomto športe boli mojimi tajnými favoritmi druháci, ale učenie na zápočtové písomky bolo v tomto prípade dôležitejšie ako šport, a tak oslabený tím skončil na peknom štvrtom mieste. Prváci sa od začiatku
turnaja nevedeli skoncentrovať.
Zlyhalo všetko: podanie, smeče, bloky, príjem... no skrátka kazili všetko,
čo sa dalo. Ale v rozhodujúcom zápase o tretie miesto to prišlo a zdalo sa, že na palubovku nastúpil úplne nový tím. Hrali ako o život a
druháci nemali šancu. Šiestakom k
druhému miestu stačila jedna výhra
a dve remízy. Už tradične víťazom

3. Víťazné futbalové družstvo učiteľov
turnaja sa stali učitelia, ktorí stratili len jeden set,
a to paradoxne s poslednými druhákmi. Učitelia
nastúpili v zložení: MVDr. Hreško, MVDr.
Mudroňová, MVDr. Naď, MVDr. Marcinčák, p.
Nagyová-Tkáčová, ale bez zahraničnej podpory –
študenta ZAŠ, by to boli mali oveľa ťažšie.
Tretí deň patril futbalu. Najviac šťastia v ňom
mali učitelia. Zo skupiny, v ktorej boli okrem nich
len dve družstvá - Joga Bonito a Pusinky, im stačili na postup z druhého miesta dve remízy.
Skupinu vyhrala Joga a tretie boli Pusinky. V
druhej skupine boli štyri družstvá: Odpadlíci,
Royal Giggolos, Tím veselých a Demänovka. V
tomto poradí sa aj umiestnili.
V semifinále porazila Joga Giggolos 2:1 a
Učitelia Odpadlíkov tiež 2:1. V boji o tretie miesto sa viac darilo Giggolos. S Odpadlíkmi a vyhrali 3:1. Finále bolo najnapínavejšie, keďže o víťazovi rozhodli až penalty. Joga Bonito v zložení:
Marko, Babjak, Bergel, Majtán-Černák a Dovhun
nemali natrénované strely z polovičky ihriska, a
to sa im stalo osudné. Učiteľom v zložení:
Reichel, Petrovová, Buleca, Matta, Popelka,
Horňák a Kňazovický sa darilo neporovnateľne viac a zaslúžene sa stali celkovými víťazmi.
Mgr. Erika WIENEROVÁ
foto: MVDr. ČIŽMÁRIK
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