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ale aj rok výziev a vízií
V decembri tohto roku uplynie 65 rokov od rozhodnutia Slovenskej národnej rady o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. Zriaďujúci zákon bol síce schválený 16. 12. 1949, ale vlastná pedagogická činnosť začala už o niečo
skôr, a to prvou prednáškou konanou 5. októbra 1949.
Bol to obrovský počin v dejinách slovenskej veterinárnej
medicíny, ktorým sa začala písať história vysokoškolského
veterinárneho vzdelávania na Slovensku. Do toho času
záujemcovia o štúdium veterinárnej medicíny museli za
vzdelaním odchádzať do zahraničia, čo výrazne komplikovalo jeho získanie. Obdobie povojnového Slovenska tak
v oblasti poľnohospodárskej výroby, ako aj v oblasti veterinárskej medicíny nebolo jednoduché. Stavy hospodárskych
zvierat boli značne zdecimované výskytom mnohých
nákaz vrátane závažných zoonóz, akými bola tuberkulóza,
brucelóza či sopľavka a ďalšie iné. Navyše počty veterinárnych lekárov boli v tom čase na Slovensku neprimerané
k úlohám, ktoré stáli pred veterinárnou službou a poľnohospodárstvom ako takým. V tom období sa však neriešila
iba otázka samotného založenia vysokej školy veterinárskej
na Slovensku, aktuálnou bola i otázka, kde bude sídlo tejto
vysokej školy, pričom navrhovaná bola Bratislava, Martin,
Žilina i Košice. Veľmi aktuálnou bola tiež otázka, kto bude
tou osobnosťou, ktorá preberie na seba zodpovednosť za
založenie prvej vysokej školy veterinárskej na Slovensku.
Tejto úlohy sa zhostil tzv. Prípravný výbor Vysokej školy
zverolekárskej v Košiciach na čele s jej predsedom prof.
MVDr. Jánom Hovorkom, ktorého úlohou bolo vypracovať
návrhy na umiestnenie, vecné vystrojenie a personálne
obsadenie uvedenej vysokej školy so začatím výučby v školskom roku 1949/50. Všetci z nás si už dnes vieme predstaviť,
aké ohromné úsilie musel prípravný výbor na čele so svojím
predsedom vynaložiť od svojho poverenia 19. júla do 5.
októbra 1949, kedy bol otvorený prvý ročník štúdia na novozaloženej Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. Bolo to
predovšetkým vďaka osobnosti akademika Jána Hovorku,
jeho organizačným schopnostiam, jeho húževnatosti

a jeho zanietenosti prekonať všetky prekážky, ktoré boli so
začiatkami zakladania školy spojené. Akademik Ján Hovorka
sa tak stal nielen zakladateľom Vysokej školy veterinárskej
v Košiciach, ale aj jej prvým rektorom a učiteľom na niekoľko
desaťročí.
Prvé roky budovania školy neboli ale len zápasom o jej
rozvoj a kvalitu, zápasom s nedostatkom materiálnym či
personálnym. Bol to aj zápas o samotnú existenciu mladej
a cieľavedomej vzdelávacej inštitúcie, ktorá zásahom vládneho nariadenia prišla na isté obdobie o svoju samostatnosť,
keď bola v roku 1952 ako veterinárna fakulta pripojená
k Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Od začiatku
akademického roku 1969/1970 sa opäť stala samostatnou
vysokou školou univerzitného smeru. To sa odrazilo v zmene
názvu školy v roku 1992, kedy sa premenovala na Univerzitu
veterinárskeho lekárstva v Košiciach. V roku 2007 univerzita
prešla výraznou organizačnou zmenou, kedy v organizačnej
štruktúre katedier a kliník bol zavedený medicínsky prístup
rešpektujúci druh zvieraťa, čo sa odrazilo aj v zmene kurikula
študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo.
Od vzniku univerzity k základnému študijnému programu
všeobecné veterinárske lekárstvo, neskôr hygiene potravín,
pribudli ďalšie študijné programy ako je kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii, trh a kvalita potravín, náuka
o živočíchoch a ďalšie doktorandské študijné programy.
V súvislosti so zavedením nového študijného programu
farmácia univerzita od roku 2010 nesie nový názov – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Boj za
samostatnosť, za rozvoj a kvalitu, boj proti neutíchajúcim
snahám odobrať univerzite právo realizovať študijné
programy, akou bola nedávna snaha spojená so študijným
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Počet zamestnancov k 31. 12. 2013
Učitelia
Profesori
Docenti
Odborní asistenti, asistenti
Vedecko-výskumní pracovníci
THP
R
SD
UVLF spolu

22
43
137
31
170
135
6
544

Počet absolventov v ak. roku 2012/2013: spolu 333
a) na prvom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske
štúdium): spolu 100, z toho
- študijný program kynológia – denná forma:
33
- študijný program kynológia – externá forma:
31
- študijný program bezpečnosť krmív a potravín – denná
forma:
13
- študijný program bezpečnosť krmív a potravín – externá
forma:
12
- študijný program animal science:
11
www.uvlf.sk
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programom farmácia, ten boj sa odohráva aj v súčasnosti, a
aj keď je v každodennom živote pre mnohých neviditeľný,
výrazne ovplyvňuje existenciu školy a uplatnenie nás všetkých.
V krátkosti načrtnutá história našej univerzity sa odvíja
od najdôležitejších a nespochybniteľných faktov. Skrývajú
sa za nimi myšlienky, zámery a činy výrazných osobností,
ktoré našli odvahu presadiť niečo nové, realizovať svoje
myšlienky nie z pohľadu naplnenia osobných ambícií, ale
majúc na pamäti prospech všetkých. Skrýva sa za nimi boj
o existenciu, zachovanie samostatnosti, prosperitu a postavenie v spoločnosti. Bola a stále je to cesta plná prekážok,
ale nastúpená s presne stanoveným cieľom, nie vždy v ľahkej
dobe a niekedy aj v ťažko pochopiteľných podmienkach.
Bez jasnej vízie jej predstaviteľov a odvahy ju realizovať by
naša univerzita nebola tým, čím je teraz. Zastavme sa pri
tejto otázke, aké je teda postavenie univerzity v súčasnosti
a kam musí smerovať v budúcnosti.
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
môžeme charakterizovať ako univerzitu s bohatou históriou
a so živou, dynamicky sa rozvíjajúcou súčasnosťou. Má
viacero silných stránok, predovšetkým v oblasti unikátnej
orientácie na oblasť veterinárnej medicíny, hygieny potravín
a farmácie. Ponúka jedinečné študijné programy na všetkých
stupňoch vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú aj vo vysoko
konkurenčnom prostredí vysokého školstva stále atraktívne
a tešia sa stabilnému záujmu uchádzačov. Jej pozitívom je
aj vysoká kvalifikačná úroveň akademického a technického
personálu, získavanie príjmov z výskumu, dobrej úspešnosti
absolventov na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí, ako aj v poskytovaní vzdelávania v anglickom
jazyku pre študentov zo zahraničia a úspešnosti v hodnoteniach externými rankingovými a ratingovými agentúrami.
Aj toto sú reálne a nespochybniteľné skutočnosti. Bude to
však stačiť na udržanie postavenia univerzity ako kvalitnej
vysokoškolskej inštitúcie aj v budúcnosti? Ak máme pritiahnuť záujem kvalitných zahraničných študentov, uspieť
v medzinárodných výskumných projektoch, bude nám stačiť
pozitívne hodnotenie národných hodnotiacich agentúr?
Alebo máme ambíciu uspieť aj v hodnoteniach medzinárodných a snahu byť rovnocenným partnerom vo vzdelávaní
a výskume významným aspoň európskym univerzitám? Aby
sme zabezpečili dostatočný počet uchádzačov o štúdium,
znížime požiadavky na nich kladené v prijímacom konaní?
A čo naši absolventi? Skutočne si osvojíme trend tak populárny z hľadiska financovania na slovenských vysokých
školách mať čo najviac študentov bez ohľadu na to, ako
potom absolventi rozširujú rady nezamestnaných? Alebo
sa pokúsime zvyšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania,
ktoré bude reflektovať na požiadavky praxe a trhu práce? A
z pohľadu požiadaviek praxe dokážeme presadiť zásadnú
úlohu univerzity v postgraduálnom špecializačnom vzdelávaní, a tak upevniť jej postavenie v systéme celoživotného
vzdelávania?
Sú to otázky, na ktoré určite všetci, ktorým záleží na rozvoji
tejto inštitúcie, majú jednoznačné odpovede. Ale máme aj
víziu, ako misiu kvalitnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcie
s vysokým stupňom internacionalizácie a so žiadanými
absolventmi na trhu práce aj naplniť? Za mnohé oblasti
našej stagnácie môže aj nepriaznivá ekonomická a spoločenská situácia. Súčasný systém financovania vysokých
škôl neumožňuje ich rozvoj, v tom lepšom prípade ich
len udržiava pri živote. Rozvoj ale nie je len o finančných
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prostriedkoch. Je to aj o ľuďoch, vysokoškolských učiteľoch,
vedcoch, študentoch, ktorí vytvárajú akademickú komunitu
a tvoria hodnoty. Ich húževnatosť, nápaditosť, nadšenie
pre prácu je to, čo túto inštitúciu môže posunúť stále ďalej
a ďalej.
Nečaká nás ľahké obdobie. Ale ktoré takým bolo? Priority
vo výchovno-vzdelávacej činnosti máme jasne stanovené.
V prvom rade ako univerzitná vysoká škola musíme poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na všetkých jeho troch
stupňoch na základe výsledkov komplexnej akreditácie
a v súlade s Bolonskou deklaráciou. Našou prioritou je aj
výchova absolventov v dvoch regulovaných povolaniach
(veterinárny lekár, farmaceut) v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES v doplnení smernicou
2013/55/EU. Ďalšou jednoznačnou prioritou je zvyšovanie
atraktívnosti štúdia nielen pre slovenských, ale aj pre
zahraničných študentov, t. z. nielen udržanie vzdelávania
v jazyku slovenskom a anglickom, ale aj jeho skvalitňovanie
a rozšírenie pôsobnosti na európskom trhu s poskytovaným
vzdelávaním. Pre naplnenie uvedených priorít musíme aj
vytvoriť podmienky, ktorými sú predovšetkým udržanie
si statusu univerzitnej vysokej školy a primeraného počtu
profilových študijných programov na základe výsledkov
komplexnej akreditácie univerzity a udržanie si statusu
visited and approved establishment, t. j. navštívenej a potvrdenej veterinárnej školy v Európe na základe výsledkov
medzinárodnej evalvácie.
Najbližšou výzvou, ktorá pred našou univerzitou stojí
v tomto roku, je predloženie akreditačného spisu v rámci
komplexnej akreditácie vysokých škôl a jeho obhájenie.
Musíme preukázať, že napĺňame kritériá začlenenia medzi
univerzitné vysoké školy, obhájiť existujúce študijné
programy a študijné odbory pre všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania a obhájiť priznanie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania. Predkladáme
výsledky hodnotenia úrovne výskumnej činnosti vysokej
školy v oblasti veterinárskych vied, lekárskych a farmaceutických vied a vied o živej prírode. Príprava všetkých relevantných podkladov je nesmierne náročná a zodpovedná práca,
ktorej výsledok výrazne ovplyvní budúcnosť a ďalší rozvoj
univerzity.
Nie menej náročná bude príprava sebahodnotiacej
správy k medzinárodnej evalvácii a akreditácii. Návšteva
evalvačného tímu nás čaká v roku 2015. Obstáť v nekompromisnom hodnotení všetkých parametrov bez výraznej
deficiencie bude výzvou, na ktorú pripravení musíme byť
už teraz, pretože výsledok hodnotenia ovplyvní postavenie
univerzity v medzinárodnom priestore a nielen pritiahne
kvalitných zahraničných študentov, ale ovplyvní aj hodnotenie a uznanie našich absolventov v zahraničí.
Preto ak chceme obstáť a udržať si stabilnú pozíciu
nielen v národnom, ale aj medzinárodnom vzdelávacom
priestore, je nevyhnutné, aby bola zachovaná kontinuita
v nastúpenom trende podpory kvality vzdelávania a vedy,
zabezpečená stabilita prostredia pre prácu, podporujúca
a motivujúca jednotlivca i celok ako taký, a aby prosperita
bola podstatnou súčasťou vízie modernej vysokej školy. To
je záväzok, ktorý máme k zakladateľom našej univerzity, k jej
bývalým i súčasným pracovníkom, generáciám absolventov
i budúcim uchádzačom.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
www.uvlf.sk
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b) na spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského
štúdia (doktorské štúdium): spolu 206
- študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo: 71
- študijný program hygiena potravín:
10
- študijný program farmácia:
105
- ZAŠ študijný program všeobecné veterinárske
lekárstvo:
20
c) na druhom stupni vysokoškolského štúdia (magisterské
štúdium): spolu 0
- študijný program trh a kvalita potravín – denná forma:
- študijný program trh a kvalita potravín – externá forma:
d) na treťom stupni vysokoškolského štúdia: spolu 27
- denná forma:
19
- externá forma:
2
- denná forma pre externé vzdelávacie inštitúcie:
6
- externá forma pre externé vzdelávacie inštitúcie:
0
Počet študentov zapísaných v ak. roku 2013/2014: spolu
632, z toho
a) na prvom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske
štúdium): spolu 141, z toho
- študijný program kynológia – denná forma:
32
- študijný program kynológia – externá forma:
12
- študijný program bezpečnosť krmív a potravín
– denná forma:
32
- študijný program bezpečnosť krmív a potravín
– externá forma:
0
- študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii – denná forma:
33
- študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii – externá forma:
10
- spoločný študijný program animal science – denná
forma: 22 (nastúpili 10. 2. 2014)
b) na spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského
štúdia: spolu 316
- študijný program farmácia (magisterské štúdium): 140
- študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo
(doktorské štúdium):
159
- študijný program hygiena potravín (doktorské štúdium):
0
- ZAŠ študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo
(doktorské štúdium):
17
c) na druhom stupni vysokoškolského štúdia (magisterské
štúdium): spolu 23
- študijný program trh a kvalita potravín – denná forma:
14
- študijný program trh a kvalita potravín – externá forma:
9
d) na treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské
štúdium v 17-tich študijných programoch): spolu 152
- denná forma:
80
- externá forma:
43
- denná forma pre externé vzdelávacie inštitúcie:
24
- externá forma pre externé vzdelávacie inštitúcie:
5
Počet študentov na univerzite v ak. roku 2013/2014:
spolu 2192, z toho
a) na prvom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske
štúdium): spolu 340
- študijný program kynológia – denná forma:
93
- študijný program kynológia – externá forma:
54
- študijný program bezpečnosť krmív a potravín – denná
www.uvlf.sk

forma: 73
- študijný program bezpečnosť krmív a potravín – externá
forma:
6
- študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie
56
v canisterapii a hipoterapii – denná forma:
- študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii – externá forma:
14
- spoločný študijný program animal science:
44
b) na spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského
štúdia: spolu 1661
- študijný program farmácia (magisterské štúdium): 660
- študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo
(doktorské štúdium):
663
- študijný program hygiena potravín (doktorské štúdium):
166
- ZAŠ študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo
(doktorské štúdium): 172
c) na druhom stupni štúdia (magisterské štúdium):
39
- študijný program trh a kvalita potravín – denná forma:
30
- študijný program trh a kvalita potravín – externá forma: 9
d) na treťom stupni vysokoškolského štúdia: spolu152,
z toho
- denná forma:
80
- externá forma:
43
- denná forma pre externé vzdelávacie inštitúcie:
24
- externá forma pre externé vzdelávacie inštitúcie:
5
Zasadnutia poradných orgánov a orgánov akademickej
samosprávy univerzity v roku 2013:
Vedenie univerzity: každý týždeň
Zasadnutie kolégia rektora:
9. 10. 2013
Vedecká rada (VR): 11. 4. 2013, 3. 7. 2013, 14. 11. 2013
Akademický senát (AS):
18. 3. 2013, 30. 4. 2013, 1. 7. 2013,
25. 11. 2013
Mimoriadne zasadnutie AS:
9. 10. 2013
Zasadnutie správnej rady:
20. 5. 2013, 16. 12. 2013
Významné udalosti:
1. Promócie absolventov univerzity v dňoch 27. – 28. 6.
2013.
2. Zlatá promócia absolventov akademického roku 1962/
1963 dňa 12. 9. 2013.
3. Slávnostné otvorenie akademického roku 2013/2014
dňa 13. 9. 2013.
4. Imatrikulácia študentov prvých ročníkov univerzity dňa
25. 10. 2013.
5. Majetkovo-právne vysporiadanie parcely č. 5580/3 o výmere 11 396 m2, dovtedy v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Košice, ktorá prešla bezodplatne k 1. januáru 2014 do majetku univerzity, čo upravuje zákon č. 464/2013 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
6. Prenajatie oceľovej haly a pozemku v jazdeckom areáli univerzite od mesta Košice na dobu neurčitú za nájomne jedno euro na rok od 1. 1. 2014 z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
7. Slávnostné odhalenie pamätnej tabule prof. MVDr. Jozefovi Vodrážkovi, DrSc., akademickému funkcionárovi
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8.

9.
10.
11.

a dlhoročnému vedúcemu katedry farmakológie Vysokej školy veterinárskej v Košiciach pri príležitosti jeho nedožitých 90-tych narodenín dňa 19. 3. 2013.
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule prof. MVDr. Karolovi Friedovi, akademickému funkcionárovi a dlhoročnému vedúcemu katedry vnútorných chorôb jednokopytníkov, malých zvierat, vtákov a farmakológie Vysokej
školy veterinárskej v Košiciach pri príležitosti jeho nedožitých 90-tych narodenín dňa 22. 10. 2013.
Slávnostné odhalenie plastiky Jana Amosa Komenského
od Stanislava Poleka dňa 29. 10. 2013 vo vestibule chemického pavilónu univerzity.
Vernisáž výstavy fotografií Štefana Vilčeka GALAPÁGY –
zhmotnenie sna dňa 29. 10. 2013.
Prijatie zástupcov veterinárnych škôl Európy, členov
VetNEST-u, pri organizovaní ich stretnutia na univerzite v dňoch 17. – 19. 10. 2013.

Strategické rozhodnutia:
1. Zriadenie novej katedry farmaceutickej technológie
s účinnosťou od 1. 9. 2013.
2. Prijatie nového študijného plánu v študijnom programe
všeobecné veterinárske lekárstvo po 6-ročnom výučbovom cykle s účinnosťou od akademického roku
2013/2014.
3. Začatie adaptácie časti priestorov na Školskom poľnohospodárskom podniku v Zemplínskej Teplici vrátanie
ubytovacích priestorov tak, aby sa jeho pôsobnosť, resp.
jeho výučbová základňa rozšírila i na zabezpečenie časti výučby v študijnom programe vzťah človek – zviera
a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a zároveň sa
vytvorilo zázemie na športovo-relaxačné a rehabilitačné
pobyty a pomocnú animálnu terapiu pre handicapované deti počas prázdnin.
4. Zakladajúci člen Združenia ôsmych výskumne a technicky orientovaných univerzít s účinnosťou od 28. 2. 2013
spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Žilinskou univerzitou v Žiline, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Technickou univerzitou v Zvolene,
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach. Zámerom združenia je spoločným úsilím podporiť univerzitný výskum vrátane
podpory spoločných projektov s dôrazom na čo najvyššiu úspešnosť pri získavaní finančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Účasť univerzity na významných medzinárodných podujatiach:
1. General Assembly 2013 – 26. plenárne zasadnutie Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie, 14. -- 17. 5. 2013, Padova, Taliansko.
2. VetNEST Annual Meeting, 17. – 19. 10. 2013, Košice, Slovensko.
Významné vedecko-odborné podujatia:
1. XXXIV. Hygiena Alimentorum, Štrbské Pleso, 9. – 10. 5.
2013.
2. Účasť univerzity na 39. medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu AGROKOMPLEX 2013
v Nitre v dňoch 22. -- 24. 8. 2013.
3. 7. ročník seminára doktorandov venovaného pamiatke
akademika Boďu, UVLF v Košiciach, 9. – 10. 9. 2013.
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Významné spoločenské a športové podujatia:
1. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov
konaná 4. 1. 2013 a 18. 1. 2013 v poľovnom revíri Makovica.
2. Zahájenie poľovnej sezóny 7. 5. 2013 v poľovnom revíri
Bažantnica.
3. Majáles 2013 konaný 23. 5. 2013 v priestoroch univerzitnej záhrady.
4. Jazdecké preteky Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach o Cenu rektora UVLF v Košiciach
a Cenu primátora mesta Košice konané dňa 8. – 9. 6.
2013 v priestoroch jazdeckého areálu univerzity.
5. Jazdecké preteky – 17. ročník 31. 8. 2013.
6. Futbalový turnaj troch univerzít (SPU Nitra, TU Zvolen
a UVL v Košiciach) dňa 10. 9. 2013.
7. Hubertova jazda konaná 11. 10. 2013 so začiatkom
v priestoroch pred starou radnicou mesta Košice a pokračovaním „lovu“ na líšku v okolí Košíc.
8. XIII. ročník Memoriálu prof. MVDr. Jána Lazara organizovaný 23. 10. 2013.
9. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov
konaná 4. 12. 2013 v poľovnom revíri Bažantnica.
10. Predvianočná kapustnica konaná dňa 6. 12. 2013 v priestoroch univerzitnej záhrady.
11. Predvianočné stretnutie 2013 konané 13. 12. 2013
v priestoroch Zimnej a Toskánskej záhrady hotela Golden Royal.
12. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov
konaná 18. 12. 2013 v poľovnom revíri Makovica.
Noví docenti:
MVDr. Pavel Naď, PhD.
od 3.7.2013 v študijnom odbore 6.3.10 výživa a dietetika
MVDr. Mária Fialkovičová, PhD.
od 14.11.2013 v študijnom odbore 6.3.4 vnútorné choroby zvierat
MVDr. Valadimír Macák, PhD.
od 14.11.2013 v študijnom odbore 6.3.6 veterinárne
pôrodníctvo a gynekológia
Noví profesori:
doc. MVDr. Mária Goldová, PhD.
od 22.10.2013 v študijnom odbore 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat
doc. MVDr. Zita Faixová, PhD.
od 22.10.2013 v študijnom odbore 6.3.3 veterinárna
morfológia a fyziológia
doc. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
od 26.11.2013 v študijnom odbore 6.3.3 veterinárna
morfológia a fyziológia
Odchod do starobného dôchodku – profesori:
prof. MVDr. Marián Kozák, PhD.
31. 12. 2013
Úmrtia:
doc. MVDr. Vladimír Beňo, CSc.
prof. MVDr. Viera Bajová, CSc.
prof. MVDr. Leopold Vrzgula, DrSc.
MVDr. Ivan Berecký, CSc.

zomrel 27. 1. 2013
zomrela 29. 5. 2013
zomrel 29. 8. 2013
zomrel 13. 10. 2013

www.uvlf.sk

INFORMÁCIE Z VEDENIA
7. 1. 2014
Informácie rektora o:
- roku 2014 ako o roku 65. výročia založenia školy, pričom
všetky podujatia organizované na univerzite v tomto
roku by mali byť označené ako Podujatie organizované
v roku 65. výročia založenia školy,
- účinnosti novely nariadenia vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov schválená vládou SR 20. 11. 2013, ktorá upravuje po novom predkladanie žiadosti a príloh v rámci akreditácie,
- stanovení termínu pre návštevu evalvačného tímu EAEVE
na univerzite na deň 26. – 30. 10. 2015.
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- zabezpečovaní odborných praxí pre ŠP CanHip a návrhov
na uzatvorenie zmlúv o odbornej praxi.
Informácie prorektora Korima o:
- aktuálnych činnostiach súvisiacich s prípravou podkladov
pre komplexnú akreditáciu UVLF v Košiciach (zber údajov
o vedecko-pedagogickom profile tvorivých pracovníkov).
14. 1. 2014
Informácie prorektora Legátha o:
- počtoch končiacich doktorandov v akademickom roku
2013/2014: 22 doktorandov končí na našej univerzite a 5
na externých vzdelávacích inštitúciách.
Informácie prorektora Nagya o:
- zahájení výmeny strešnej krytiny na objekte P-17 – oddelenia chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie KMZ.
21. 1. 2014
Informácie rektora o:
- stretnutí rektorov košických univerzít s primátorom mesta Košice dňa 16. 1. 2014.
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- možnosti zapojenia sa našich študentov do tanečných
a pohybových kurzov v letnom semestri 2013/14 na UPJŠ
v internátoch na Medickej alebo v telocvični prírodovedeckej fakulty,
- výsledkoch skúšok z jazyka anglického pre učiteľov zapojených do výučby ZAŠ zo dňa 15. 1. 2014,
- konaní kontaktných seminárov v rámci projektu Erasmus
– Mundus – Enhancing Cross – regional Cooperation in
Erasmus Mundus s cieľom nadviazať medzinárodnú spoluprácu s vysokými školami v regiónoch západného Balkánu; východnej Európy a strednej Ázie.
28. 1. 2014
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- zapojení sa odbornej asistentky ústavu farmaceutickej
chémie RNDr. Anny Uhrinovej, PhD., do projektu Vedecký brloh – Fyzika v kuchyni pre deti od 6 rokov v rámci
projektu Košice – európske hlavné mesto kultúry 2013.
www.uvlf.sk

Informácie prorektora Korima o:
- zaslaní organizačno-technického zabezpečenia bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov UVLF v Košiciach za rok 2013 vedúcim katedier, prednostom kliník,
vedúcim ústavov a vedúcej oddelenia kliniky,
- vyhlásení 15. ročníka súťaže Národná cena za kvalitu.
Informácie prorektora Nagya o:
- stave riešenia technologických požiadaviek kliniky prežúvavcov na ŠPP v Zemplínskej Teplici na zlepšenie možností realizácie blokových cvičení,
- realizácii diagnostiky porúch zdravotného stavu dojníc
pracovníkmi kliniky prežúvavcov na ŠPP v Zemplínskej
Teplici.
11. 2. 2014
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- vykonanej kontrole štúdia za zimný semester ak. r.
2013/14,
- začatí štátnych skúšok v ŠP farmácia.
Informácie prorektora Nagya o:
- účasti na seminári „Chov a choroby oviec a kôz“ organizovanom Združením veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat v Rimavskej Sobote dňa 7. 2. 2014,
- spracovaní plánov výjazdov na cvičenia mimo areál univerzity v LS AR 2013/2014,
- pripravenosti ŠPP v Zemplínskej Teplici na realizáciu cvičení v LS AR 2013/2014.
18. 2. 2014
Informácie prorektora Legátha o:
- zaslaní požiadavky na predloženie štatistického Ročného
výkazu o výskume a vývoji za rok 2013.
Informácie prorektora Korima o:
- ukončení výpočtu hodnôt atribútu výstupov v rámci prípravy podkladov pre komplexnú akreditáciu pre jednotlivé
oblasti výskumu na UVLF v Košiciach s nasledovnými výsledkami – OV 12 chémia, chemická technológia a biotechnológie B, OV 13 vedy o živej prírode A-, OV 18 lekárske,
farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy B a OV 20
veterinárske vedy A.

Zasadalo kolégium rektora

pokračovanie na str. 9

Dňa 11. februára 2014 sa v zasadacej miestnosti rektorátu
na pozvanie rektora prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., zišli
členovia kolégia rektora, aby pred začatím letného semestra
akademického roku 2013/2014 rokovali o jeho pripravenosti
a o úlohách a udalostiach, ktoré semester prinesie.
Hlavným bodom programu bolo teda organizačné zabezpečenie letného semestra, o podrobnostiach ktorého informovala prítomných prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá okrem záležitostí už tradičných upozornila na príchod ďalšieho ročníka nórskych študentov spoločného študijného programu
animal science, ktorí po absolvovaní prvých troch semestrov
5

Odišla prorektorka
prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.
Tí najlepší odchádzajú priskoro... Okrem hlbokého
a úprimného žiaľu toto bola prvá myšlienka, ktorá sa vynorila v mysliach mnohých zamestnancov aj študentov univerzity po prijatí správy o skone našej dlhoročnej kolegyne a
priateľky, učiteľky a medzinárodne uznávanej odborníčky,
prorektorky prof. Ing. Oľgy Ondrašovičovej, CSc., ktorá nás
už navždy opustila dňa 1. februára 2014. Knižnica katedry
životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
bola v stredu 5. februára 2014 miestom, kde sa zhromaždilo
množstvo ľudí, ktorí chceli zápisom do kondolenčnej knihy
vzdať úctu tejto výnimočnej žene, aby sa s ňou v popoludnie
toho istého dňa naposledy rozlúčili v Seminárnom kostole
na Hlavnej ulici v Košiciach.
Rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., vo svojom vystúpení na smútočnom obrade vyzdvihol osobnosť
zosnulej pani prorektorky a za všetkých členov vedenia a
všetkých blízkych spolupracovníkov vyjadril neskonalý zármutok nad jej odchodom:
Smútok nás zasiahne vždy, keď odíde niekto blízky. Keď sa
však musíme navždy rozlúčiť s osobnosťou takých výnimočných ľudských i profesionálnych kvalít, akou bola Olinka, zármutok z jej predčasného skonu je nezmerateľný. Pre všetkých,
ktorí sme ju poznali, bolo nepredstaviteľné, že jej srdce dotlčie,
neskonalá energia pohasne, jej rázny hlas stíchne. Akoby tu
bola pre nás, svojich kolegov, priateľov i študentov, vždy, či bolo
skoré ráno, či neskorý večer, deň pracovný či sviatočný. Vždy
v pohybe, v zaujatí prácou, vždy uprostred ľudí. A hlavne vždy
pripravená pomáhať, organizovať a riešiť čo život priniesol
s nasadením vlastným len jej, s energiou vo vystupovaní pre
ňu takou charakteristickou, s neprehliadnuteľným šarmom
a noblesou. Nepredstaviteľné sa stalo smutnou skutočnosťou.
Nedá sa zmieriť s tým, že ju už neuvidíme, že ju už nepočujeme.
Energia jej silného ducha a obetavého srdca nás však nikdy
neopustí. A to spolu so všetkými výsledkami a úspechmi jej práce pedagogickej, vedeckej i riadiacej, ktoré ju navždy priradili
k tým osobnostiam univerzity, ktoré jej vtláčali pečať, určovali
jej charakter a tvorili jej kvalitu.
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Profesorka Ondrašovičová venovala tejto univerzite viac
ako štyridsať rokov svojho života. Verne a obetavo, vytrvalo
a profesionálne odovzdávala tejto ustanovizni i ľuďom v nej
to najlepšie zo seba samej. Ostalo po nej toľko vykonaného,
že by to obsiahlo aj dva ľudské životy. Pani profesorka bola
vysoko uznávanou odborníčkou a vo svojom odbore hygiena
chovu zvierat a ochrana životného prostredia sa jej dostávalo
uznania aj na medzinárodnom poli, keď bola pozývaná na
prednáškové pobyty v zahraničí i do rôznych európskych
komisií. Bola členkou viacerých medzinárodných spoločností
a riešiteľkou mnohých medzinárodných projektov. Jej meno
bolo zárukou vysokej erudovanosti, ale zároveň nieslo v sebe aj
pečať neobyčajne kultivovaného
prejavu, ktorým vždy dokázala
poslucháčov zaujať a presvedčiť.
Vedecký svet ochrany životného
prostredia a welfare zvierat prišiel o reprezentanta viac než zanieteného a dôstojného.
Olinka dostala do vienka
aj úžasný dar hlbokej ľudskosti
a empatie. Prekypovala človečenstvom v tom najčistejšom
zmysle slova. O tom by mohli
rozprávať jej študenti, domáci i tí
zahraniční, ktorí v nej našli nielen
učiteľa, ale aj druhú mamu, ktorá
považovala za prirodzené sadnúť
uprostred noci do auta a odviezť
chorého študenta k lekárovi, pomôcť pri riešení problémov s ubytovaním, alebo inými vážnejšími
či všednejšími starosťami. Mala
to šťastie, že nachádzala oporu
www.uvlf.sk

a porozumenie v milujúcom
manželovi, ktorý jej bol pri tom
neraz nápomocný. Bola tu pre
svojich študentov vždy a svetlo
v oknách jej kancelárie haslo
ako jedno z posledných. Aj jej
prísnosť a náročnosť kladená
na študentov bola výrazom jej
lásky k študentom, ktorých nielen vzdelávala, ale v pravom
zmysle slova aj vychovávala.
Rázna a prísna bola neraz aj
na svojich kolegov, dokonca aj
na mňa samotného, ale vždy
v tom bol dobrý úmysel a snaha o dobro veci. Jej konanie bolo vždy motivované spoločným
prospechom, nikdy nie sebeckým záujmom. Naša univerzita
tak v jej osobe získala zanietenú, pracovitú a zásadovú akademickú funkcionárku, ktorá ako prorektorka pre zahraničné
a doktorandské štúdium v dvoch funkčných obdobiach šírila
dobré meno univerzity v zahraničí, čo k nám každoročne priváwww.uvlf.sk

dza vždy nových záujemcov o štúdium veterinárskej
medicíny v anglickom jazyku. Nepopierateľný je
jej podiel na budovaní nového, v slovenských podmienkach výnimočného študijného programu
v spolupráci s Nórskou univerzitou v Bodø, i jej
osobný vklad pri budovaní nových kontaktov so
zahraničnými univerzitami.
Osud jej nedoprial dokončiť začatú prácu, doviesť
všetky plány do úspešného konca, zavŕšiť druhé
funkčné obdobie. Aj v čase, keď Olinke vážna choroba tak kruto zasiahla do života, neprestávala myslieť
na svoju drahú školu, na ľudí, ktorých tam nechala
a v situácii, kedy sa mnohí iní sústreďujú na svoje
osobné prežívanie, stále našla v sebe silu a ochotu
poradiť a pomôcť. Dnes univerzita stráca v jej osobe to najlepšie zo svojho stredu. Stráca ústredného
člena vedenia, vysokoškolského pedagóga, stráca
kolegyňu i priateľku. Nestráca sa ale z našich myslí,
našich sŕdc, ale ani z pamäte našej alma mater. Do
jej histórie sa zapísala svojím životom a svojou prácou už navždy. Navždy a nezmazateľne.
Drahá smútiaca rodina, prijmite, prosím, v mene
mojom, v mene vedenia školy i v mene celej akademickej obce Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach úprimnú sústrasť, aj keď slová
nedokážu oslabiť bolesť zo straty osoby takej milovanej a milujúcej, akou bola pre Vás Olinka ako manželka, mamička, sestra a teta. Snáď pomôže zmierniť
žiaľ vedomie, že všetko povedané bolo hlboko
pravdivé a úprimné, rovnako ako hlboká a trvalá je
stopa, ktorú Olinka zanechala v nás všetkých, ktorí
sme mali to šťastie, že bola kratšiu či dlhšiu dobu
vzácnou súčasťou našich životov.
Olinka naša, odpočívaj v pokoji!
Sústrastné listy prichádzali aj od univerzít a inštitúcií zo Slovenska i zahraničia, s ktorými pani
prorektorka spolupracovala. Rektor Univerzity P. J.
Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay,
DrSc., vyjadril hlbokú ľútosť a úprimnú sústrasť
k odchodu osobnosti, ktorej dielo a mnohonásobné pracovné aktivity prispeli k rozvoju vysokého
školstva nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Slová účasti prišli aj od vedenia Farmaceutickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prostredníctvom jej dekana prof. PharmDr. Pavla Mučajiho,
PhD. Od rektora, členov senátu a celej akademickej obce
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
prišiel kondolenčný list vyjadrujúci smútok nad odchodom
takého vynikajúceho vedca a úžasného človeka, akým bola
pani prorektorka, ktorú s touto univerzitou spájali dlhoročné
úzke vzťahy. Odchod prof. Ondrašovičovej bol veľkou stratou
aj pre Národný kontaktný bod EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), ktorý spolupracoval s pani profesorkou,
ktorá v pozícii národného experta presadzovala záujmy Slovenskej republiky na zasadnutiach vedeckej siete EFSA pre
hodnotenie rizika zdravia a dobrých životných podmienok
zvierat. Vedúca Národného kontaktného bodu Ing. Zuzana
Bírošová, CSc., v sústrastnom liste opísala pani prorektorku
tak, ako sme ju všetci poznali: Na komunitárnej úrovni sa
aktívne zapájala do zviditeľňovania slovenskej vedy a svojou osobnosťou a neopakovateľným šarmom prezentovala
Slovenskú republiku v najlepšom svetle. Úsmev na jej tvári
a energický prístup ostanú v spomienkach všetkých pracovníkov Národného kontaktného bodu EFSA. Stratili sme
človeka, na ktorého sme boli hrdí a mohli sme sa spoľahnúť.
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Život a práca
prof. Ing. Oľgy Ondrašovičovej, CSc.

Prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., sa narodila 2. 6. 1951
v Košiciach, kde absolvovala aj gymnázium. Vysokoškolské
štúdium ukončila s červeným diplomom a cenou rektora na
Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre v roku 1981. Od
uvedeného obdobia do roku 1990 pracovala ako vedecko-výskumná pracovníčka na ústave vtedajšej katedry mikrobiologie, imunológie a zoohygieny.
Jej kandidátska dizertačná práca z odboru špeciálna
zootechnika bola na tému Vplyv niektorých dezinfekčných
látok na mikrobiologické a chemické zloženie hnojovice. Vo
funkcii vysokoškolského učiteľa pôsobila od roku 1991 na
katedre životného prostredia. V roku 1998 obhájila habilitačnú prácu z vedného odboru 43-31-9 hygiena prostredia
a potravín na tému Kontaminácia vodných zdrojov odpadmi zo živočíšnej výroby a možnosti ich ovplyvňovania.
V roku 2007 bola menovaná za profesorku. Vo funkcii vysokoškolského učiteľa zabezpečovala výučbu praktických
cvičení a prednášok z predmetov hygiena chovu zvierat,
veterinárna starostlivosť o životné prostredie, a tiež ochrana životného prostredia. Bola vedúcou disciplín hygiena
chovu zvierat a ochrana životného prostredia pre študijný
program hygiena potravín. Od roku 1991 zabezpečovala aj
výučbu zahraničných študentov, kde bola vedúcou uvedených disciplín. Bola členkou komisie pre štátne záverečné
skúšky pre zahraničných študentov z predmetu Legislation,
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zoonoses and ecology a od roku 1998 bola členkou komisie pre záverečné skúšky študijného programu všeobecné
veterinárske lekárstvo predmetov epizootológia, verejné
a súdne veterinárske lekárstvo, veterinárna starostlivosť
o životné prostredie, ekológia a asanácia, a veterinárna legislatíva a aplikovaná ekológia pre študijný program hygiena potravín. Bola vedúcou študijného predmetu hygiena
zdravotníckych a farmaceutických zariadení v študijnom
programe farmácia a v študijnom programe trh a kvalita
potravín študijného predmetu voda v potravinárstve.
V rámci pedagogickej činnosti viedla našich a zahraničných študentov v rámci ŠVOČ a vystúpení na ŠVK, kde z 8
zúčastnených 5 študenti dosiahli ocenenia. Bola vedúcou
diplomových prác, kde pod jej vedením bolo obhájených
20 diplomových prác zahraničných študentov a 10 prác
našich študentov. V rámci doktorandského štúdia bola
v poslednom období školiteľkou 2 interných a 5 externých
doktorandov vrátane 3 zahraničných doktorandov. Pod
jej vedením od roku 1999 úspešne ukončili doktorandské
štúdium 5 doktorandi, z toho 3 interní v riadnom termíne, 1
doktorand z Cypru a 1 externá doktorandka.
Prof. Ondrašovičová mala výrazné zásluhy na budovaní
katedry. Výsledky dosiahnuté v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti zaradili prof. Ondrašovičovú medzi
uznávané odborníčky v oblasti hygieny chovu zvierat a
ochrany životného prostredia tak doma, ako aj v zahraničí,
o čom svedčí aj jej členstvo v medzinárodných komisiách.
Bola členkou Medzinárodnej zoohygienickej spoločnosti
ISAH, Bioklimatologickej spoločnosti a reprezentantkou
Slovenska v EFSA. Bola zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou 5. a 6. rámcového projektu, projektov VEGA
a spoluriešiteľkou grantových úloh na pracovisku. V rámci
riešenia medzinárodných projektov TEMPUS, DECEVEL,
TAIEX spracovala a predniesla vybrané kapitoly. Vysoko
boli hodnotené jej vystúpenia v rámci Rady EÚ zamerané
na welfare zvierat. Absolvovala študijné pobyty na veterinárnych univerzitách v Lipsku, Budapešti, Damasku a Bristole. V rokoch 2002 – 2005 absolvovala prednáškový pobyt
na Cypre.
Svoje bohaté aktivity vyplývajúce z funkčného miesta
profesorky rozšírila o ďalšie. Ako prorektorka pre zahraničné
a doktorandské štúdium od roku 2007 už v druhom funkčnom období svojou nevyčerpateľnou energiou, elánom
a zanietenosťou šírila dobré meno univerzity v zahraničí,
čo k nám privádzalo vždy nových záujemcov o štúdium veterinárnej medicíny v anglickom jazyku i nové kontakty so
zahraničnými univerzitami. A práve zásluhou jej obrovského nasadenia a nadšenia univerzita od akademického roku
2010/2011 začala spolu s nórskou University of Nordland
v Bodø výučbu nového spoločného študijného programu
Bachelor of Animal Sciences (náuka o živočíchoch), ktorý je
na Slovensku naozaj výnimočný.
Za prof. Ing. Oľgou Ondrašovičovou, CSc., ostalo množstvo vykonaného a dosiahnutého. Žiaľ, navždy odišla uprostred práce a aj keď plánov mala ešte veľa, realizovať ich jej
už osud nedoprial...
PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka
www.uvlf.sk

UVLF v Košiciach sa zapája do súťaže Národná cena za kvalitu 2014
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
vyhlásil v poradí 15. ročník súťaže Národná cena SR za
kvalitu. Táto súťaž ponúka organizáciám podnikateľského
sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné
stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií
a potvrdiť svoju výnimočnosť. Je založená na aplikácii
modelov kvality – modelu výnimočnosti EFQM a modelu
CAF. Aj jeden aj druhý model ponúka komplexný pohľad
na manažérstvo organizácie. Obidva modely kvality majú
význam pri zabezpečovaní trvalého zlepšovania všetkých
činností organizácie pri orientácii na zákazníka a koncepcii
manažérstva kvality a sú aplikované vo väčšine úspešných
európskych organizácií.
V Slovenskej republike je súťaž Národná cena SR za kvalitu
jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR
na roky 2013 – 2016, ktorého poslaním je podpora rozvoja
kvality práce, kvality produkcie, služieb a propagácie pre
trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosti vo
všetkých oblastiach spoločenského života.
Súťaž je určená pre akúkoľvek organizáciu zaoberajúcu
sa výrobou alebo poskytovaním služieb a pre organizáciu
verejnej správy, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike
podľa príslušných platných právnych predpisov. Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa prvýkrát
zapojila do súťaže v roku 2012 a v tomto roku sa opäť prihlásila do súťaže v kategórii C3 – iné organizácie verejného
sektora, a pre svoje samohodnotenie si vybrala model CAF.
Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework) je nástrojom na samohodnotenie určený pre verejná správu a bol vyvinutý na základe
analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo
kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte. Hlavným cieľom
bolo, aby sa organizácie verejnej správy začali viac orientovať na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti a vlastnej
výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, aby sa zameriavali
na riešenie svojich úloh v prospech zákazníka a aby organizácie umožňovali zamestnancom rozvíjať sa. Hlavným
cieľom modelu CAF je poskytovať jednoduchý a ľahko
použiteľný nástroj hodnotenia organizácií verejnej správy
v krajinách Európy. V roku 2012 prešiel model CAF revíziou
a jeho nová verzia, model CAF 2013, je výsledkom intenzívnej spolupráce medzi národnými korešpondentmi modelu
CAF členských štátov Európskej únie.
Systém CAF je založený na kritériách predpokladov a kritériách výsledkov, pričom medzi jednotlivými položkami
oboch kritérií existuje logické prepojenie. Kritériá predpokladov obsahujú nasledovné kritériá – vodcovstvo, stratégia
a plánovanie, zamestnanci, partnerstvá a zdroje a procesy.
Kritériá výsledkov obsahujú tieto kritériá – výsledky orientované na občana/zákazníkov, výsledky vo vzťahu k zamestnancom, výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti
a kľúčové výsledky výkonnosti.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
vytvorila komisiu pre hodnotenie kvality v systéme CAF, ktorej úlohou je nielen napísať samohodnotiacu správu podľa
šablóny poskytnutej Úradom pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR, ale aj propagovať systém CAF medzi
zamestnancami univerzity. Komisia pracuje v zložení doc.
MVDr. Peter Korim, CSc. (garant), prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD. (metodik), prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prof. MVDr.
Igor Valocký, PhD., doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., doc.
www.uvlf.sk

MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.,
PharmDr. Monika Fedorová, JUDr. Viera Jančíková, Ing. Milena Moňoková a MVDr. Marián Prokeš, PhD.
Prvoradým cieľom univerzity je trvalo aplikovať systém
CAF pri hodnotení kvality a dosahovať merateľný pokrok
podľa jednotlivých kritérií a zlepšovať všetky procesy vo
vzťahu ku svojim zákazníkom. Samozrejme, ak sa univerzita
zapojila do súťaže Národná cena SR za kvalitu, chce v nej aj
úspešne obstáť a následne sa zapojiť Externej spätnej väzby
modelu CAF, ktorá jednoznačne zhodnotí zavádzanie komplexného manažérstva kvality v organizácii.
Vyjadrujem presvedčenie, že naša účasť v súťaži nebude
len formálnou záležitosťou, ale že prinesie ďalší posun v budovaní kvality a hlavne zvýši zainteresovanosť zamestnancov univerzity na kvalite vrátane všetkých postupov, ktoré
sa s ňou spájajú, čo v praxi znamená, že každý bude môcť
prinášať návrhy na zlepšovanie v jednotlivých oblastiach
činnosti univerzity a kontrolovať dopady týchto krokov na
zlepšovanie výkonnosti našej univerzity. K tomuto všetkým
prajem pevné zdravie, zdravé pracovné prostredie a ducha
smerujúceho k dosiahnutia spoločného cieľa, ktorým nemôže byť nič iné, iba zveľaďovanie mena a postavenia našej
univerzity nielen v systéme verejných vysokých škôl v Slovenskej republike, ale aj v rámci medzinárodne uznávaných
a akceptovaných vysokoškolských inštitúcií.
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

Zasadalo kolégium rektora

pokračovanie zo str. 5

na University of Nordland v Bodø pokračujú v bakalárskom
štúdiu na našej univerzite.
Keďže významná časť výučby sa uskutočňuje na účelových zariadeniach univerzity, najmä na Školskom poľnohospodárskom podniku v Zemplínskej Teplici a Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach,
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., sa vo svojom vystúpení venoval najmä pripravenosti týchto pracovísk splniť požiadavky kladené na
výučbu.
V tomto akademickom roku čaká univerzitu dôležitá a náročná povinnosť pripraviť spisy a všetky podklady ku komplexnej akreditácii, ktoré musia byť na akreditačnú komisiu
odovzdané k 2. 6. 2014. V akom štádiu sú pripravené podklady a aké s tým súvisiace úlohy treba ešte splniť informoval
prítomných prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
V bode rôzne zazneli dve dôležité informácie. Predseda
Akademického senátu UVLF v Košiciach doc. MVDr. Peter
Lazar, PhD., pripomenul termín blížiacich sa volieb do akademického senátu a požiadal prítomných vedúcich jednotlivých katedier a prednostov kliník o súčinnosť pri zabezpečení hladkého priebehu volieb na ich pracoviskách. Rektor
univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., v súvislosti s následnými voľbami rektora predstavil svojho kandidáta na
túto funkciu, ktorým je prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
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Kolektívna zmluva na rok 2014
celkom jasné, ako a akou metodikou budú financované verejné
vysoké školy a v akej podobe kolektívna zmluva vyššieho stupňa
bude vôbec na rok 2014 podpísaná. Práve tieto aspekty museli
obidve strany pri koncipovaní KZ
mať na zreteli. Kolektívna zmluva
obsahuje 29 článkov, ktoré sa
týkajú celkovej činnosti zamestnávateľa a odborovej organizácie
a prílohu o zásadách pre tvorbu,
použitie sociálneho fondu a podmienkach poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom
a odborovej organizácii v roku
2014.
Snáď len niekoľko výňatkov zo
zmluvy, predovšetkým tie, ktoré doznali zmeny v porovnaní
s KZ v roku 2013:

V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podľa § 231
Zákonníka práce a podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
dňa 28. 1. 2014 uzatvorili zmluvné strany Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, zastúpená prof.
MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD., rektorom UVLF v Košiciach,
a Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, zastúpená prof. RNDr. Michalom Toropilom,
CSc., predsedom Rady ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach, kolektívnu zmluvu na rok 2014. Pred jej samotným podpisom
prebiehali predovšetkým konštruktívne jednania medzi
obidvoma stranami.
Na proces kolektívneho vyjednávania mali vplyv aj celospoločenské ekonomické i politické aspekty – nebolo

Zasadnutie akademického senátu
Dňa 17. 2. 2014 sa konalo riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Akademický senát na svojom zasadnutí schválil:
1. Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu
2. Organizačné zabezpečenie volieb do AS UVLF v Košiciach na volebné obdobie rokov 2014 – 2018
3. Návrh zmeny Organizačného poriadku Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach –
doplnenie čl. 15
4. Návrh zmeny Organizačného poriadku Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v
čl. 2 časti A) a časti C)
doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.
predseda akademického senátu
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- Zamestnávateľ‘ sa zaväzuje zvýšiť‘ s účinnosťou od 1. 1.
2014 zamestnancom UVLF funkčné platy o 16 €. Na
základe schválenej metodiky rozpisu dotácii na rok
2014 ďalšie zvýšenie platov zamestnancom UVLF upraví doplnok ku kolektívnej zmluve.
- Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku
zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie
(ďalej DDP) alebo doplnkové dôchodkové sporenie
(ďalej DDS) v roku 2014 je 2% z objemu zúčtovaných
platov zamestnancov zúčastnených na DDP aleboDDS.
- Zamestnávateľ‘ sa zaväzuje za každého svojho zamestnanca, ktorý je zúčastnený na DDP alebo DDS, a ktorý
na svoje DDP alebo DDS prispieva sumou vo výške
3,30 € a vyššou, mesačne prispievať a odvádzať do poisťovne príspevok vo výške 13,00 € za podmienok, v sume
a spôsobom určeným v zamestnávateľskej zmluve. Na
tento príspevok má zamestnanec právny nárok.
- Zamestnávateľ umožní odborovej organizácii aktívnu
účasť v rámci verejného obstarávania pri špecifikácii
podmienok na výber poskytovateľa stravovacích služieb pre zamestnancov.
- Počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vyplácať výšku náhrad príjmu v období od prvého
dňa pracovnej neschopnosti 40 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca a v období od štvrtého
dňa do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 70 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca
(§ 8 zák. c. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Nie je však možné vymenovať všetky pozitívne stránky
podpísanej zmluvy. Jej plnenie sa bude kontrolovať dvakrát
ročne. Počas plnenia podmienok vyplývajúcich z kolektívnej
zmluvy sa obidve strany zaviazali pre dodržiavanie sociálneho zmieru. Obidve strany sú presvedčené, že plnenie obsahu
kolektívnej zmluvy prispeje k ďalšiemu rozvoju našej univerzity.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., predseda Rady ZO
www.uvlf.sk

pokračovanie na str. 13

Návšteva veľvyslancov na univerzite

V septembri 2010 bolo Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach priznané právo udeľovať akademický
titul Joint Bachelor degree in Animal Science absolventom
dennej formy bakalárskeho spoločného študijného programu náuka o živočíchoch v študijnom odbore 6.3.1. všeobecné
veterinárske lekárstvo. Vyvrcholili
tým snahy nórskej University of
Nordland v Bodø a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach o vytvorenie spoločného študijného programu, ktorý
sa začal realizovať v akademickom roku 2010/2011. Vtedy do
prvého ročníka nastúpilo 23 študentov, ktorí absolvovali štúdium
v rozsahu troch semestrov na Faculty of Biosciences and Aquaculture v Bodø a ďalšie tri semestre
na UVLF v Košiciach. Prví absolventi promovali v Košiciach v roku
2013 a následne využili možnosť
pokračovať v štúdiu veterinárskej
medicíny v anglickom jazyku na
našej univerzite. Keďže spoločný
študijný program pre veľký záujem študentov pokračuje ďalej,
pribúdajú na našej univerzite ďalší študenti z Nórska, a ak k tomu
prirátame nórskych študentov
študijného programu General Veterinary Medicine, sme po Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine
v počte študentov z tejto severskej krajiny na druhom mieste. To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo dňa 25. 2. 2014 navštívila Univerzitu veterinárwww.uvlf.sk

skeho lekárstva a farmácie
v Košiciach Inga Magistad,
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Nórskeho
kráľovstva v Slovenskej republike, spolu s Františkom
Kašickým, mimoriadnym a
splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v
Nórskom kráľovstve. Cieľom
pracovných stretnutí bolo
prehĺbiť existujúcu slovensko-nórsku spoluprácu v
oblasti prípravy študentov
veterinárskeho
lekárstva
a prerokovať možnosti využitia fondov Nórskeho
finančného mechanizmu.
Vzácnu návštevu prijal rektor univerzity prof. MVDr.
Emil Pilipčinec, PhD., spolu
s ostatnými členmi vedenia
v zasadacej miestnosti rektorátu, a predstavil im univerzitu a študijné programy,
ktoré univerzita poskytuje,
v prvom rade tie, ktoré sa realizujú v anglickom jazyku pre
zahraničných študentov. V spoločnom rozhovore s oboma
veľvyslancami sa hovorilo o možnostiach, ako nadviazať na
doterajšie mimoriadne pozitívne skúsenosti zo spolupráce

s nórskou univerzitou i o možnostiach oboch ambasád byť
prostredníkom medzi oboma krajinami pri rozširovaní vzá11

Doc. MVDr. Peter Korim, CSc. – 50-ročný

Narodil sa 8. 3. 1964. Po maturite na Gymnáziu Šrobárova
v Košiciach bol v roku 1983 prijatý na Vysokú školu veterinársku v Košiciach, ktorú v roku 1988 ukončil v študijnom
odbore všeobecné veterinárske lekárstvo štúdium s vyznamenaním.
Po absolvovaní základnej vojenskej služby v roku 1989
nastúpil do internej vedeckej ašpirantúry na oddelení biológie VŠV v Košiciach. Od marca 1992 do októbra 1992 bol
zamestnaný ako vedecký paracovník v laboratóriu imunomodulácii Ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny
v Košiciach. Od októbra 1992 doteraz pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Ústave súdneho a veterinárskeho lekárstva
a ekonomiky UVLF v Košiciach. V roku 1996 predložil a v roku
1997 úspešne obhájil vo vednom odbore 43-06-9 epizootológia a zoohygiena kandidátsku dizertačnú prácu s názvom
Infekcia králikov s vírusom enzootickej bovinnej leukózy. Vedecko-pedgogický titul docent mu bol udelený vo vednom
odbore 43 31 9 hygiena prostredia a potravín v roku 2004
na základe úspešnej obhajoby habilitačnej práce s názvom
Právna úprava problematiky transgénnych zvierat v Slovenskej republike, ktorú predložil v roku 2002.
V rokoch 2002 – 2007 bol členom Akademického senátu
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, v rokoch
2002 – 2006 vykonával funkciu jeho tajomníka. Od 1. 3. 2007
doteraz je prorektorom Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach, v rokoch 2007 – 2011 bol prorektorom pre rozvoj školy a styk s praxou, od roku 2011 doteraz
je prorektorom pre rozvoj školy a hodnotenie kvality a je členom vedeckej rady.
Poznatky, ktoré získal v rámci vedecko-výskumnej činnosti, účelne prenáša do svojej pedagogickej činnosti. Do roku
1992 sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti venoval najmä
nádorovým ochoreniam zvierat (enzootickej bovinnej leukóze a Markovej chorobe hydiny). Od roku 1992 sa sústreďuje hlavne na oblasť veterinárnej starostlivosti, potravinového
dozoru a ochrany zvierat. Svoje odborné poznatky konfrontoval aj na medzinárodnej úrovni. V rámci medzinárodnej
vedeckej spolupráce absolvoval v roku 1998 stáž na univerzite v Rostocku a v roku 2002 na Veterinárskej fakulte Univerzity vo Wroclavi. Doposiaľ bol vedúcim grantovej úlohy
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v dvoch VEGA a troch KEGA projektoch.
Bohatá je aj jeho publikačná činnosť, je autorom alebo spoluautorom 2 vedeckých monografií, 2 odborných monografií, 4 knižných vysokoškolských učebníc, 30 vysokoškolských
skrípt, 7 iných učebných textov, 7 publikácií evidovaných
v databázach CC, 59 vedeckých a odborných časopiseckých
publikácií a 114 príspevkov na zahraničných a domácich vedeckých a odborných konferenciách. Jeho práce našli zatiaľ
odozvu v 35 citáciach SCI a 177 citáciach mimo SCI.
Doposiaľ bol vedúcim 10 povinných a povinne voliteľných študijných predmetov, zaviedol 8 nových študijných
predmetov v študijných programoch všeobecné veterinárske
lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, bezpečnosť krmív a potravín a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Pôsobil a pôsobí aj ako zástupca predsedu komisie
alebo člen komisie pre vykonanie štátnych skúšok zo študijného predmetu veterinárska legislatíva, zoonózy a ochrana
životného prostredia v študijných programoch všeobecné
veterinárske lekárastvo a hygiena potravín a ako člen komisie pre vykonanie štátnych skúšok v študijných programoch
farmácia a kynológia.
Nemalou mierou prispel aj ku vzniku akreditovaného študijného programu súdne a verejné veterinárske lekárstvo pre
3. stupeň vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorého je spolugarantom.
Ako školiteľ doviedol k úspešnej obhajobe dizertačných
prác dvoch doktorandov a je aj školiteľom ďalších piatich
doktorandov v internej aj externej forme štúdia. Doposiaľ ako vedúci bakalárskej či diplomovej práce doviedol
k úspešnej obhajobe 15 študentov.
Ako prorektor v roku 2008 v rámci komplexnej akreditácie
našej univerzity významne prispel k úspešnej akreditácii študijných programov a k akreditácii spôsobilostí uskutočňovať
habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov.
Prispel tiež k zavedeniu medzinárodne uznávaného systému hodnotenia kvality CAF na našej univerzite. Významnou
výzvou pre jubilanta v tomto roku je pripraviť podklady pre
komplexnú akreditáciu a pripraviť sa na medzinárodnú evalváciu, ktorá je pre našu univerzitu výrazným meradlom jej
kvality a medzinarodného profesijného uznania.
Oslávenec neváhal vo voľnom čase manuálnou prácou
prispieť k prestavbe cvičební a pracovných priestorov ústavu súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky, čím sa vytvorili kvalitatívne lepšie podmienky najmä
pre zabezpečenie pedagogického procesu.
Jubilant je nielen erudovaným odborníkom, manažérom,
pedagógom a obľúbeným kolegom, ale aj starostlivým a milujúcim otcom svojej rodiny. Ako pedagóg, aj ako kolega sa
vždy ochotne a rád podelí so svojím okolím o cenné rady
a skúsennosti. Je šťastie stretnúť sa s dobrým človekom. Je
šťastie byť v jeho prítomnosti. Byť dlho a stále, čerpať z jeho
podnetného priateľstva i ľudského a pracovného nasadenia.
Milý náš jubilant, dovoľ nám, aby sme Ti k Tvojim tajným
túžbam a želaniam, ukrytým v hĺbke Tvojho srdca pripojili
želania pevného zdravia, veľa radosti, šťastia, pohody, lásky,
úspechov v osobnom i pracovnom živote.
prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.,
Ing. Michal Hadbavný, CSc.
a kolektív spolupracovníkov katedry životného prostredia,
veterinárskej legislatívy a ekonomiky
www.uvlf.sk

pokračovanie zo str. 11

Návšteva veľvyslancov na univerzite

jomných kontaktov. Stretnutie pokračovalo prehliadkou niektorých pracovísk univerzity, najmä tých, ktoré sa podieľajú na
praktickej výučbe, ako klinika koní, klinika
prežúvavcov, klinika malých zvierat či katedra anatómie. Obaja ambasádori potvrdili svoj blízky vzťah k zvieratám a nielenže
sa živo zaujímali o chod týchto pracovísk,
ale úplne prirodzene nadviazali kontakt
s ustajnenými zvieratami a výnimkou
nebol dokonca ani had. Záverom návštevy na univerzite bolo stretnutie nórskej
veľvyslankyne Ingy Magistad s nórskymi
študentmi v učebni pavilónu farmácie, po
ktorom tlmočila vedeniu univerzity študentmi vyjadrenú spokojnosť s kvalitou
poskytovaného vzdelávania i obetavou
osobnou starostlivosťou, ktorá je pre nich
v cudzom prostredí vďačne oceňovaná.
Plány do budúcnosti zahrňovali aj pozvanie oboch veľvyslancov na ďalšiu návštevu Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach, ktorá má ešte dosť
čo ponúknuť aj prostredníctvom svojich
účelových zariadení, ktoré tiež prispievajú
k dobrému menu našej univerzity v európskom vzdelávacom priestore.
PhDr. Ľudmila Kundríková
kancelárka

Blahoželáme jubilantom...

foto: http://www.ephoto.sk/galeria/moj-album/8961/

V mesiacoch január a február oslávili významné
životné jubileá naši kolegovia:
Zdenka Kučerová
Bc. Zuzana Draskóczyová
MVDr. Marián Korének, CSc.
Mgr. Eva Smerigová
PaedDr. Anton Čižmárik
prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc.
Srdečne im blahoželáme a prajeme im veľa pevného zdravia,
šťastia, úspechov, životnej harmónie a porozumenia v kruhu kolegov i rodiny.
pokračovanie na str. 14

Z činnosti Flóra klubu UVLF

V akademickom roku 2012/2013 sme zaznamenali zvýšený záujem študentov univerzity o členstvo v klube a ich
počet po odchode poslucháčov záverečných ročníkov sa
nakoniec stabilizoval na 22. Činnosť členov flóra klubu bola
po konzultácií s garantom klubu sústredená na pestovanie
a rozmnožovanie rastlín podľa individuálneho záujmu štuwww.uvlf.sk

dentov. Predseda klubu M. Martiš navrhol členom klubu
systém starostlivosti o rastliny pestované v skleníku č. 1 a
zaviedli sa služby polievania. Zvýšenú starostlivosť členovia
venovali vzhľadu zelene v areáli školy a átrií študentských
domovov. Členovia klubu vysadili muškáty do kameninových kvetináčov v areáli univerzity a zabezpečili ich po13

Odišla doc. RNDr. Bernardina Pástorová, CSc.
S hlbokým zármutkom sme prijali oznámenie, že nás dňa 1.
februára 2014 vo veku
66 rokov navždy opustila doc. RNDr. Bernardina Pástorová, CSc. Jej
kolegovia a priatelia jej
vzdali úctu zápisom do
kondolenčnej knihy na
ústave fyziológie dňa 4.
februára 2014 a posledná rozlúčka so zosnulou
bola v stredu 5. februára
2014 na Verejnom cintoríne v Košiciach. Vedúca ústavu fyziológie
MVDr. Drahomíra Sopková, PhD., vystúpila v mene celého
kolektívu na smútočnom zhromaždení so spomienkou na
doc. Pástorovú:
Veľká a neopísateľná bolesť naplnila naše srdcia, keď sme
sa dozvedeli, že naša dlhoročná kolegyňa, priateľka, docentka Pástorová nás navždy opustila. Aj keď vieme, že v živote
človeka sú chvíle, ktoré nevyhnutne prídu, predsa nás ich príchod prekvapí. Tým skôr, keď prídu náhle a neočakávane a táto
smutná správa prišla neočakávane.
Doc. RNDr. Bernardína Pástorová, PhD., sa narodila 19. 8.
1947 v Košiciach. Maturovala v roku 1965 na SVŠ v Košiciach.
V rokoch 1965 – 1970 študovala na Prírodovedeckej fakulte
UPJŠ, ktorú ukončila obhajobou diplomovej práce a štátnymi
záverečnými skúškami s vyznamenaním. V roku 1974 obhájila
na Katedre všeobecnej biológie PF UPJŠ v Košiciach rigoróznou prácou a rigoróznymi skúškami titul doktor prírodovedy
(RNDr.) a nastúpila na samostatnú formu externej vedeckej
ašpirantúry. Po obhájení kandidátskej dizertačnej práce s názvom „Príspevok k štúdiu enzymatického systému krvného séra
gravidných žien a zvierat inaktivujúceho neurohormóny a syntetické chromogénne substráty“ jej bola v apríli 1976 udelená
hodnosť kandidáta vied z vedného odboru biochémia.
Pred viac ako 30 rokmi nastúpila na Katedru fyziológie VŠV
ako mladá a úspešná vedecká pracovníčka z Neurobiologického ústavu SAV, kde pracovala a zodpovedne viedla tím výskumníkov zaoberajúcich sa funkciou neuromediátorov. Jej výsledky
mali pozitívny ohlas na klinických neurobiologických pracoviskách na Slovensku aj v zahraničí.
Na katedre fyziológie pokračovala v štúdiu katecholamínov,
ich prekurzorov a degradačných enzýmov v riadiacich oblastiach reprodukčných procesov oviec počas riadenej reprodukcie a protrahovanej expozície ionizačného žiarenia a v tejto
oblasti patrila k celoslovenskej odbornej špičke. Výsledky svojej práce publikovala v odbornej tlači a prednášala na domácich a zahraničných konferenciách. Bola riešiteľkou mnohých
výskumných úloh, projektov a spoluautorkou vysokoškolských
učebníc. Zaviedla viaceré nové progresívne metódy vedeckého
výskumu (vysokotlakovú chromatografiu, rádiochemické, rádioenzymatické metódy a náročné izolačné metódy pre stanovenie neuromediátorov a nukleových kyselín v nervovom tkanive). Na základe zhodnotenia jej vedeckej činnosti jej komisia
SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie udelila kvalifikačný
stupeň II a – samostatný vedecký pracovník.
Niekoľko volebných období tiež aktívne pracovala v akademickom senáte, kde s veľkým nasadením hájila záujmy vedec14

kých pracovníkov.
Docentka Pástorová bola skromná, ale húževnatá a ambiciózna žena, tak si ju pamätajú kolegovia z katedry. Odborné
vedomosti rada odovzdávala aj študentom počas pedagogického procesu a s láskou a erudovanosťou viedla mladých vedeckých pracovníkov. Svoje vedecko-pedagogické dielo zavŕšila obhájením habilitačnej práce.
Bola to výnimočná žena, smädná po poznaní, neuveriteľne
sčítaná so záujmom o všetko nové. Neznášala ľudskú obmedzenosť, malichernosť, netolerantnosť a násilie, asi preto, lebo
ona sama bola nesmierne veľkorysá a dobrosrdečná. Mala
schopnosť vcítiť sa do druhého, bola ochotná pomôcť vždy, keď
to niekto potreboval, možno práve preto, že ona sama musela
všeličo prekonať. Život sa jej postaral o množstvo situácií, kedy
bola skúšaná jej sila. Jej život nebol ľahký, ale bol bohatý, bol
naplnený láskou k rodine, manželovi a hlavne svojim dvom synom. Pre nich robila všetko, nehľadiac na námahu a obete, len
aby im zaistila spokojný a radostný život.
V duchu každý z nás si premieta všetky tie roky, ktoré sme s
ňou spolu strávili. Odchod doc. Pástorovej je nesmierne smutný
pre nás, priateľov, kolegov, ale aj študentov, pretože roky patrila k nám a teraz odišla. Obdivovali sme jej húževnatosť, vytrvalosť a dobrosrdečnosť. Za to všetko jej patrí uznanie a naše
úprimné poďakovanie.
Lúčime sa v mene všetkých priateľov, spolupracovníkov a
kolegov, v mene vedenia školy i celej akademickej obce UVLF
v Košiciach. Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v našich srdciach zostávajú. Naša kolegyňa odišla príliš
skoro, ale v našich srdciach a spomienkach ostáva.
Kolektív pracovníkov ústavu fyziológie

Z činnosti Flóra klubu UVLF
pokračovanie zo str. 13

lievanie. V októbri všetky muškáty vybrali z kameninových
črepov, narezkovali ich a v priebehu zimných mesiacov dopestujú muškáty, ktoré sa v budúcom roku opäť vysadia.
Všetky rastlinky boli vysiate a vysadené do substrátu, ktorý
sponzorsky darovala firma Agro CS Slovakia, a. s., Lučenec,
ktorej touto cestou chceme poďakovať.
Flóra klub spolupracoval s katedrou farmakognózie a botaniky a dohodli sa na tom, že sa budú starať aj o políčka
s liečivými rastlinami pestovanými pre potreby výučby,
najmä v období, keď výučba nie je. Členovia klubu pomáhali najmä pri polievaní a okopávaní políčok. Priestor vyčlenený na činnosť klubu v internáte bol využívaný na pestovanie
orchideí a izbových kvetín. Úspešne sa darilo členom klubu
pestovať mäsožravé, citrusové rastliny a kaktusy v priestoroch skleníkov. Z finančných prostriedkov vyčlenených na
činnosť klubu sa zakúpila odborná literatúra, aby sa zvýšila
odbornosť členov pri pestovaní jednotlivých rastlín. Taktiež
sa v skleníku, ktorý patrí Flóra klubu, dala firme Netafim
Slovakia, s. r. o., urobiť závlaha, čím sa odbúrala prácnosť starostlivosti o rastliny.
Prajem všetkým členom klubu veľa entuziazmu, aby aj
naďalej rozvíjali svoje individuálne záujmy o rastliny a aby
nám všetkým skrášľovali pracovné prostredie na univerzite.
doc. Ing. Jarmila Eftimová CSc., garant klubu
www.uvlf.sk

6. ročník bowlingového turnaja o Pohár akademického senátu
Vo štvrtok 6. februára 2014 sa priaznivci bowlingu z radov
zamestnancov UVLF už po šiestykrát stretli na tradičnom
súperení v bowlingu o Pohár Akademického senátu UVLF v
Košiciach. Organizátori zaregistrovali 40 päťčlenných tímov
z rôznych pracovísk univerzity, čím bol zaznamenaný rekord
v počte prihlásených družstiev v doterajšej histórii podujatia. Po zahájení turnaja súťaženie prebiehalo na všetkých
štyroch dráhach takmer sedem hodín a o 21.30 hod. bolo
možné konečne vyhlásiť výsledky. V každej kategórii (družstvá, jednotlivci ženy, jednotlivci muži) boli ocenení v poradí
prví piati najlepší účastníci. Víťazné poháre, vecné ceny a
diplomy najlepším súťažiacim odovzdali rektor univerzity
prof. Pilipčinec a predseda akademického senátu doc. Lazar.
Toto je prehľad najlepších:
Družstvá:
1. miesto oddelenie pre zahraničné a doktorandské štúdium – 563 bodov: Trbola, Babuščáková, Bodišová, Portelekyová, Baračka
2. miesto katedra hygieny a technológie potravín II. – 545
bodov: Maté, Popelka, Fečkaninová, Gondová, Maľa
3. miesto katedra hygieny a technológie potravín I. – 532
bodov: Marcinčák, Mačanga, Škovranová, Brenesselová, Gallo
4. miesto ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva – 525 bodov: Takáč, Korim, Korimová, Mihok, Vargová
5. miesto oddelenie ekonomiky – 508 bodov: Petro, Legáthová, Moňoková, Matta, Daduľáková
Jednotlivci ženy:
1. miesto Mgr. I. Bodišová 162 bodov, 2. miesto MVDr.
Ľ. Horňáková 139 bodov, 3. miesto MVDr. V. Kissová 124
bodov, 4. miesto MVDr. L. Ľuptáková, PhD. 123 bodov, 5.
miesto MVDr. T. Weissová, PhD. 121 bodov.
Jednotlivci muži:
1. miesto MVDr. J. Mačanga, PhD. 148 bodov, 2. miesto doc.
MVDr. P. Korim, CSc. 147 bodov, 3. miesto Ing. V. Petro 139
bodov, 4. miesto Ing. M. Trbola. 137 bodov, 5. miesto Ing. R.
Dvořák 136 bodov.

Cenu útechy, venovanú prof. Toropilom, „vyhralo“ družstvo
ÚZ Rozhanovce. Na záver je potrebné poďakovať rektorovi
prof. Pilipčincovi a vedeniu univerzity za finančnú a materiálnu podporu, rovnako ako aj pracovníkom ústavu pre chov a
choroby zveri a rýb za organizačné zabezpečenie podujatia.
doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., predseda AS UVLF

... a bolo fajn!
Bude alebo nebude 23. februára 2014 lyžovačka??? To
bola otázka. Asi málo lyžiarov verilo, že po upršanej sobote sa bude v nedeľu lyžovať. Preto to množstvo telefonátov
a pochybností adresovaných organizátorom z ústavu telesnej výchovy a športu. Skalní lyžiari však prišli pred vrátnicu
školy, zavtipkovali, zmenili cieľ a vyrazili. Za necelú hodinu
sme boli v Levočskej doline pod zasneženým svahom a skoro prázdnym parkoviskom. Ani iní neverili! Kúpiť lístky, obuť
lyžiarky, zapnúť lyže a šup hore na kopec, kde už svietilo slnko. Príjemné teplo však veľmi nesvedčalo snehu. Bolo treba
prispôsobiť techniku i rýchlosť jazdy, ale po krátkom čase si
už všetci vychutnávali – poniektorí vraj prvýkrát v tejto sezóne – priam jarnú lyžovačku. Sem tam nejaká prestávka na
odpočinok či kus reči a štyri hodiny priam preleteli. A tak lyže
z nôh, šup do autobusu a verím, že spokojní a hlavne zdraví
sme vyrazili do Košíc. Ešte poďakovanie nášmu maskotovi
doktorovi Húskovi za zahrievanie lavíc na odpočinok, šoférovi Karčimu za bezpečnú jazdu, a potom skonštatovať, že
bolo fajn!
PaedDr. Anton Čižmárik
www.uvlf.sk
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Kam za pohybom v roku 2014
jovať o titul majstra UVLF vo
futbale je výzva a zároveň
relax po pracovnom strese.
Príjemnejšie už môže byť len
ponaháňať loptu nad sieťou
na beach volejbalovom turnaji pod páliacim slnkom nad
hlavou a teplým pieskom
pod nohami na lodenici.
Na toto všetko a na dobrú
veterinársku atmosféru vás
pozývajú vaši „telocvikári“,
ktorí sa tešia na príjemné
chvíle či už na lyžiach, na
vode, na turistike, v telocvični alebo na piesku...
PaedDr. Anton Čižmárik
vedúci ústavu
telesnej výchovy a športu

Tak ako každý rok, aj v tomto roku
pripravuje ústav telesnej výchovy
a športu zaujímavé športové podujatia pre študentov aj zamestnancov
a ich rodinných príslušníkov.
V tejto zime – „nezime“ tradičné lyžovačky v Poráči – Brodku a v Levočskej doline, turistické výlety na Sivec,
či pod ním do Ružínskych jaskýň,
alebo pokochať sa pohľadom do
útesov Zádielskej doliny. Otvárať či
zatvárať splavovaním Hornád, prepádlovať Ružínsku priehradu od
múra do Margecian, zdolať pereje
Dunajca, bicyklami sa vrátiť do Červeného Kláštora a obdivovať krásnu
krajinu Zamaguria z vtáčej perspektívy Troch korún je balzam na dušu.
Otestovať si kondíciu na jarnom
a jesennom behu okolo internátov
alebo silu na súťaži Železný muž
UVLF, či svoje hráčske schopnosti na
Veľkonočných a Mikulášskych turnajoch v stolnom tenise, basketbale,
florbale, futbale a volejbale, zabo-
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