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Dňa 20. apríla 2011 sa konala v aule pavilónu morfologických disciplín slávnostná inaugurácia rektora a prorektorov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach na funkčné obdobie 2011 – 2015.

 Za zvukov fanfár nasledujúc pedela prichádzali členovia vedeckej rady, akademickí 
funkcionári vysokých škôl SR, prorektori UVLF v Košiciach, predseda akademického senátu 
a ako posledný rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. Po zaznení štátnej hymny 
privítal a predstavil úvodca doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., členov vedenia univerzity, rek-
torov, prorektorov, dekanov a prodekanov slovenských a českých vysokých škôl, čestných 
hostí – predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu, prezidenta Slovenskej 
lekárnickej komory PharmDr. Tibora Czuľbu, zástupcu Komory veterinárnych lekárov SR 
MVDr. Miroslava Faga, bývalého rektora univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Dušana Magica, 
PhD., členov vedeckej rady, správnej rady a akademického senátu našej univerzity, ved-
úcich katedier, prednostov kliník, vedúcich ústavov, vedúcich rektorátnych oddelení, uči-
teľov, vedeckých pracovníkov, emeritných profesorov, študentov a všetkých prítomných.
 Predseda akademického senátu MVDr. Peter Lazar, PhD., následne vyhlásil výsled-
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základe rozhodnutia Európskej komisie pre veterinárske vzdelávanie zo dňa 20. 4. 2011.
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 Aby sme pochopili význam a dôležitosť uvedeného rozhodnutia, je potrebné na úvod 
aspoň rámcovo uviesť európsky systém hodnotenia kvality veterinárskeho vzdelávania
a veterinárskych škôl. V druhej polovici osemdesiatych rokov minulého storočia, v čase po-
treby harmonizácie veterinárskeho vzdelávania v rámci európskych krajín, bolo 27. 5. 1988 
založené Európske združenie inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie (EAEVE – European
Association of Establishments for Veterinary Education), ktorého prvým sídlom sa stala École 
nationale vétérinaire d´Alfort v Maisons-Alforte pri Paríži. Vzniku združenia bola v tom čase 
nápomocná aj komisia Európskej únie, tzv. Pomocná komisia pre veterinárske vzdelávanie 
(ACVT – Advisory Committee for Veterinary Training). V prvej polovici deväťdesiatych rokov 
minulého storočia sa členom združenia stala aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmá-
cie v Košiciach. Členstvo veterinárskej školy v združení nie je podmienené členstvom danej 
krajiny v Európskej únii a v združení je dnes organizovaných o niečo viac ako sto veterinár-
skych škôl.
 Združenie si pri svojom založení dalo za hlavný cieľ posilňovať spoluprácu medzi veteri-
nárskymi školami cestou plenárnych zasadnutí konaných každý rok na niektorej z nich, vy-
mieňať si informácie o výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti a v neposled-
nom rade posilňovať mobilitu svojich študentov a zamestnancov. Združenie však zohralo
a naďalej aj zohráva veľmi významnú úlohu pri hodnotení kvality veterinárskeho vzdeláva-

nia a veterinárskych škôl v Európe, a to vytvorením a zavedením systému evalvácie veteri-
nárskych škôl založenej na naplnení požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifi kácií, predtým na základe plnenia požiadaviek 
nariadenia Európskej komisie 78/1027/EEC známeho aj ako Veterinary Training Directive. 
 Pre úplnosť je však potrebné uviesť, že európska legislatíva pre hodnotenie kvality 
veterinárskeho vzdelávania a veterinárskych škôl v Európe sa prijímala v dvoch etapách.
V prvej etape rokov 1978 – 2005 boli prijaté tri nariadenia Európskej komisie, a to nari-
adenie 78/1026/EEC o uznávaní veterinárskeho vzdelania a možnosti uplatnenia sa vete-
rinárnych lekárov na spoločnom európskom trhu práce, ďalej už tu uvedené nariadenie 
Veterinary Training Directive – 78/1027/EEC, a nakoniec prijatie nariadenia 78/1028/EEC, 
ktorým bola vytvorená Advisory Committee on Veterinary Training. Uvedené nariadenia boli 
prijaté za sebou v jeden deň, 18. 12. 1978, a dávali predpoklad, že bude zabezpečený vy-
soký štandard veterinárskeho vzdelávania v rámci vtedajšieho Európskeho spoločenstva, 
neskôr Európskej únie.
 V druhej etape od roku 2005 doposiaľ bola 7. 7. 2005 prijatá smernica Európskeho par-
lamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifi kácií, ktorá nahradila uvedené tri 
nariadenia, a podľa ktorej sa dnes vykonáva evalvácia veterinárskeho vzdelávania a veteri-
nárskych škôl v Európe.

INAUGURÁCIA REKTORA A PROREKTOROVpokračovanie na str. 3

ky voľby nového rektora univerzity pre funkčné obdobie rokov 2011 – 2015, ktorého 
Akademický senát UVLF v Košiciach zvolil v tajnom hlasovaní na svojom zasadnutí dňa
25. novembra 2010 a ktorého 17. 1. 2011 s účinnosťou od 1. februára 2011 prezident 
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval za rektora Univerzity veterinárskeho le-
kárstva a farmácie v Košiciach – prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD. Predseda senátu potom 
vyzval prof. Pilipčinca, aby zložil sľub rektora a prijal insígniu rektora univerzity ako sym-
bol najvyššieho univerzitného úradu a právomocí s ním spojených. Obidvaja predstúpili 
spolu s pedelom pred auditórium, aby po predčítaní sľubu úvodcom ceremónie priložil 
rektor pravú ruku na žezlo, vyslovil v latinčine spondeo a MVDr. Lazarom, PhD., mu bola 
okolo krku zavesená insígnia rektora univerzity.
 Akademický senát UVLF v Košiciach na svojom zasadnutí konanom dňa 21. februára 
2011 zvolil prorektorov univerzity pre budúce štvorročné funkčné obdobie. Za prorektorku 
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť zvolil prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., prorektorku pre 
zahraničné a doktorandské štúdium prof. Ing. Oľgu Ondrašovičovú, CSc., prorektora pre 
vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky prof. MVDr. Jaroslava Legátha, CSc., pro-
rektora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality doc. MVDr. Petra Korima, CSc., a za prorektora 
pre klinickú činnosť a styk s praxou zvolil doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD. Nasledovala ich 
inaugurácia, počas ktorej prorektori prichádzali po jednom pred pódium k rektorovi uni-
verzity, ktorý ich dekoroval insígniou určenou prorektorom univerzity. 
 Po skončení inaugurácie prorektorov sa novoinaugurovaný rektor prof. MVDr. Emil Pi-
lipčinec, PhD., ujal slova a predniesol svoj inauguračný prejav:
 V polovici mája tohto roku, teda ani nie o mesiac, sa vo francúzskom Lyone zídu predsta-
vitelia veterinárskych škôl, kde si na Svetovom kongrese veterinárskeho vzdelávania pripo-
menieme 250 rokov od založenia prvej zverolekárskej školy na svete. Stalo sa to v roku 1761, 
keď vtedy 49-ročný veliteľ jazdeckej akadémie a milovník koní Claude Bourgelat, pôvodným 
povolaním právnik, získal od kráľovskej rady povolenie na založenie prvej veterinárskej školy 
v tomto meste. Táto lyonská škola bola prvá, krátko na to ju však nasledovali ďalšie, dnes 
historicky najstaršie európske veterinárske školy založené v Alforte pri Paríži, vo Viedni,
v Hanoveri, v Budapešti a v mnohých ďalších európskych mestách. I z uvedeného dôvodu bol 
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  V rámci Európskeho 
združenia inštitúcií 
pre veterinárske 
vzdelávanie bola 
evalvácia veterinár-
skeho vzdelávania
a veterinárskych škôl
v kompetencii Spo-
ločnej komisie pre 
vzdelávanie (JEC 
– Joint Education 
Committee) zloženej 
tak zo zástupcov 
združenia, ako aj 
zástupcov Európskej 
federácie veteri-
nárnych lekárov 
(FVE – Federation of 
Veterinarians of Eu-
rope). Táto komisia 
bola neskôr preme-
novaná na Európsku 
komisiu pre veteri-
nárske vzdelávanie 
(ECOVE – European 
Committee on Veteri-

nary Education), pričom komisia si zachovala svoje zloženie a zastupuje Európske združenie 
inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie aj Európsku federáciu veterinárnych lekárov. Bola 
prijatá zásada, že evalvácia veterinárskeho vzdelávania a veterinárskych škôl sa vykonáva 
periodicky každých desať rokov na základe prijatého Európskeho systému evalvácie vete-
rinárskeho vzdelávania, ktorý má spracované svoje Zásady (PPE – Principles and Process of 
Evaluation) a Štandardné pracovné postupy (SOP – Standard Operating Procedures). 
 V súlade s uvedenými zásadami a štandardnými pracovnými postupmi bola priprave-
ná a vykonaná aj evalvácia našej univerzity v dňoch 23. – 30. 10. 2005. Dva mesiace pred 
návštevou univerzity členovia evalvačného tímu dostali Sabahodnotiacu správu univerzity 
aj s prílohami spracovanú v trinástich kapitolách v súlade so štandardnými pracovnými po-
stupmi. Počas tohto hodnotenia experti evalvačného tímu navštívili pracoviská univerzity 
vrátane jej účelových zariadení, stretli sa so zamestnancami univerzity, jej absolventmi, 
študentmi, zástupcami Komory veterinárnych lekárov SR a zástupcami Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy SR ako aj praktickými veterinárnymi lekármi. Na základe výsledkov 
evalvácie bola evalvačnou komisiou vypracovaná Správa o návšteve Univerzity veterinárske-
ho lekárstva v Košiciach. Uvedená správa bola prijatá Spoločnou komisiou pre vzdelávanie 
EAEVE a FVE v Bruseli dňa 4. 7. 2006 a následne 30. 8. 2006 zaslaná na univerzitu.
 Je zásadou, že evalvačná komisia v hodnotiacej správe ku každej z hodnotenej oblasti 
predkladá svoj komentár a návrhy na zlepšenie, čo v konečnom dôsledku má byť pre hod-
notenú inštitúciu akýmsi návodom na zlepšenie jej práce a výsledkov vo všetkých oblastiach 
jej činnosti. Obdobným spôsobom bola spracovaná aj Správa o návšteve Univerzity veteri-
nárskeho lekárstva v Košiciach, v ktorej univerzita od členov evalvačnej komisie dostala celý 
rad cenných komentárov a návrhov. Všetky uvedené návrhy, s výnimkou jedného, mali 
charakter odporúčaní, ktoré ak nebudú implementované ešte neznamená, že inštitúcia 
nespĺňa v tom čase platné nariadenie Európskej komisie 78/1027/EEC o veterinárskom vz-
delávaní. Evalvačná komisia však vo svojej správe predniesla aj jeden návrh, ktorý nemal 
iba charakter odporúčania, ale bol pre univerzitu záväzný, a ak by nebol implementovaný 
do piatich rokov od vykonanej evalvácie, znamenalo by to, že univerzita nespĺňa nariadenie 
Európskej komisie 78/1027/EEC o veterinárskom vzdelávaní. Navyše, v súlade so zásadami 
a štandardnými pracovnými postupmi, všetky návrhy, ktoré sú pre hodnotenú inštitúciu 
záväzné a nemajú iba charakter odporúčania, sa označujú ako nedostatky kategórie 1
(defi ciency category 1). Takýmto návrhom, ktorý mal charakter záväzného odporúčania a pre 
našu univerzitu bol zároveň aj nedostatkom kategórie 1, ktorý vo svojej hodnotiacej správe 
konštatovala evalvačná komisia, bola skutočnosť, že „objekty a zariadenia pre kone, zabez-
pečenie ich liečby, chirurgie, hospitalizácie a starostlivosti o ne musia byť na univerzite zlepše-
né z hľadiska zariadenia, vybavenia a personálu.“ Čo by to znamenalo pre univerzitu i pre jej 
absolventov neodstránenie tohto nedostatku snáď ani netreba príliš rozoberať. Stratili by 
sme podľa nepísaných pravidiel EAEVE mandát plnoprávneho člena tohto združenia, stratili 
by sme šance uplatniť sa na spoločnom európskom edukačnom trhu, absolventi našej školy 
by stratili kredit na európskom trhu práce, a teda univerzita by stratila svojich študentov!
A už by sme nikdy neboli schopní dobehnúť tento periodický systém evalvácie a nemali by 
sme šancu opätovne sa doňho zaradiť.

 I z uvedeného dôvodu nové vedenie univerzity ihneď po svojom nástupe do funkcie 
začiatkom roku 2007 pristúpilo k zásadným zmenám, ktoré vytvorili všetky predpoklady 
na odstránenie nedostatku kategórie 1. V prvom rade s účinnosťou od 1. 9. 2007 došlo na 
univerzite k zásadnej zmene jej organizačnej štruktúry. Bolo vytvorených päť kliník podľa 
druhov zvierat: klinika malých zvierat, klinika koní, klinika prežúvavcov, klinika ošípaných, 
klinika vtákov a exotických zvierat, dvanásť katedier pre základné a predklinické disciplíny 
a štyri účelové zariadenia (Školský poľnohospodársky podnik v Zemplínskej Teplici, Účelové 
zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach, jazdecký areál a študent-
ské domovy). Uvedené kliniky boli vytvorené reorganizáciou vtedajších štyroch kliník, a to: 
kliniky chirurgie, ortopédie a röntgenológie; kliniky pôrodníctva, gynekológie a andrológie;
I. internej a II. internej kliniky.
 V súvislosti s organizačnou zmenou univerzity a zriadením piatich kliník podľa druhov 
zvierat boli na univerzite s účinnosťou od akademického roku 2007/2008 prijaté aj nové 
učebné plány pre 6-ročné štúdium v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo 
a v študijnom programe hygiena potravín založené na výučbe podľa druhov zvierat, ktoré 
sú zároveň v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní 
odborných kvalifi kácií, odporučeniami hodnotiacej správy a kreditovým systémom štúdia.
A v neposlednom rade v novej organizačnej štruktúre univerzity boli personálne, priesto-
rovo a materiálno-technicky vybudované univerzitné kliniky, kliniku koní a jej ďalších za-
riadení nevynímajúc.
 Klinika koní disponuje v súčasnosti dostatočnými priestormi pre výchovno-vzdelávaciu, 
klinickú a vedecko-výskumnú činnosť. Disponuje predovšetkým vyšetrovňou s príručným 
vyšetrovacím laboratóriom, operačnou sálou, ustajňovacími priestormi pre ustajnenie
a hospitalizáciu koní. Súčasťou ustajňovacích priestorov je aj opláštený postnarkotizačný 
box. Boli taktiež zriadené priestory pre izoláciu koní chorých alebo podozrivých z nákazy 
infekčnou chorobou. Na klinike koní bola zriadená aj mobilná klinika. Súčasťou kliniky koní 
je aj podkúvačská dielňa a jazdecký areál. Len za ostatné dva roky bolo na kliniku koní za-
kúpené prístrojové vybavenie a zariadenie za takmer 600 000.- EUR z projektov Európskej 
únie a ostatných fi nančných zdrojov. Navyše, v súčasnosti je pred dokončením polyfunkčný 
objekt pre kliniku koní (vyšetrovňa, ustajňovacie a hospitalizačné priestory, učebne, admi-
nistratívne priestory, skladové priestory a pod.).
 Od 29. 7. 2008 má univerzita s Prezídiom Policajného zboru SR uzavretú Zmluvu
o zabezpečovaní starostlivosti o kone, Zmluvu o zabezpečovaní veterinárnej starostlivosti
o kone a Zmluvu o zabezpečovaní podkúvačskej starostlivosti o kone, v zmysle ktorej klinika 
koní vykonáva veterinárnu starostlivosť vrátane preventívnej veterinárnej starostlivos-
ti a podkúvania koní pre oddelenie jazdnej polície so sídlom v Košiciach. Univerzita má
od 16. 4. 2010 uzatvorenú Rámcovú zmluvu o spolupráci medzi Univerzitou veterinárskeho le-
kárstva a farmácie v Košiciach a Národným žrebčínom Topoľčianky, štátny podnik. Spolupráca 
je zameraná na výchovno-vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti reprodukcie
a poradenských služieb v oblasti chovu koní. V rámci uvedenej spolupráce bolo na klinike 
koní zriadené detašované pracovisko pre riadenú reprodukciu kobýl. Klinika koní spolupra-
cuje taktiež so Strediskom chovu koní v Dobšinej, ktoré patrí Lesom Slovenskej republiky, 
štátny podnik. Stredisko je zamerané na chov Norika muránskeho typu pre lesné hospo-
dárstvo, ako aj na chov plemenných žrebcov pre plemenitbu v krajinskom chove. Spolu-
práca kliniky s uvedeným chovom spočíva predovšetkým v poradenskej činnosti a prevencii 
chorôb koní v tomto chove.
 Toto boli základné a ešte mnohé ďalšie kroky, ktoré bolo nevyhnutné vykonať v priebehu 
ostatných štyroch rokov, aby som koncom februára tohto roku mohol prezidentovi Európ-
skeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie oznámiť, že sme odstránili všetky 
nedostatky, ktoré viedli k vzniku záväzného odporúčania pre našu univerzitu, charakteru 
nedostatku kategórie 1, a zároveň ho požiadať o vykonanie opakovanej návštevy univerzity 
za účelom zhodnotenia skutkového stavu. 
 Opakovaná návšteva univerzity bola vykonaná 28. – 29. 3. 2011. Experti evalvačného 
tímu mali možnosť stráviť dva dni na klinike koní a jej zariadeniach, stretnúť sa s jej zamest-
nancami, študentmi a vedením školy. Na základe vykonanej návštevy experti evalvačného 
tímu vypracovali pre Európsku komisiu pre veterinárske vzdelávanie Správu o opakovanej 
návšteve Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, ktorú zároveň predložili na jej roko-
vanie v Bruseli v dňoch 12. – 13. 4. 2011. Nakoľko predložená správa konštatovala, že uni-
verzita v priebehu ostatných rokov prijala viaceré opatrenia a odstránila všetky nedostatky, 
ktoré viedli ku prijatiu záväzného odporúčania majúceho charakter nedostatku kategórie 1, 
vydala rozhodnutie o zaradení univerzity na zoznam visited and approved establishments 
– navštívených a potvrdených veterinárskych škôl. Jasne povedané – získali sme medziná-
rodne uznávanú značku kvality, keď sme sa ocitli na tomto zozname.
 A to je koniec celého príbehu. Príbehu trošku smutného, ale so šťastným koncom. Prí-
behu, ktorý má svojich kladných, ale aj záporných hrdinov. Príbehu, ktorý už nebude ani 
dlhší, ani komplikovanejší (aj na samotné vyrozprávanie), akým v skutočnosti bol, keď
v ňom vyjadrím poďakovanie všetkým tým, ktorí v ňom vystupovali od samého začiatku. 
 V prvom rade by som rád poďakoval tímu, s ktorým som ako vtedajší prorektor
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rok 2011 vyhlásený Svetovou organizáciou veterinárnych lekárov za Svetový rok veterinárskej 
medicíny.
 Pred dvoma rokmi som na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady konanej pri príležitosti 60. 
výročia založenia Vysokej školy veterinárskej v Košiciach mimo iného uviedol, že až si budeme 
v roku 2011 pripomínať 250 rokov veterinárskeho vzdelávania, bude to zároveň aj 250. výročie 
veterinárskeho povolania. A to bude nepochybne aj príležitosť, aby sme vzdali úctu desiatkam 
generácií veterinárnych lekárov, ktorí veľakrát v ťažkých podmienkach i pri ohrození vlastného 
zdravia a vlastného života tlmili závažné choroby prenosné zo zvieraťa na človeka. Hovoril som 
to vtedy, a opakujem to po dvoch rokoch znovu, aby sme si znovu pripomenuli, že veterinárni 
lekári svojou každodennou prácou prispievali a naďalej prispievajú k potravinovej bezpečnosti, 
k zmierňovaniu hladu vo svete a k zdraviu ľudstva ako takého. Veterinárni lekári vždy boli a 
dodnes sú advokátmi zvierat, ktorých prvoradým záujmom je pohoda zvierat. A v neposled-
nom rade veterinárni lekári majú nemalý podiel na ochrane životného prostredia a zachovaní 
biodiverzity. I z uvedeného dôvodu ústrednou myšlienkou všetkých podujatí organizovaných 
pri oslave Svetového roka veterinárskej medicíny 2011 je „veterinárny lekár pre zdravie – vete-
rinárny lekár pre potraviny – veterinárny lekár pre planétu“.
 Univerzita počas svojej viac ako 60-ročnej histórie prešla mnohými, veľakrát i zložitými 
zmenami od monofakultnej vysokej školy cez fakultu až po dnešnú monofakultnú univerzitu. 
V každej etape svojej existencie, nech boli podmienky akokoľvek náročné, si univerzita zacho-
vávala náročnosť na seba samu, na kvalitu poskytovaného vzdelávania, ktoré je už niekoľko 
desiatok rokov spojené s vysokým stupňom internacionalizácie. Univerzita, ktorá pred viac 
ako 60-timi rokmi začínala ako monofakultná vysoká škola s jedným študijným programom, 
zabezpečuje dnes vysokoškolské štúdium v 23 študijných programoch na všetkých troch stup-
ňoch vysokoškolského vzdelávania. Aby jej absolventi mohli nájsť uplatnenie nielen doma, ale 
i v zahraničí, nie iba v privátnej praxi či štátnej službe, ale i vo vede, školstve, prípadne i v 
ďalších oblastiach spoločenskej praxe, univerzita musí rešpektovať skutočnosť, že veterinárska 
medicína i farmácia patria k piatim regulovaným povolaniam v Európskej únii, štúdium kto-
rých musí byť zabezpečené podľa jednotných európskych učebných plánov, musí byť v súlade s 
príslušnou smernicou Európskej únie a zároveň musí byť aj periodicky evalvované. 
 Z uvedeného dôvodu bol na univerzite vždy kladený veľký dôraz na hodnotenie kvality 
ňou poskytovaného vzdelávania nielen na úrovni národnej, ale aj na úrovni medzinárodnej. 
Naša univerzita je dnes na európskom zozname „visited and approved veterinary schools“, 
teda evalvovaných a potvrdených veterinárnych škôl Európy, čo sa v súčasnosti považuje
za najvyššiu značku kvality poskytovaného veterinárskeho vzdelávania v Európe. 
 Za ostatné roky však univerzita išla ešte ďalej a na národnej úrovni rozšírila svoju pô-
sobnosť aj o oblasť farmaceutických vied poskytovaním magisterského študijného progra-
mu farmácia. V tomto roku budú promovaní aj prví absolventi tohto študijného programu
a zároveň a jej prví farmaceuti, čím sa univerzita stala druhou vysokou školou na Slovensku 
poskytujúcou farmaceutické vzdelanie. Uvedená skutočnosť sa premietla i do zmeny názvu 
univerzity a zmeny jej loga.
 Od akademického roku 2010/2011 sme svoju pôsobnosť rozšírili aj na úrovni medzinárod-
nej poskytovaním spoločného študijného programu v jazyku anglickom animal science, ktorý 
zabezpečujeme spolu s nórskou University of Nordland v Bodø.

 Univerzita za ostatné obdobie uskutočnila viaceré zmeny vo svojej organizačnej štruktúre, 
učebných plánoch a systemizovala miesta všetkých zamestnancov univerzity. Prechádzajúc 
areálom školy i jej účelových zariadení je možné vidieť prvé výsledky dôslednej revitalizácie 
nášho výučbového a vedecko-výskumného prostredia, ktorú sme začali s cieľom vybudovať 
modernú základňu pre výučbu a vedecko-výskumnú činnosť na univerzite a zároveň s cieľom 
poskytnúť študentom a učiteľom univerzity primerané podmienky pre vzdelávanie a výskum
v oblasti veterinárskych a farmaceutických vied. 
Za nie menej významné pre skvalitňovanie všetkých činnosti univerzity považujeme zapojenie 
sa univerzity do čerpania fi nančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v operačnom pro-
grame Výskum a vývoj a Vzdelávanie. 
 Nie je mojím úmyslom dať vo svojom vystúpení odpočet toho, čo za ostatné roky funkčného 
obdobia rektora bolo urobené. Skôr mám záujem poukázať na zásadné zmeny, ktorými univer-
zita v nedávnom období prešla. Tak sa my i na základe uvedeného budeme môcť zamyslieť nad 
jej ďalším smerovaním v krátko-, stredno- i dlhodobom horizonte.
 Musíme vychádzať zo skutočnosti, že univerzita má dnes viac ako 2000 študentov a študij-
né programy tak z veterinárskych, ako aj farmaceutických vied. To sa môže niekomu zdať málo, 
ale v porovnaní s obdobím pred 10 rokmi, keď sme mali približne 700 študentov, je nárast príliš 
výrazný na to, aby sme to nezohľadnili v našich plánoch do budúcnosti. Tiež musíme vychádzať 
zo skutočnosti, že univerzita významným spôsobom rozšírila svoju spoluprácu nielen s ostat-
nými vysokými školami doma i v zahraničí, ale aj s ústavmi Slovenskej akadémie vied a malými 
a strednými podnikmi tak pri príprave a zabezpečovaní jednotlivých študijných programov, ako 
aj pri zakladaní spoločných vedecko-výskumných centier a pracovísk. Nemôžeme opomenúť, 
že univerzita vychováva absolventov s vysokou pridanou hodnotou pre rezort pôdohospo-
dárstva a rezort zdravotníctva. Že univerzita je silne internacionalizovaná nielen z pohľadu 
európskeho vysokoškolského a vedecko-výskumného priestoru, ale aj z pohľadu uplatnenia 
svojich absolventov na spoločnom európskom trhu práce.
 Čo teda do budúcnosti, univerzita? Na čo sa zamerať? Čo preferovať? Čoho sa vystríhať?
 Na úrovni národnej i medzinárodnej... Na úrovni mesta i regiónu... Tak v oblasti výchovy
a vzdelávania, ako aj v oblasti vedy a výskumu a transferu poznatkov do praxe...
 Dnes je často skloňovaným slovom kvalita. Kvalita vysokoškolského vzdelávania, kvalita 
vysokých škôl na Slovensku, kvalita fakúlt, kvalita študijných programov, kvalita vysokoškol-
ských profesorov, kvalita absolventov. Ako som už uviedol, vychovávame absolventov, na vzde-
lávanie ktorých sa vzťahuje smernica Európskej únie o regulovaných povolaniach. Sme si teda 
vedomí toho, že by sme ich vzdelávať nemohli, ak by sme nespĺňali náročné európske kritériá 
a neprechádzali pravidelnými medzinárodnými hodnoteniami. Je to proces periodický a nikdy 
nekončiaci. Je to proces náročný, ale chápeme ho ako cestu k vyššej kvalite poskytovaného 
vzdelávania. Zvlášť teraz, keď v Európe v rámci veterinárskeho vzdelávania prechádzame na 
dvojstupňový systém hodnotenia jeho kvality, ktorý je založený na medzinárodnej evalvácii 
na prvom stupni a na medzinárodnej akreditácii na druhom stupni. Na porovnanie, až dnes 
zo sto veterinárnych škôl Európy je na zozname „visited and approved veterinary schools“, 
teda evalvovaných a potvrdených veterinárnych škôl Európy 46, teda ani nie 50% z nich, tak 
zo sto uvedených európskych veterinárnych škôl prešli doposiaľ za ostatné tri roky uvedeným 
dvojstupňovým evalvačno-akreditačným systémom hodnotenia odkedy bol prijatý iba tri 
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univerzity pripravoval v rokoch 2004 – 2005 Sebahodnotiacu správu univerzity pre evalvačnú 
komisiu, najmä vedúcim katedier, prednostom kliník, vedúcim ústavov, účelových zariadení
a rektorátnych oddelení ako aj ďalším zamestnancom univerzity, zvlášť však doc. MVDr. 
P. Korimovi, CSc., ktorý mi pri príprave podkladov pre Sebahodnotiacu správu univerzity 
bol zvlášť nápomocný. Rád by som vyjadril poďakovanie organizačnému tímu, ktorý za-
bezpečoval priebeh samotnej evalvácie a organizoval stretnutia členov evalvačného tímu 
na všetkých úrovniach a so všetkými cieľovými skupinami počas ich pobytu na univerzite, 
zvlášť však prof. MVDr. I. Rosivalovi, CSc., ktorý profesionálnym spôsobom a s plným nasa-
dením plnil funkciu liaison offi  cer – styčného dôstojníka, lepšie povedané komunikátora 
medzi univerzitou a evalvačným tímom. Moje poďakovanie patrí členom akademického 
senátu, vedeckej rady a správnej rady univerzity, od ktorých som ako rektor univerzity do-
stal mandát na vykonanie všetkých opatrení a zmien, ktoré nakoniec viedli k odstráneniu 
nedostatku kategórie 1 a zaradeniu univerzity medzi popredné európske veterinárske ško-
ly. Samozrejme, všetko by bolo málo platné, ak by som nemal realizačný tím, zástupcami 
ktorého boli predovšetkým členovia vedenia a ostatní vedúci pracovníci univerzity, ktorí sa 
v priebehu ostatných štyroch rokov podieľali na vykonaní a realizácii všetkých už tu uvede-
ných opatrení a zmien. Predovšetkým im patrí najväčšia vďaka, že tento príbeh sme doviedli 
do úspešného konca.
 Záverom svojho príspevku by som rád vyjadril poďakovanie i členom evalvačnej komisie 
v zložení Dr. N. O. Bjerregaard (predseda), prof. M. Gogny, prof. E. Ropstad, Dr. F. Anthony, 
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prof. J. Rehage a Dr. D. M. Allman, ktorí navštívili univerzitu v dňoch 23. – 30. októbra 2005 
a vypracovali Správu o návšteve Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. I na základe 
ich odporúčaní došlo na univerzite od toho času k zásadným zmenám, ktoré v mnohom 
napomohli zlepšiť výchovu veterinárneho lekára na našej univerzite v intenciách smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifi kácií. Rád vyjadru-
jem poďakovanie taktiež členom evalvačnej komisie v zložení prof. L. Fodor a Dr. B. Zemljič, 
ktorí navštívili našu univerzitu v dňoch 28. – 29. 3. 2011 počas jej opakovanej návštevy
a vypracovali Správu o opakovanej návšteve Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. 
Na základe ich odporúčaní mohla Európska komisia pre veterinárske vzdelávanie na svojom 
zasadnutí v dňoch 12. – 13. 4. 2011 prijať rozhodnutie v prospech univerzity a 20. 4. 2011 
ju zaradiť na zoznam visited and approved establishments. 
 Tým sa zároveň uzavrel celý proces evalvácie na našej univerzite a mohla sa naplniť i jej 
hlavná myšlienka, a to, že evalvácia nemá byť pre veterinársku školu trestom, ale cestou, 
ako zvyšovať jej kvalitu v oblasti vzdelávania, vedecko-výskumnej, klinickej a ostatnej jej 
činnosti. Ale zároveň nás to posúva k ďalšej méte. Ako som povedal vo svojom inaugurač-
nom prejave, na plenárnom zasadnutí EAEVE 29. 5. 2009 boli inovované zásady a štandard-
né operačné postupy, podľa ktorých hodnotenie veterinárskeho vzdelávania a veterinár-
skych škôl bude už dvojstupňové – prvým stupňom je evalvácia, druhým akreditácia...

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor 
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veterinárne školy. I toto je cesta ku kvalite. Cesta ku kvalite vysokej školy i kvalite vzdelania 
na nej získanej. Cesta veľakrát dlhá a náročná, ale cesta s jasne stanovenými cieľmi a jasne 
stanovenými pravidlami. Pravidlami, ktoré sa nemenia každý deň a už vôbec nie počas hry ale-
bo na základe politických rozhodnutí. Pravidlami, ktoré nie je možné podliezť, obísť alebo ich 
nejakým iným spôsobom zmäkčiť. Pravidlami, ktoré každý z nás rešpektuje, pretože sme sa na 
nich spoločne dohodli a spoločne ich aj prijali. A to je to, čo mi po mojich viac ako desaťročných 
skúsenostiach v akademickej funkcii chýba pri hodnotení kvality ktorejkoľvek oblasti spätej 
s vysokoškolským vzdelávaním na Slovensku. Jasne stanovené a rešpektované pravidlá hry. 
Pre všetkých. V prospech vyššej kvality vysokoškolského vzdelávania. Ale predovšetkým v pro-
spech našich budúcich absolventov a ich profesií, pre ktoré ich vychovávame. Ak tomu tak nie 
je, môže nám to potom veľakrát pripadať ako cesta odnikiaľ nikam. 
 Ak si máme my na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach udržať, resp. 
zvýšiť kvalitu vo všetkých oblastiach jej činnosti z hľadiska kritérií jej národného i medzinárod-
ného hodnotenia, tak potom v nastavajúcom období budeme musieť: 
- personálne a inštitucionálne dobudovať študijný program farmácia ako jeden z predpokla-
dov vytvorenia fakulty farmácie, ďalej
- integrovať atomizovanú vedecko-výskumnú činnosť na univerzite ako jeden z predpokla-
dov, ako byť v zadefi novaných oblastiach vedy a výskumu medzinárodnou, resp. národnou 
špičkou a v neposlednom rade
- pokračovať v systematickom budovaní modernej základne pre výučbu a vedecko-výskum-
nú činnosť na univerzite a na jej účelových zariadeniach, aby sme tak vytvárali medzinárodne 
akceptovateľné podmienky pre štúdium, výučbu a výskum v oblasti veterinárskych a farmace-
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utických vied, čo je jedným z predpokladov úspešnej medzinárodnej evalvácie a akreditácie, 
ktorá je na univerzite plánovaná v roku 2016 v súlade so smernicou Európskej únie.
 Časť podmienok a predpokladov, ktoré sme si na univerzite vytvorili na úspešné naplne-
nie tu uvedených strategických cieľov a zámerov už v predchádzajúcom období, som uviedol
v úvodnej časti svojho vystúpenia. Súviseli predovšetkým so zmenami, ktoré sme prijali
v organizačnej štruktúre univerzity a v učebných plánoch jednotlivých študijných programov, 
ďalej súviseli so systemizáciou pracovných miest všetkých zamestnancov univerzity a revita-
lizáciou výučbového a vedecko-výskumného prostredia univerzity a jej účelových zariadení.
 Na personálne a inštitucionálne dobudovanie študijného programu farmácia ako jedené-
ho z predpokladov vytvorenia fakulty farmácie bude nevyhnutné:
- dobudovať personálne katedru farmakognózie a botaniky a katedru galeniky, ďalej
- zriadiť univerzitnú výučbovú lekáreň adaptáciou priestorov bývalého záhradníctva, ďalej
- vybudovať malú botanickú záhradu liečivých rastlín adaptáciou časti skleníkov a ich okolia 
a v neposlednom rade
- posilniť spoluprácu s ostatnými farmaceutickými školami a farmaceutickými spoločnosťa-
mi v Slovenskej a Českej republike, predovšetkým v oblasti výchovy diplomantov a doktoran-
dov ako aj v oblasti spolupráce v oblasti farmakologického, farmaceutického a toxikologické-
ho výskumu.
 Pre integráciu atomizovanej vedecko-výskumnej činnosti na univerzite sme v ostatnom 
období zadefi novali prioritné smery jej zamerania, vykonali systemizáciu pracovných miest 
vedeckých a technicko-hospodárskych pracovníkov a začali s implementáciou úspešných 

projektov centier excelencie a kompetenčných centier vlastných alebo získaných v partnerstve. 
Pre ďalšiu integráciu atomizovanej vedecko-výskumnej činnosti na univerzite, zlepšenie orga-
nizácie jej riadenia a zvýšenie jej efektívnosti bude potrebné ustanoviť odborných garantov 
pre jednotlivé oblasti vedecko-výskumného zamerania univerzity a vytvárať podmienky pre 
vyššiu grantovú úspešnosť v národných a medzinárodných grantových agentúrach pre trvalo 
udržateľný rozvoj excelentných a ostatných pracovísk podieľajúcich sa významnou mierou na 
vedecko-výskumnej produkcii univerzity. 
 Zabezpečiť rozvoj univerzity a garantovať jej kvalitu bude možné iba neustálym skvalit-
ňovaním výučbového a vedecko-výskumného prostredia univerzity s vytváraním jedinečných 
výučbových a vedecko-výskumných pracovísk v oblasti veterinárskych a farmaceutických vied. 
Príkladom toho, že je to možné, nie sú iba naše účelové zariadenia, celé ústavy, či katedry a ich 
laboratóriá a cvičebne, ale v ostatnom čase sme boli svedkami toho, že máme aj kapacitu na 
budovanie moderných a špičkových klinických pracovísk. Stále totiž platí, že kliniky a klinické 
pracoviská sú výkladnou skriňou každej veterinárnej školy. Veľmi drahou výkladnou skriňou, 
ale zároveň aj zďaleka viditeľnou, ktorá vydáva pravdivý obraz o chudobe alebo bohatstve tej 
ktorej veterinárnej školy, alebo, ak chcete, o jej kvalite či nekvalite, a zároveň aj o jej atraktív-
nosti alebo nezáujmu zo strany študentov, klientov a partnerov.
 Z uvedeného dôvodu si želám a zároveň sa budem zasadzovať, aby nastavajúce obdobie 
bolo obdobím prajným z hľadiska investičného aj pre naše kliniky a klinické pracoviská aspoň 
tak, ako to bolo doposiaľ pre kliniku koní a kliniku malých zvierat.
  Z tohto miesta som pred štyrmi rokmi predniesol svoj prvý inauguračný prejav, ktorý vychá-
dzal z toho, že moje prvé funkčné obdobie rektora sa bude niesť v znamení zmien. Zmien, ktoré 

sme očakávali, pripravili sa na ne a ktoré sa úspešne realizovali za podpory členov vedenia
i širokého kolektívu Vás, učiteľov a vedcov i ďalších zamestnancov našej školy. Aj vďaka Vám, 
ktorí ste sa podieľali na zvládnutí týchto zmien, mnohokrát neľahkých, môže môj druhý inau-
guračný prejav upriamiť pozornosť na kvalitu, v duchu ktorej chcem s členmi vedenia riadiť 
ďalšie smerovanie našej alma mater v rokoch 2011 – 2015.
 Prijmite ešte raz moje poďakovanie, ktoré patrí Vám všetkým, prítomným i neprítomným 
na tomto slávnostnom zhromaždení, ktorí sa na svojich pracoviskách podieľate svojou každo-
dennou prácou na budovaní školy, na rozvoji všetkých oblastí jej činnosti, napĺňate jej odkaz
a poslanie, a tvoríte budúcnosť tejto inštitúcie. 
 Zaželajme všetci spoločne našej univerzite do ďalších rokov jej života Vivat, crescat et fl ore-
at! Nech žije, nech rastie, nech prekvitá!

 Atmosféru slávnostného zhromaždenia po doznení prejavu spestrili hudobné skladby
v podaní sólistov sláčikového kvarteta Štátnej fi lharmónie v Košiciach. 
 Záverom celého slávnostného zhromaždenia bolo vyslovenie prianí celému vedeniu uni-
verzity, ktoré preberá starostlivosť o našu alma mater na nasledujúce roky, aby po zaznení 
hymny Gaudeamus igitur opäť za zvukov fanfár odišiel rektor a prorektori univerzity, aka-
demickí funkcionári, hostia a členovia vedeckej i správnej rady. Kroky všetkých prítomných 
potom viedli do jedálne školy, kde ich čakalo občerstvenie a kde slávnostnosť dňa našla 
zavŕšenie v osobných blahoželaniach.

Mgr. Ľudmila Kundríková, kancelárka

4 www.uvlf.sk

Úvodca doc. MVDr. P. Maľa, PhD., prorektori doc. MVDr. P. Korim, CSc.,
a prof. Ing. O. Ondrašovičová, CSc., predseda AS MVDr. P. Lazar, PhD., rektor 
prof. MVDr. E. Pilipčinec, PhD., prorektori prof. MVDr. J. Mojžišová, PhD.,  
prof. MVDr. J. Legáth, CSc., a doc. MVDr. O. Nagy, PhD. (zľava doprava). 
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 Dňa 21. 3. 2011 sa konalo riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Akademický senát na svojom zasadnutí schválil:
1. MVDr. Pavla Naďa, PhD., za tajomníka AS UVLF v Košiciach.
2. Členov Vedeckej rady UVLF v Košiciach.
3. Návrh rozpočtu (fi nančného plánu) UVLF v Košiciach na rok 2011.
4. Návrh zmeny Organizačného poriadku UVLF v Košiciach v čl. 2,  v časti A).
5. Návrh zmeny Organizačného poriadku UVLF v Košiciach v čl. 2, v časti C).
6. Návrh na kritériá prideľovania bodov na posúdenie nároku na ubytovanie na Študent-
 ských domovoch UVLF v Košiciach.
7. Návrh na úpravu poplatkov za ubytovanie na Študentských domovoch UVLF v Košiciach.
8. Zmeny v pracovných komisiách AS UVLF v Košiciach.

Akademický senát na svojom zasadnutí potvrdil:
1. Rozhodnutie rektora UVLF v Košiciach o vylúčení študentky Lívie Zdechovanovej
 zo štúdia na UVLF v Košiciach a zamietol jej žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúče-
 ní zo štúdia.
2. Rozhodnutie rektora UVLF v Košiciach o vylúčení študentky Adriány Rusňákovej
 zo štúdia na UVLF v Košiciach a zamietol jej žiadosť o preskúmanie rozhodnutia
 o vylúčení zo štúdia.
3. Rozhodnutie rektora UVLF v Košiciach o vylúčení študentky Anny Šimkovičovej zo štúdia
 na UVLF v Košiciach a zamietol jej žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení
 zo štúdia.

Akademický senát na svojom zasadnutí zobral na vedomie:
1. Výsledky doplňovacích volieb, v ktorých za členku komory zamestnancov AS UVLF
 v Košiciach bola zvolená MVDr. Tatiana Weissová, PhD.
2. Kontrolu uznesení.
3. Správu z rokovania predsedníctva AS UVLF v Košiciach.
4. Informáciu rektora UVLF v Košiciach o termíne inaugurácie rektora a prorektorov UVLF
 v Košiciach.

 Dňa 18. 4. 2011 sa konalo riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Akademický senát na svojom zasadnutí schválil:
1. Výročnú správu UVLF v Košiciach za rok 2010.
2. Výročnú správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2010.

Akademický senát na svojom zasadnutí zobral na vedomie:
1. Kontrolu uznesení.
2. Správu z rokovania predsedníctva AS UVLF v Košiciach.

MVDr. Peter Lazar, PhD.
predseda akademického senátu

Zasadnutia akademického senátu

INFORMÁCIE Z VEDENIA

1. 3. 2011
INFORMÁCIA PROREKTORA KORIMA O:
 - účasti na seminári o európskych štandardoch kvality konanom dňa 24.2.2011 v kongre-
sovom centra ŠD Družba v Bratislave, 
 - pokračovaní jednania o spolupráci s MČ Košice KVP pri zabezpečovaní aktivít v oblasti 
kynológie.

8. 3. 2011
INFORMÁCIE REKTORA O:
 - postupe adaptačných prác na klinike koní.
INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
 - organizovaní mobilného odberu krvi pre študentov a zamestnancov UVLF v Košiciach - 
Valentínska kvapka krvi dňa 3.3. 2011,
 - zasadnutí ubytovacej komisie dňa 3.3. 2011.
INFORMÁCIE PROREKTORKY ONDRAŠOVIČOVEJ O: 
 - konaní seminára  Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov na našej univerzite
v rámci EURAAXESS dňa 1. 3. 2011.

15. 3. 2011
INFORMÁCIE REKTORA O:
 - účasti na zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach dňa 11.3.2011.
INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
 - prelomovom plese študentov študijného programu VVL dňa 12.3. 2011.
INFORMÁCIE PROREKTORKY ONDRAŠOVIČOVEJ O: 
 - výberom konaní našich študentov na zahraničnú mobilitu v rámci programu ERASMUS 
na akademický rok 2011/2012 –  prihlásených 38 uchádzačov,
 - stretnutí so zahraničnými študentmi programu ERASMUS konanom dňa 9.3.2011
a predstaviteľmi ESN za účelom vytvorenie a zapojenia sa do tejto siete košických univerzít.

22. 3. 2011
INFORMÁCIE REKTORA O:
 - zasadaní AS UVLF v Košiciach dňa 21.3.2011.
INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
 - stave podaných prihlášok na štúdium na UVLF v Košiciach na ak. r. 2011/2012,
 - začatí prípravného kurzu a predaji učebníc.
INFORMÁCIE PROREKTORA NAGYA O:
 - zabezpečovaní hospodárskych zvierat pre potreby klinickej výučby a odber biologického 
materiálu pre potreby pracovísk univerzity.

4. 4. 2011
INFORMÁCIE REKTORA O:
 - výjazdovom zasadnutí vedenia školy na ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici dňa 22.3.2011,
 - účasti na Bodø University College v Nórsku v dňoch 31.3. – 1.4.2011 pri príležitosti získa-
nia statusu univerzity a jej premenovania na University of Nordland.
INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
 - prednáške prezidenta KVL SR  MVDr. L. Stodolu pre študentov 6. ročníkov ŠP VVL a HP 
dňa 31.3. 2011,
 - vydaní publikácie  Praktická príručka veterinárneho lekára.
INFORMÁCIE PROREKTORKY ONDRAŠOVIČOVEJ O:
 - získaní programu CEEPUS na akademický rok 2011/2012,
 - účasti na stretnutí expertov Kontaktného bodu 36. v rámci EFSA,
 - konaní dizertačných skúšok  v doktorandskom štúdiu.
INFORMÁCIE PROREKTORA LEGÁTHA O:
 - zasadnutí redakčnej rady Folia Veterinaria, ktoré sa konalo dňa 24. marca 2011, kde bola 
prerokovaný nový spôsob tlače časopisu v Edičnom stredisku UVLF v Košiciach; súčasťou prin-
tovej verzie bude i farebná verzia vo formáte pdf.
INFORMÁCIE PROREKTORA KORIMA O:
 - začatí pravidelného predaja mlieka z ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica prostredníctvom mo-
bilných mliečnych automatov,
 - činnosti Edičného strediska a predajne literatúry UVLF v Košiciach v súvislosti so zabez-
pečením tlače bakalárskych a diplomových prác.
INFORMÁCIE PROREKTORA NAGYA O:
 - návšteve ŠPP v Z. Teplici za účelom riešenia problémov pri zabezpečovaní realizácie vý-
učby na farme. 

12. 4. 2011
INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
 - konečnom stave podaných prihlášok,

 - projekte SLiCE v spolupráci s Filozofi ckou fakultou UPJŠ.
INFORMÁCIE PROREKTORKY ONDRAŠOVIČOVEJ O:
 -  pridelení nových miest v rámci programu CEEPUS na akad. rok 2011/2012.
INFORMÁCIE PROREKTORA LEGÁTHA O:
 - príprave projektu propagačnej fi latelistickej výstavy organizovanej na počesť Svetového 
roku veterinárnej medicíny 2011, ktorého organizátorom je  Klub fi latelistov 54 – 01 Košice   
a  UVLF v Košiciach.
INFORMÁCIE PROREKTORA KORIMA O:
 - účasti na seminári „Britský systém hodnotenia výskumných organizácií a možnosti spo-
ločného hodnotenia výskumu na slovenských VŠ a SAV“, ktorý sa konal 5.4.2011 v Bratislave.

19. 4. 2011
INFORMÁCIE REKTORA O:
 - zaradení univerzity do zoznamu „visited and approved establilshments“, t. j. evalvova-
ných a potvrdených veterinárnych škôl Európy na základe rozhodnutia ECOVA, edukačnej 
komisie EAEVE a FVE zo dňa 24. 4. 2011; zaradenie univerzity do zoznamu bolo urobené na 
základe žiadosti rektora prezidentovi EAEVE po odstránení defi ciencie kategórie 1, ktorá po-
zostávala z vybudovania kliniky koní, vypracovaní správy o odstránení defi ciencie kategórie 
1, vykonaní návštevy evalvačného tímu na univerzite (revisit) v dňoch 28. – 29. 3. 2011, 
ktorý posúdil skutočný stav v odstránení defi ciencie kategórie 1 a svoje kladné stanovisko 
predložil dňa 12. 4. 2011 na jednanie ECOVA v Bruseli, 
 - spoločnom zasadnutí vedenia univerzity a ZO OZ PŠaV na Uhrinči dňa 12.4.2011.
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 Dňa 19. 5. 2011 sa bude konať v Banskej Bystrici regionálna záverečná konferencia
v súvislosti s ukončením prvého programového obdobia Finančného mechanizmu EHP
a Nórskeho fi nančného mechanizmu (2004 – 2009) venovaná projektom v prioritných ob-
lastiach Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva, Rozvoj ľudských zdrojov a Výskum. 
V rámci tejto konferencie budú vedeckí pracovníci UVLF v Košiciach prezentovať výsledky 
riešenia vedeckého projektu SK - 0021 Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie 
ošípaných – kvalitné a bezpečné potraviny spolufi nancovaného z Finančného mechaniz-
mu EHP, Nórskeho fi nančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, 
ktorého implementácia bola ofi ciálne ukončená 30. apríla 2001. Projekt bol schválený
23. mája 2007 a zmluva o poskytnutí nenávratného fi nančného príspevku bola podpísaná 
19. novembra 2007. Projekt bol podporený fi nančnou čiastkou 453 250.- EUR. 
 Cieľom projektu bol výskum a vývoj nového produktu biotechnologického a naturálneho 
charakteru a jeho aplikačnej formy, ktorý svojím komplexným účinkom v maximálnej miere 
zefektívni prevenciu črevných ochorení ošípaných, zlepší ich metabolizmus, podporí ich op-
timálny vývoj a bude účinne stimulovať ich imunitný systém. Použitie výlučne prírodných 
aditív vytvára predpoklady pre ekologizáciu chovu ošípaných a má priamy vplyv na zvýše-
nie kvality a bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu pre človeka. 

Priebeh realizácie projektu
 Počas 42 mesačného obdobia boli zo zdrojov určených na tento projekt realizované sta-
vebné úpravy, nákup prístrojov a samotný výskum.
Stavebné úpravy boli realizované v dvoch objektoch Ústavu mikrobiológie a gnotobiológie 
UVLF (Laboratórium gnotobiológie) v areáli UVLF Pri Hati 10. Stavebné úpravy na jednotli-
vých stavebných objektoch zahŕňali práce na odstránenie vlhkosti muriva, výmenu starých 
okien a dverí za plastové, výmenu elektroinštalačného, vodoinštalačného a vykurovacieho 
systému, stavebné úpravy pracovní a laboratórií za účelom inštalácie laboratórnych prístro-
jov a pre dosiahnutie sterilného a klimaticky stáleho prostredia pre potreby výskumu. Reali-
záciou aktivity vznikli priestorovo účelné laboratórne a pridružené priestory s vyhovujúcimi 
hygienickými a technickými parametrami nevyhnutné pre realizáciu ďalších aktivít.
 V rámci ďalšej aktivity boli zakúpené laboratórne prístroje na sofi stikované analýzy 
vzoriek biologického materiálu – mikrobiologický mikroplatničkový multianalyzátor, pri-
etokový cytometer, biochemický analyzátor, PCR-termocykler. Boli dobudované a týmito 
prístrojmi vybavené laboratóriá na spektrofotometrické merania, prietokovú cytometriu, 
PCR analýzy a biochemické analýzy. Ďalšie zakúpené prístroje slúžili v laboratóriu na pre-
paráciu a skladovanie vzoriek a biologického materiálu. Jedná sa o mraziaci box, analytické 
váhy, chladenú centrifúgu, mycí a dezinfekčný automat, lyofi lizačné zariadenie, elektro-
magnetickú miešačku a ultrazvukový sonifi kátor. 
 Realizácia tejto aktivity umožnila vybavenie pracoviska s modernou a kvalitnou prístro-
jovou a technologickou infraštruktúrou, ktorá svojimi parametrami presnosti, rýchlosti
a spoľahlivosti umožnila zavedenie nových laboratórnych analýz a metód a zabezpečila 
exaktné vedecké výsledky riešenia projektu. Realizácia hlavnej aktivity projektu - samot-
ného výskumu bola rozdelená do 3 etáp: 
 Prvá etapa – selekcia biotechnologických a naturálnych látok – bola zameraná na vý-
ber aditív a prospešných kmeňov a testovanie ich biologických vlastností v experimentoch
v in vitro podmienkach. Na základe týchto testovaní bola vybraná najvhodnejšia kombiná-
cie aditív a prospešných mikroorganizmov pre ďalšie experimenty. 
 Druhá etapa bola modulácia biologických bariér tráviaceho traktu ošípaných. V rámci tejto 
etapy sme uskutočnili dva experimenty:
 - Experiment v gnotobiotických podmienkach (v defi novanom živom systéme) za-
  meraný na sledovanie vplyvu prospešných baktérií a naturálnych aditív na interakcie
  hostiteľ – infekčný agens na bunkovej úrovni a na úrovni makroorganizmu.
 - Experiment v konvenčných podmienkach zameraný na sledovanie vplyvu pros-
  pešných baktérií a naturálnych aditív na stabilizáciu fyziologickej funkčnosti
  biologických bariér ekosystému tráviaceho traktu u odstavčiat (z hľadiska zdravia  
  zvieratá v kritickom období života) so zameraním na mikrobiologické, biochemic-
  ko-enzymatické, morfologické a imunologické parametre. 
 Tretia etapa zameraná na vplyv biotechnologických a naturálnych produktov na zdravie 

a produkciu ošípaných a kvalitu a bezpečnosť mäsa bola riešená u projektového partnera, 
ktorým bol Školský poľnohospodársky podnik v Zemplínskej Teplici. Partner poskytol pries-
tory a zvieratá na uskutočnenie terénneho experimentu. V rámci tejto etapy bol overovaný 
vyvinutý prípravok v chove prasiat na dvoch kategóriách zvierat – odstavčatá a výkrmo-
vé ošípané – z hľadiska zdravotných a produkčných ukazovateľov a z hľadiska posúdenia 
kvality a biologickej hodnoty mäsa. Zároveň bola úspešne otestovaná použiteľnosť novej 
aplikačnej formy u ošípaných v terénnych podmienkach.
 Realizáciou aktivity výskum sme získali nové poznatky a výsledky v oblasti štúdia vlast-
ností prospešných baktérií a naturálnych aditív z hľadiska ich biologického efektu a apliká-
cie, čo umožnilo vývoj nového produktu biotechnologického a naturálneho charakteru.
 Počas riešenia projektu navštívila dňa 15. 10. 2008 našu univerzitu jej excelencia veľvy-
slankyňa Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike pani Brit Løvseth. Prezrela si zrekon-
štruované laboratóriá a prístroje zakúpené z grantu, zoznámila sa s riešiteľským kolektívom 
a na záver vyjadrila spokojnosť s realizáciou projektu. Priebeh implementácie projektu bol 
priebežne monitorovaný aj troma osobnými overeniami na mieste (27. mája 2008, 1. júla 
2008 a 5. februára 2010) zo strany pracovníkov Úradu vlády SR v súčinnosti s externým 
hodnotiteľom Úradu pre fi nančný mechanizmus.
 Výsledkom riešenia projektu je nový produkt biotechnologického a naturálneho charak-
teru, ktorý napomôže stabilizácii rovnováhy mikrobiálneho ekosystému tráviaceho traktu 
ošípaných, prispeje k optimalizácii metabolických procesov, zvýši odolnosť slizníc voči 
deštrukcii, podporí ich optimálny vývoj a dokáže účinne stimulovať odpoveď imunitného 
systému voči choroboplodným mikroorganizmom. Jeho aplikácia v chove umožní nahradiť 
antibiotiká a iné syntetické látky vo výžive, podpore zdravia a v prevencii chorôb ciciakov
a odstavčiat a zefektívni chov a prevenciu chorôb ošípaných. Uvedeným spôsobom sa naplní 
poslanie strategického cieľa projektu – zvýšenie produkcie kvalitných a bezpečných potra-
vín živočíšneho pôvodu, t. j. zabezpečenie verejného zdravia ľudskej populácie.
 Realizácia projektu umožnila vývoj novej stabilnej aplikačnej formy určenej na aplikáciu 
probiotických baktérií s využitím hovädzieho kazeínu vo forme syra. Kazeín vytvára v novej 
aplikačnej forme skelet, ktorý prirodzene stabilizuje živé mikroorganizmy a umožňuje ich 
postupné uvoľňovanie a aktivizáciu v cieľovom mieste účinku. Pri vývoji novej aplikačnej 
formy neboli naturálne aditíva chemicky transformované, aby nedochádzalo k neprirodze-
ným zásahom do potravinového reťazca, a aby sa tak v maximálnej miere zvýšila bezpečno-
sť potravín. 
 Nové poznatky a výsledky v oblasti štúdia vlastností prospešných baktérií a naturálnych 
aditív z hľadiska ich biologického efektu a aplikácie, ktoré vznikli v rámci riešenia projektu, 
boli zverejnené v odborných a vedeckých publikáciách ako aj na medzinárodných a domá-
cich vedeckých konferenciách. Bolo publikovaných 6 odborných a vedeckých článkov a 16 
príspevkov na vedeckých konferenciách. Patentovateľné poznatky získané v priebehu rieše-
nia projektu boli prihlásené k ochrane na Úrade priemyslového vlastníctva. V rámci ochrany 
duševného vlastníctva boli podané 2 patentové prihlášky.
 V rámci integrácie výskumu a vzdelávania boli do výskumnej činnosti zapojení 6 študen-
ti pregraduálneho a 5 študenti postgraduálneho vzdelávania, ktorých témy diplomových, 
resp. dizertačných prác súviseli s problematikou riešeného projektu. Popularizačné a vzde-
lávacie aktivity zahŕňali aj prezentáciu výsledkov riešenia projektu na poľnohospodárskej 
výstave Agrokomplex a seminároch pre veterinárnych lekárov a chovateľov. V rámci týchto 
aktivít bola pripravená odborná publikácia Probiotiká a naturálne látky v chove hospodár-
skych zvierat určená pre vzdelávanie praktických veterinárnych lekárov a farmárov.
 Realizáciou projektu sa vytvorili podmienky pre zefektívnenie a skvalitnenie výskumnej 
činnosti pracoviska. Bolo vyvinutých a zavedených viac ako 10 nových laboratórnych ana-
lýz a metodík zameraných na oblasť mikrobiológie, imunológie a biochémie. Laboratórne 
prístroje a zariadenia nadobudnuté v rámci projektu budú dlhodobo využívané v rámci 
vedeckovýskumných aktivít univerzity ako aj v rámci pregraduálneho a postgraduálneho 
vzdelávania študentov. Pridanou hodnotou riešeného projektu je jeho kontinuita v 2 pro-
jektoch, ktoré boli nedávno predložené v rámci domácich vedeckých agentúr a ktorých pro-
blematika nadväzuje na riešený projekt

MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.
Informácie a fotodokumentáciu projektu nájdete aj na webovej stránke www.uvlf.sk

Ukončenie implementácie projektu spolufi nancovaného z Finančného mechanizmu EHP,
Nórskeho fi nančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Finančný mechanizmus EHP       Úrad vlády SR Nórsky fi nančný mechanizmus
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   Dňa 8. 4. 2011 oslávil svoju šesťdesiatku vysokoškolský 
pedagóg a vedec prof. MVDr. Pavol Bálent, PhD. Narodil sa 
8. 4. 1951 v Trebišove. Po úspešnom ukončení stredoškolské-
ho štúdia nastúpil na štúdium na Univerzitu veterinárskeho 
lekárstva v Košiciach, ktoré úspešne ukončil 20. 3. 1975. 
Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil na viacerých 
pracoviskách, ale od septembra 1988 až doteraz pracuje na 
Katedre biológie a genetiky, Ústave biológie, zoológie a rá-
diobiológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach ako vysokoškolský pedagóg.
   V roku 1981 za výsledky dosiahnuté pri príprave antigé-
nu vírusu bovinnej leukózy získal Uznanie SAV. V rokoch 

1984 – 1989 bol spoluriešiteľom dvoch výskumných úloh, z ktorých jedna bola prostred-
níctvom Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave riešená v rámci medzinárod-
ného programu Revertáza – onkogén. Pri riešení vecnej etapy Nádorom spojený antigén 
pri tlmení enzootickej bovinnej leukózy z 11 ťažiskových úloh samostatne riešil 7 úloh 
– aminokyselinové analýzy antigénu spojeného s nádorom (ASN), elektroforetické ana-
lýzy ASN, purifi kácia ASN chromatografi ckými metódami, dôkaz ASN imunologickými 
metódami (avidín-biotínový test, imunofl uorescenčný test) pomocou monoklonálnych 
protilátok. Za prioritné výsledky dosiahnuté pri štúdiu ASN bol poctený návštevou prof. 
Onumu (Japonsko), špičkového odborníka v tejto oblasti vo svete. Praktické skúsenos-
ti nadobúdal aj v Ústave experimentálnej onkológie SAV v Bratislave, v Biotike, n. p., 
Slovenská Ľupča, na Ústave molekulárnej biológie v Prahe, na Moskovskej veterinárnej 
akadémii v Moskve, na Veterinárnom inštitúte v Pulawách, Parazitologickom ústave ČAV
v Českých Budějoviciach. 
 Na realizácii výsledkov výskumu, hlavne pri tlmení enzootickej bovinnej leukózy
na Slovensku, priamo spolupracoval so Štátnou veterinárnou správou MPVž SSR v Brati-
slave a poľnohospodárskymi podnikmi. V roku 1981 sa podieľal na realizácii expozície 
VŠV na Inchebe – Bratislava 81 s  antigénom na diagnostiku bovinnej leukózy. Podieľal 
sa na príprave 4 celoštátnych konferencií (I. vet. onkologické dni, Veda a prax, Konferencia 
mladých ochrancov prírody, Súčasnosť a perspektíva bunkových kultúr v biotechnológii, za 

Prof. MVDr. Pavol Bálent, PhD. - 60-ročný

   Narodil sa 19. marca 1931 v rázovitej zemplínskej obci 
Iňačovce v okrese Michalovce. Vzdelanie poľnohospodárske-
ho inžiniera nadobudol v roku 1958 absolvovaním Fakulty 
pedológie a agrochémie Timiriazevovej poľnohospodárskej 
akadémie v Moskve. Počas štúdia mal možnosť zúčastniť sa 
výskumu zameraného na aplikáciu rádioizotopov v biosynté-
ze aminokyselín a bielkovín u rastlín. Zo získaných výsledkov 
úspešne obhájil v roku 1958 diplomovú prácu a participoval 
na šiestich vedeckých publikáciách o problematike biosyn-
tézy voľných aminokyselín a proteínov, ktoré mali značnú 
medzinárodnú odozvu.

 Na základe získaných skúseností z práce s rádioizotopmi bol po nástupe do zamestnania 
v roku 1958 na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre poverený vybudovaním samostat-
ného ústavu pre využitie rádioaktívneho žiarenia a rádioizotopov v poľnohospodárstve.
V roku 1962 vydal učebnú pomôcku Použitie rádioaktívnych izotopov v poľnohospodárstve. 
Ústav sa v tom čase stal školiacim pracoviskom pre aplikáciu rádioizotopov v biologickom 
výskume pre pracovníkov školy a iných pracovísk na Slovensku. Mal na starosti aj výstavbu 
rádiobiologického pavilónu. Z uvedeného pracoviska vznikla v roku 1963 katedra rádiobio-
lógie a biochémie, ktorej bol vedúcim až do roku 1975. Pracovisko sa stalo významným 
celoštátnym pedagogicko-výskumným centrom v danej oblasti, ktoré riešilo a koordinovalo 
niekoľko významných výskumných úloh a malo rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu. Vyda-
lo učebné pomôcky biochémie rastlín, biochémie zvierat a návody na praktické cvičenia
z rádioizotopov a biochémie.
 V rokoch 1967 – 1969 pracoval v Dánsku ako stážista Medzinárodnej agentúry pre 
atómovú energiu na poľnohospodárskom oddelení výskumného ústavu Dánskej agentúry 
pre atómovú energiu v Risö. Na základe tam realizovaných experimentov s rádioaktívnym 
dusíkom 15N sa rozvinula užitočná vedecká spolupráca, z ktorej vzišlo viacero článkov pu-
blikovaných v medzinárodných časopisoch. Okrem toho absolvoval krátkodobé a dlhodobé 
študijné pobyty v Anglicku, Francúzsku, Švédsku, Holandsku, v bývalej NDR, v bývalom 
ZSSR, v Maďarsku a ďalších štátoch. Aktívne spolupracoval s vedeckými pracoviskami v Čes-
kej republike. Ako člen pracovnej skupiny Československej komisie pre atómovú energiu sa 
zúčastnil medzinárodných rokovaní o spolupráci na využitie atómovej energie v biológii, 
poľnohospodárstve a v medicíne v Maďarsku, Rumunsku, krajinách bývalej Juhoslávie. Ka-

JUBILUJÚCI prof. Ing. Štefan Ivanko, DrSc.

ktoré bol ocenený Čestnými uznaniami VŠV, ÚEVM a SZOPK a ÚEO SAV). V rámci dlhodobého 
programu RVHP na tému Boj proti leukóze hospodárskych zvierat a vtákov, ktorého národ-
ným koordinátorom bolo Združené pracovisko veterinárnej onkológie ÚEVM v Košiciach, 
vedené prof. MVDr. F. Lešníkom, DrSc., sa ako člen slovenskej komisie aktívne zúčastňoval
na pravidelných zasadnutiach doma i v zahraničí. Vo vedecko-pedagogickej činnosti tvorivo 
rieši najzložitejšie úlohy vedy so zameraním na rozvíjanie poznania a aplikáciu výsledkov 
výskumu v študijných predmetoch biológia, zoológia a ekológia. V roku 1992 získal Autor-
ské osvedčenie (spoluator), Čsl. č. 272743 – Spôsob prípravy antigénu pre imunodifúznu 
diagnostiku leukózy hydiny. Bol vedúcim 4 grantových projektov VEGA a 2 grantových pro-
jektov VŠZSP Sv. Alžbety v Bratislave, kde riešil otázku oportúnnych infekcií mikrosporidiózy 
a toxoplazmózy u vnímavých živočíchov. 
 V roku 2004 obhájil habilitačnú prácu a získal titul docenta v odbore laboratórne me-
tódy. Vyvrcholením jeho vedecko-pedagogickej práce bolo ukončenie vymenovacieho ko-
nania a získania najvyššej pedagogickej hodnosti profesor v odbore verejné zdravotníctvo
v roku 2011. 
 Významné sú zásluhy prof. Bálenta vo vedeckej výchove diplomantov či doktorandov, 
kde bol školiteľom desiatok poslucháčov pri spracovaní diplomových prác, prác  ŠVOČ
a dizertačných prác doktorandov. Výsledky vedeckej práce profesor Bálent spracoval v 5 mo-
nografi ách, 8 knižných publikáciách a vo vyše 200 pôvodných vedeckých štúdiách publiko-
vaných doma i v zahraničí s vyše 100 ohlasmi. Významne sa zaslúžil o vznik prvej slovenskej 
vysokoškolskej učebnice Veterinárska zoológia. 
 O odbornej a vedeckej erudovanosti profesora Bálenta svedčí aj členstvo v početných 
odborných a vedeckých komisiách a vo Vedeckej rade VŠZSP Sv. Alžbety v Bratislave.
 Profesor Pavol Bálent sa svojou dlhoročnou úspešnou pedagogickou a výskumnou prá-
cou zaradil medzi popredných vysokoškolských učiteľov. Mnohí kolegovia sú mu vďační
za to, že im poskytol nielen príležitosť pre profesionálne gradovanie, ale aj za jeho osobnú 
snahu vychovať z nich úspešných pedagógov a vedcov. 
 Do ďalších rokov prajú pracovníci katedry biológie a genetiky profesorovi Bálentovi k vý-
znamnému životnému jubileu pevné zdravie a ešte veľa síl v pracovnom i osobnom živote.   

Kolektív pracovníkov ústavu

tedru navštívili mnohí zahraniční pracovníci a viacerí stážisti.
 V roku 1975 na základe normalizačnej celoštátnej prestavby štúdia bol predmet bio-
chémia zrušený. V dôsledku toho bola zlikvidovaná aj katedra rádiobiológie a biochémie 
a v jej priestoroch bolo zriadené Centrálne chemické laboratórium VŠP v Nitre. V roku 1976 
profesor Ivanko prešiel pracovať do Košíc na Vysokú školu veterinársku na Katedru chémie, 
biochémie a toxikológie, ktorej bol vedúcim do roku 1989. Na tejto katedre pôsobil ako ria-
dny profesor a prednášal až do júna roku 2000, kedy odišiel spolu s manželkou k deťom do 
Prahy. Okrem prednášok pre domácich študentov prednášal biochémiu v anglickom jazyku 
pre zahraničných študentov.
 Počas svojej 42-ročnej pedagogickej a vedeckej činnosti opublikoval samostatne alebo
v spoluautorstve okolo 200 vedeckých prác, 10 vysokoškolských skrípt, 4 monografi cké pu-
blikácie a prezentoval veľký počet referátov na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. 
Aktívne sa podieľal na rozpracovaní a posudzovaní koncepcie rozvoja poľnohospodárstva 
na krajskej i republikovej úrovni z pohľadu trendov riešenia bielkovinovej problematiky
vo výžive zvierat vo vyspelých štátoch západnej Európy. O túto oblasť poznania sa zaujíma 
aj v súčasnosti, najmä v kontexte riešenia problémov v súvislosti so zákazom používania 
mäsovej a mäsokostnej múčky vo výžive zvierat v krajinách Európskej únie. Aktívne spo-
lupracuje s vysokými školami a odbornými inštitúciami v ČR a SR v problematke aplikácie 
exogénnych tráviacich enzýmov a iných nutricínov na zlepšenie stráviteľnosti živín, podpory 
imunity zvierat a zníženia kolobehu patogénov a cudzorodých látok v potravinovom reťaz-
ci. Za svoju pedagogickú a vedeckú prácu bol vyznamenaný zlatými medailami Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach. Od odchodu do dôchodku sa každý rok zúčastňuje vedeckých konferencií v SR
a ČR, kde prezentuje referáty a pravidelne publikuje práce v odbornej tlači (25 publikova-
ných prác od roku 2000). Aktívne ovláda anglický a ruský jazyk, čo mu uľahčuje vystupova-
nie na medzinárodných konferenciách a pri udržiavaní dobrých pracovných kontaktov. Toho 
času sa zdržiava v hlavnom meste Českej republiky a teší sa spoločnosti svojej dcéry a syna.
 Pri príležitosti osemdesiatin prajeme jubilantovi do ďalšieho života pevné zdravie, veľa 
optimizmu, lásky v kruhu najbližších a tvorivej invencie.

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky UVLF v Košiciach

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., vedúca ústavu biochémie
za kolektív pracovníkov Katedry chémie, biochémie a biofyziky UVLF v Košiciach
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   Narodil sa v Porúbke v bardejovskom okrese 
8.4.1921 v početnej roľníckej rodine – mal se-
dem súrodencov. Dedinské a roľnícke prostredie,
v ktorom vyrastal, rozhodlo o zameraní jeho vyso-
koškolského štúdia. Po skončení strednej školy na 
prešovskom kolegiálnom gymnáziu v r. 1942 roz-
hodol sa študovať veterinársku medicínu. V roku 
1940-1945 bolo možné študovať tento odbor iba 
v zahraničí. Ministerstvo zahraničia Slovenskej 
republiky vybavilo možnosť štúdia buď vo Viedni, 
Záhrebe, alebo v Budapešti. Ministerstvo hospo-
dárstva začalo od roku 1940 vypisovať veterinár-
ske štipendium. Túto možnosť využil aj Tomáš 
Gdovin, jeho žiadosť bola vybavená kladne, a tak 

sa v r. 1942 zapísal na Vysokú školu zverolekársku vo Viedni. Tu absolvoval 5 semestrov štúdia.
Po skončení 2. svetovej vojny prestúpil na Vysokú školu veterinársku do Brna. Vysokoškolské 
štúdium ukončil v Brne 9. 7. 1946 získaním veterinárskeho diplomu. Promoval dňa 15. 2. 
1947 na základe úspešnej obhajoby dizertačnej práce Infekcia Trypanosoma equiperdum
a výskyt parazitov v periférnej krvi krysy a získal titul MVDr. 
 Po aprobácii nastúpil ako asistent na bujatrickú kliniku prof. MVDr. A. Klobouka. Pobyt 
na tejto klinike ovplyvnil jeho ďalší životný a odborný vývoj. Od 1. 12. 1947 pracoval na 
Povereníctve pôdohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave, od 28. 3. 1949 na ONV
v Seredi ako okresný veterinárny lekár. Pôsobenie na týchto pracoviskách významne prispe-
lo k formovaniu jeho odborného profi lu.
 Dňa 17. 7. 1951 sa opäť vrátil na vysokú školu – ale do Košíc –  na tamojšiu novozaloženú 
Vysokú školu veterinársku. Tu prevzal vedenie II. internej kliniky. V r. 1953 – 1957 viedol ka-
tedru infekčných a inváznych chorôb, v r. 1957 bol menovaný vedúcim katedry vnútorných 
chorôb II.
 Prof. MVDr. T. Gdovin od svojho príchodu na Vysokú školu veterinársku v Košiciach bol 
stále v radoch popredných činiteľov školy. Jeho pôsobenie na škole bolo mnohostranné
a veľmi aktívne. O tom svedčí celý rad významných akademických a spoločensko-odborných 
funkcií: vedúci katedry, člen vedeckej rady, prorektor VŠV (1951 – 1952), potom 7 rokov 
dekan veterinárskej fakulty (1952 – 1959), člen vedecko-technickej rady ministra a pove-
reníka poľnohospodárstva, člen redakčných rád odborných časopisov, člen vedeckej rady 
Výskumného ústavu veterinárneho lekárstva v Brne. Bol tiež členom viacerých školských
i mimoškolských odborných a iných komisií. Roku 1959 sa stal dopisujúcim členom ČSAZV
a predsedom veterinárskeho odboru tejto akadémie. Tri dni pred smrťou ho zvolili za riad-
neho člena SPA a za predsedu jej veterinárskeho odboru. 
  Zástupcom docenta pre vnútorné choroby párnokopytníkov bol menovaný s platnosťou 
od 1. 1. 1955, docentom od 1. 1. 1957 a profesorom od 1. 6. 1963.
 Jeho skoro 20-ročná pedagogická a výskumná činnosť bola spojená s mnohostrannou 
výskumnou a plodnou publikačnou aktivitou. S kolektívom svojich spolupracovníkov riešil 

Spomienka na prof. MVDr. Tomáša Gdovina (1921 – 1969) 

V tomto roku v apríli si pripomíname 90. výročie narodenia prof. MVDr. Tomáša 
Gdovina, ktorý patril medzi významných predstaviteľov Vysokej školy veterinár-
skej v Košiciach. Spolu s ďalšími akademickými funkcionármi vytváral históriu 
školy, stal sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

problémy, ktoré vychádzali z potrieb živočíšnej výroby. Jeho výskum bol orientovaný pre-
dovšetkým na štúdium chorôb mláďat, najmä na otázky chorobnosti, hynutia a prevencie 
strát, na fyziológiu a patológiu trávenia prežúvavcov, poruchy metabolizmu minerálnych 
látok, problematiku niektorých infekčných chorôb a efektívnosť liečiv. Tieto výskumné práce 
priniesli mnohé praktické i teoretické poznatky a boli prínosom pre diagnostiku, terapiu
a prevenciu viacerých závažných chorôb domácich zvierat. Výskumné záujmy ako aj rozsah 
bádateľskej aktivity prof. Gdovina sa najviac zračia v jeho početných článkoch, ktoré sa tý-
kajú väčšiny dôležitých odvetví internej medicíny. Získané vedecké poznatky zhrnul v 130 
publikáciách, v početných vystúpeniach na konferenciách doma i v zahraničí. 
 Veľkú pozornosť venoval aj vedeckej príprave a odbornému rastu svojho kolektívu. Jeho 
siedmi spolupracovníci dosiahli vedeckú hodnosť kandidáta vied a traja vedecko-pedago-
gický titul docenta. Jeho charakteristickou črtou bolo nezištné odovzdávanie teoretických
i praktických skúsenosti študentom a spolupracovníkom.
 Prof. Gdovin zastával funkciu dekana fakulty v 50-tych rokoch (1952-1959), v dobe poli-
ticky zložitej a pre vysoké školy neobyčajne ťažkej. Fakultu viedol s pocitom zodpovednosti 
v pohnutých rokoch v jej začiatkoch. Fakultu bolo potrebné budovať personálne, priestorovo 
a upevňovať jej postavenie. Ako popredný akademický funkcionár musel riešiť aj nevďačné 
a niekedy aj osudové personálne prípady študentov i zamestnancov. Pri hodnotení jeho vý-
znamu v histórii školy, jeho zásluh na jej rozvoji a úspechoch treba mať na zreteli atmosféru 
vtedajšej doby, ekonomické možnosti a podmienky, ale hlavne určujúce politické vplyvy. 
Spolu s vedením fakulty a s prorektorom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre MVDr. Ka-
rolom Friedom museli vyvinúť enormné úsilie, aby nedošlo k premiestneniu školy do Nitry, 
ba v krátkom časovom období musel čeliť aj snahám o jej zrušenie. Bol nezvyčajne usilovný 
a pracovitý, pracoval v pravom slova zmysle až do svojej nečakanej smrti. 
 Ako človek vynikal vzácnym darom rečovej obratnosti a vtipnosti, zdravého humoru. 
Jeho veľkou prednosťou bola vynikajúca pamäť, bystrosť a pohotovosť v polemike a okrem 
toho neobvyklá znalosť ľudí. V posledných rokoch svojho života vypäl všetky svoje sily
a vyvíjal obrovskú aktivitu, akoby chcel urobiť maximum, čo bolo v jeho silách, aby tak 
uskutočnil svoje predsavzatia a dosiahol tak náročné ciele. Snáď akoby v podvedomí cítil 
rýchlo sa blížiaci koniec svojho života. Dňa 26. 4. 1964 sa zúčastnil prof. Gdovin slávnostné-
ho zhromaždenia pri príležitosti 10. výročia Ústavu pre doškoľovanie veterinárskych lekárov.
Po skončení slávnosti v popoludňajších hodinách odišiel na svoju záhradku na tzv. Červe-
nom brehu v Košiciach, kde náhle a nečakane zomrel bez rozlúčenia so svojimi najbližšími 
vo veku 48 rokov.
 V deň 65. narodenín prof. Gdovina dňa 8. 4. 1986 za účasti najbližších rodinných prísluš-
níkov, zástupcov vedenia školy, učiteľov, študentov a spoločenských organizácií mu rektor 
VŠV akademik O. J. Vrtiak vo vestibule klinického pavilónu odhalil pamätnú tabuľu s bustou. 
V roku 2001 uplynulo 80 rokov od narodenia prof. MVDr. T. Gdovina. Pri tejto príležitosti 
sa uskutočnil v jeho rodisku odborný seminár Život a dielo prof. Tomáša Gdovina a odha-
lenie pamätnej tabule. V ofi ciálnom programe prehovoril rektor univerzity prof. MVDr. R. 
Cabadaj, PhD. Odhalenie pamätnej tabule na kultúrnom dome vykonali zúčastnení hostia 
za účasti početného publika. Pamätná tabuľa prof. Gdovina bude návštevníkom i rodákom 
pripomínať, že sa tu narodil významný slovenský veterinárny lekár, profesor a dekan ve-
terinárnej fakulty v Košiciach. Týmto obyvatelia obce a slovenská veterinárska pospolitosť 
vzdali hold a uctili si jeho svetlú pamiatku.

Jantošovič, Elečko, Kozák

   Jubilant prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD., sa narodil 5. mar-
ca 1951 v Košiciach. Po ukončení stredoškolského vzdelania sa
v roku 1971 prihlásil na našu univerzitu, vtedy ešte Vysokú školu 
veterinársku, ktorú ukončil v roku 1977.  Ako čerstvý absolvent 
nastúpil na katedru patologickej anatómie do funkcie asistent.  
Menovaný prešiel všetkými  vedecko-pedagogickými stupňami: 
asistent, odborný asistent, od roku 1993 docent  vo vednom od-
bore 43-01-9 veterinárna morfológia a fyziológia. V roku 2010 

bol menovaný profesorom v študijnom odbore 6.3.6. veterinárna morfológia a fyziológia. 
V roku 1983 absolvoval postgraduálne štúdium vysokoškolskej pedagogiky, ktorú ukončil 
písomnou prácou Študent a stresové situácie. 
Jeho vedecká a pedagogická činnosť je spojená s problematikou histochémie – histoenzy-
mológie, ktorú v rámci stáží študoval na Ústave histochémie  Lekárskej fakulty Univerzity 
Karlovej v Prahe pod vedením pána prof. MUDr. Zdenka Lojdu, DrSc. Pomerne dlhé časové 
obdobie spolupracoval s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v problematike rie-
šenia  vplyvu neštandardných diét na histochemický obraz v čreve zvierat. Výsledky jeho 
vedeckej práce a spolupráca s uvedenými inštitúciami mali vplyv aj na  formovanie jeho 

Prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD. , 60- ročný
vedeckého smerovania. V roku  1984 úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Histoche-
mické sledovanie aktivity niektorých enzýmov pri mastitídach dojníc a v roku 1993 obhájil 
habilitačnú prácu  na tému Histoenzymologické štúdium tenkého čreva zdravých a v raste 
zaostávajúcich prasiat.
V rámci pedagógie zabezpečuje výučbu v študijnom predmete patologická anatómia.
Od roku 2008 je garantom študijného  predmetu  patologická  histológia a morfológia pre  
ŠP farmácia.  Je členom odbornej komisie pre obhajoby dizertačných prác vo vednom od-
bore 6.3.6. veterinárna morfológia a fyziológia a v študijnom odbore 6.3.9. súdne a verejné 
veterinárske lekárstvo, kde od roku 2011 je predsedom tejto komisie. 
Bol a je riešiteľom a spoluriešiteľom vedeckých projektov VEGA a iných VTP projektov. Je 
autorom, resp. spoluautorom niekoľko desiatok publikácií vydaných v karentovaných časo-
pisoch, aktívne sa zúčastňoval domácich aj zahraničných konferencií, na ktorých úspešne 
prezentoval našu univerzitu.  Podieľal sa na tvorbe učebných textov pre všetky študijné 
odbory. Pán profesor vychoval a vychováva doktorandov či už ako školiteľ, alebo školiteľ 
špecialista. Vo svojom profesionálnom živote sa zapája aj do výchovy diplomantov, ktorí 
spravidla prezentujú svoje výsledky aj na konferencii  ŠVOČ. 
Pán profesor Lenhardt je zároveň aj dobrým spolupracovníkom i kolegom, ktorému pri 
príležitosti jeho životného jubilea kolektív Ústavu patologickej anatómie UVLF v Košiciach  
želá dobré zdravie, životný a pracovný elán, radosť z úspechov svojich blízkych a zo svojich 
dosiahnutých úspechov.

Kolektív ústavu pracovníkov patologickej anatómie
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 V dňoch 8. – 10. 4. 2011 sa v poľskom meste Wroclaw konala konferencia V4 a V4+ za 
účasti študentských únií z Azerbajdžanu, Ukrajiny, Českej republiky, Slovenska,  Maďarska, 
Luxemburska, Poľska a Rumunska. Organizátorom bola poľská národná únia PRSP a univer-
zitná únia Wroclawskej univerzity.
 Slovenskú republiku zastupovala Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky 
(ŠRVŠ) ako najvyšší zastupiteľský orgán študentov v SR v zložení: predseda ŠRVŠ Juraj Ti-
lesch (Vysoká škola manažmentu v Trenčíne), tajomníčka pre akademické záležitosti ŠRVŠ 
Bc. Katarína Stoláriková (Univerzita Komenského v Bratislave) a členky pracovnej skupiny 
vzdelávanie – Miroslava Matíková (UVLF v Košiciach) a Daniela Skovajsová (Žilinská univer-
zita v Žiline).
 Hlavnými témami konferencie bola implementácia T4SCL (Time for student centered 
learning) a práva študentov. Zástupcovia zúčastnených študentských únií mali možnosť 
stretnúť sa s predstaviteľom kancelárie poľského študentského ombudsmana. Pri tejto 
príležitosti im bola podrobnejšie predstavená funkcia ombudsmana, história a fungovanie 
úradu, ako aj najčastejšie riešené problémy študentov. Predstavitelia V4 a V4+ krajín ná-
sledne prezentovali fungovanie a implementáciu T4SCL pred poľskými študentami a pred-
stavili tzv. „best practises“ vo svojich krajinách.
 Konferencia obsahovala množstvo zaujímavých diskusií a názorov z pohľadu všetkých 
zúčastnených únií. Bola prezentovaná problematika kvality vzdelávania – Quality Assuran-
ce at the European level – student’s perspective (Kvalita vzdelávania na európskej úrovni 
– z pohľadu študentov), ktorú prezentoval bývalý predseda poľskej únie – Bartłomiej Ba-
naszak. Na záver delegáti pripravili Wroclawaskú deklaráciu, v ktorej poukázali na potrebu 
modernizovať učebný proces s podporou študenta ako plnohodnotného partnera.

Miroslava Matíková, 3. ročník ŠP farmácia

Konferencia V4 a V4+

Slovenská republika - Program odborných a spoločenských podujatí
Odborné podujatia
4. 2. 2011 TSE – história a skúsenosti pri uplatňovaní   
 programov prevencie a kontroly
 Hotel Park, Dolný Kubín

2. – 3. 4. 2011  Senecké oftalmologické dni   
 Oftalmológia malých zvierat, SAVLZM
 Hotel Senec, Senec

4. 5. 2011  54. ročník študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ
 UVLF v Košiciach, Košice   

11. – 13. 5. 2011  Hygiena Alimentorum XXXII    
 medzinárodná vedecká konferencia  
 Hotel Patria, Štrbské Pleso

28. – 29. 5. 2011 Kongres Komory veterinárnych lekárov SR   
 Hotel Grand, Jasná, Demänovská Dolina

7. –  8. 9. 2011  Infekčné a parazitárne choroby zvierat
 IV. medzinárodná vedecká konferencia 
 UVLF v Košiciach, Košice 

12. – 13. 9. 2011 Seminár doktorandov venovaný 
 pamiatke akademika Boďu, VI. ročník
 UVLF v Košiciach, Košice
  
22. – 23. 9. 2011 Ekológia a veterinárna medicína
 medzinárodná vedecká konferencia
 UVLF v Košiciach, Košice
15. – 16. 10. 2011 Nová Veterinária 2011
 Nitra

Spoločenské podujatia
5. 2. 2011 Medzinárodné lyžiarske preteky v obrovskom   
 slalome veterinárov euroregiónu Beskydy, V. ročník
 Kubínska hoľa, Dolný Kubín

11. 2. 2011 7. celoslovenský reprezentačný veterinársky ples 
 Hotel Yasmin, Košice  

jún 2011  V krajine ohlušujúceho ticha – uvítanie do života  
 knihy MVDr. Štefana Mártona o veterinárnej expedícii  
 v Mongolsku v roku 1964
 UVLF v Košiciach, Košice

25. 6. 2011 Rodinný víkend veterinárnych lekárov 
 Slovenský raj

3. 9. 2011 Medzinárodný výstup veterinárnych lekárov     
 na tatranské štíty    
 Slavkovský štít, Vysoké Tatry 
   
Propagačné podujatia pre verejnosť
28. 4. – 9. 5. 2011 Deň mesta Košice – 17. ročník osláv
  
18. – 21. 8. 2011 Agrokomplex – 38. medzinárodná poľnohospodárska  
 a potravinárska výstava
 Nitra

rok 2011 Populárno-náučné prednášky a zábavné stretnutia 
 so žiakmi materských, základných a stredných škôl

Svetový rok
veterinárskej medicíny 2011

MVDr. Júlia Šimaiová

Gabriela Pancuráková

MVDr. Miroslav Húska, PhD.

Magdaléna Benediková

prof. MVDr. Ján Danko, PhD.

doc. MVDr. Oto Dobšinský, CSc.

Ing. Juraj Popovič sa 11. 4. 2011

dožíva 70 rokov, na ŠPP v Zemplínskej Teplici

odpracoval od jeho založenia v roku 1972  30 rokov

Blahoželáme jubilantom...
... ktorí svoje vzácne životné jubileá oslavovali v mesiacoch marec

a apríl. Prajeme im zo srdca všetko najlepšie, veľa zdravia,
šťastia, pohody a úspechov v osobnom i pracovnom živote!

 Po dlhšom úsilí sa študentom študijného programu farmácia na UVLF v Košiciach poda-
rilo založiť Spolok košických študentov farmácie (SKŠF).
 Spolok je samostatný právny subjekt registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky ako nezisková, nenáboženská, nadstranícka, dobrovoľná stavovská organizácia 
študentov farmácie. Združenie je rozdelené do 5 sekcií: vzdelávacie, zahraničné, publikač-
né, kultúrno-spoločenské a športové aktivity. Hlavnými cieľmi organizácie je podporovať 
odborný a profesionálny rast svojich členov prostredníctvom organizovania prednášok 
a seminárov, podieľať sa na zabezpečovaní odborných praxí a stáží doma aj v zahraničí, 
rozvíjať kultúrno-spoločenský život, nadväzovať kontakty a spolupracovať s obdobnými or-
ganizáciami doma aj v zahraničí. Členom sa môže stať každý študent ŠP farmácia, ktorý by 
sa rád aktívne podieľal na rozvoji spolku. Organizácia je otvorená a radi privítame nových 
študentov. 
 Pre nasledujúci akademický rok pripravuje SKŠF niekoľko zaujímavých akcií, či už edu-
kačných, alebo spoločenských. Program, o ktorom Vás budeme priebežne informovať, je 
dostatočne pestrý a každý člen si nájde oblasť svojho záujmu, iniciatíve sa medze nekladú.

Miroslava Matíková, 3. ročník ŠP farmácia

SPOLOK košických študentov farmácie
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 Dňa 15. apríla 2011 sa uskutočnilo ofi ciálne otvorenie poľovníckej sezóny 2010/2011 
vo všetkých revíroch, ktoré sú pod záštitou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach. Stretnutie sa uskutočnilo na poľovníckej chate Pincatorka v revíri Samostatnej 
bažantice v Rozhanovciach. Rektor univerzity toto podujatie slávnostne otvoril a vo svojom 
príhovore privítal všetkých zúčastnených hostí. Priateľské stretnutie označované aj skráte-
ným výrazom 3S, vzniklo v minulosti odvodením od slov:  Sluky, Slanina a Slivovica. 
 Práve 16. apríl bol dátumom, kedy v minulosti začínalo obdobie lovu sluky lesnej – posla 
jari, kedy sa poľovníci stretávali nie tak za účelom samotného lovu, ako z dôvodu načerpa-
nia novej energie v prebúdzajúcej sa jarnej prírode. Tradícia tohto podujatia sa zachovala 
dodnes, avšak s menším počtom S. V súčasnosti nám legislatíva povoľuje lov sluky lesnej už 
len na jesennom ťahu, konkrétne od 1. októbra do 30. novembra.  

TOHTOROČNÉ „3S“

 Rektor po slávnostnom príhovore určil predsedov hodnotiacich komisií pre hodnotenie 
kvality Slaniny a Slivovice, ktorí si sami zvoli členov a odobrali sa degustovať produkty, 
ktoré priniesli pozvaní hostia. Komisia svojimi gurmánskymi jazýčkami označila víťazov
a v programe nasledovalo spoločné posedenie pri guláši. V rámci programu bolo možné 
športovo si zastrieľať zo vzduchoviek na terče. Určili sa aj termíny spoločných brigád, z kto-
rých sa už jedna uskutočnila 30. apríla. V rámci nej sme spoločnými silami postavili senník 
v revíri Makovica. 
 Celé  stretnutie sa nieslo v znamení priateľstva a veselého ducha. Verím, že takéto prí-
jemne posedenia budú upevňovať nielen vzťahy medzi nami, ale poslúžia aj k uvedomeniu 
si postavenia poľovníctva  a človeka v prírode.    

Ing. Igor Sopoliga

INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE
CHOROBY ZVIERAT 

IV. medzinárodná vedecká konferencia
7. – 8. september 2011 Košice

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra epizootológie a para-
zitológie, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Komora veterinárnych lekárov SR, 
Asociácia univerzít karpatského regiónu, WAVES Slovakia pri UVLF v Košiciach usporiadajú 
IV. medzinárodnú vedeckú konferenciu INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY ZVIERAT 
konanú pri príležitosti SVETOVÉHO ROKA VETERINÁRSKEJ MEDICÍNY 2011.

Tematické zameranie konferencie: 
1. Infekčné a parazitárne choroby hospodárskych zvierat a koní 
2. Infekčné a parazitárne choroby spoločenských zvierat 
3. Infekčné a parazitárne choroby vtákov, voľne žijúcich a exotických zvierat 
4. Zoonózy
5. Diagnostické metódy infekčných a parazitárnych chorôb
6. Varia (vektory, asanácia prostredia, vakcinácia, imunológia, legislatíva, liečba a pod.)

Dôležité termíny:
ZASLANIE PRIHLÁŠKY    31. 5. 2011
UHRADENIE VLOŽNÉHO POPLATKU   30. 6. 2011
ZASLANIE PRÍSPEVKOV              20. 6. 2011   

Viac informácií na www.uvlf.sk alebo 
Kontakt (prihlášky) doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ústav parazitológie, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika
Tel.: +421 915 984 641, kocisova@uvlf.sk

 Naša partnerská Bodø 
University College, s ktorou 
uskutočňujeme od akade-
mického roka 2010/2011  
spoločný bakalársky študijný 
program náuka o živočíchoch 
– Joint bachelor Degree in 

Animal Science –  sa od 1. 1. 2011 stala univerzitou – University of Nordland. Nórske Mi-
nisterstvo školstva a vedy potvrdilo ofi ciálne status tejto univerzity ako štátnej vzdelávacej
a výskumnej inštitúcie pre realizovanie bakalárskych, magisterských a doktorandských  štu-
dijných programov. 
 Na základe pozvania rektora prof. Pal Pedersena sa slávnostného  aktu zúčastnil rektor  
našej univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., a prorektorka pre zahraničné a doktorand-
ské štúdium prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.  Slávnostný akt sa konal dňa 31. 3. 2011
v Morkved hale v nórskom Bodø za prítomnosti  jeho veličenstva  korunného princa Haako-
na, ktorý  vystúpil ako prvý. Svojím vystúpením zaujala ministerka školstva Tora Aasland, 
ktorá rok 2011 nazvala rokom vedy. Venovala sa tiež histórii premeny školy  z Bodø Univer-
sity College  na  University of Nordland, ktorá sa tak stala ôsmou univerzitou v Nórsku.  Na 
slávnostnom zasadnutí vystúpilo mnoho ďalších významných hostí z domácich a zahranič-
ných univerzít.  Vystúpenia jednotlivých rečníkov dopĺňali známe svetové operné speváčky 
a nórski umelci. Po ofi ciálnom ukončení slávnostného aktu, na ktorom bolo prítomných 900 
účastníkov, nasledoval spoločný obed.
 Nasledujúci deň v dopoludňajších hodinách  sa uskutočnilo stretnutie rektora UVLF
v Košiciach prof. Pilipčinca a prorektorky prof. Ondrašovičovej s  koordinátormi spoločného 
študijného programu. Cieľom stretnutia bola diskusia týkajúca sa študijných plánov, výuč-
bového systému a Erasmus mobilít. V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo stretnutie 
so študentmi, ktorí navštevujú 2. semester spoločného študijného programu v Bodø. Záu-
jem o toto stretnutia bol veľký, zúčastnili sa ho takmer  všetci študenti, keďže boli riešené 
otázky štúdia, ubytovania, registrácie, športových aktivít ako aj možnosti exkurzie na našu 
univerzitu.
 Vo večerných hodinách rektor  prof. Pal Pedersen spolu s dekanom, prodekanmi a ďalšími 
pozvanými hosťami  organizoval  slávnostnú večeru, na ktorej  sa prihovoril rektor našej 
univerzity a odovzdal osobný dar novokreovanej univerzite. Rektori potvrdili ochotu spolu-
pracovať nielen v rámci nášho spoločného študijného programu,  ale aj v iných pedagogicko 
– výskumných oblastiach. 
 Pri tejto príležitosti želáme všetkým učiteľom a študentom veľa úspechov tak v pedago-
gických, ako aj vedecko-výskumných aktivitách.

prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.
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 Je už samozrejmé, že jarné „otváranie“ Hornádu nemôže 

byť bez študentov veteriny, a tak sme 27. marca „osedlali“ 

naše rafty a za veľmi príjemného počasia sme absolvo-

vali trasu z Malej  Lodiny do Košíc. Obligátne prestávky 

vo Veľkej Lodine u Starej mamy proti smädu a opekanie 

všetkého možného proti hladu u Čižmárikovcov v Kysaku 

boli priam povinné. Splavovanie bolo hodne pohodové, 

a tak sa poniektorým ani veľmi nechcelo pádlovať. Veď 

to ide aj samo. A tak sme asi dosiahli časový rekord nie v 

rýchlosti, ale pomalosti na vode v prostredí jarného prebúdzania prírody. Spestrením  bolo 

aj lovenie nášho živého talizmanu akcie (pozri foto), ktorý jediný aj vyskúšal teplotu vody. 

Ale očividne mu to nevadilo aj zásluhou plávacej vesty, ktorú mali povinne všetci účastníci 

(okrem šéfa).

Napísal „šéf“

 Sľuby sa majú plniť, a tak sa ráno 5. marca s lyžami stretla až na malé výnimky tradičná 

zostava pri vrátnici našej univerzity naladení na športovanie. Predpoveď počasia bola priam 

jarná, čo potvrdilo aj blato okolo zjazdovky. Tá však vďaka technickému snehu bola výborne 

upravená, a tak nič nebránilo, aby si každý prišiel na svoje. Niekto viac na svahu v pohy-

be, iní statickejšie zoči voči slnku, ktoré už malo svoju silu a farbilo pokožku do bronzova.

V prestávkach, ktorých bolo viac než predtým, sa už spriadali plány na ďalšiu sezónu, akcie, 

ktoré by mohli byť aj viacdňové, či dokonca aj v Alpách. Ale na Poráč- Brodok nikto nedal 

dopustiť. Všetci ho už berieme ako svoj. Nesklamal ani tentoraz, a tak sme sa „ulyžovaní“, 

spokojní a zdraví vrátili domov. Akcia mala predsa jednu chybičku. Až keď som chcel robiť 

fotodokumentáciu, prišiel som na to, že mám poškodenú clonu na aparáte, a tak si obrázky 

každý odnášal len vo svojej hlave.

PaedDr. Anton Čižmárik 

PORÁČ 2011 do tretice

 V sezóne 2010/2011 sme sa zúčastnili na fl orbalovej súťaži, ktorú organizuje UPJŠ v 

Košiciach. Celkovo sa prihlásilo 8 družstiev. V základnej časti sme odohrali 7 zápasov, na 

základe ktorých sme postúpili do play off  z piateho miesta. Zlepšenými výkonmi sme nako-

niec vybojovali krásnu bronzovú medailu. 

 Toto by však nebolo možné bez podpory vedenia našej univerzity a TJ Slávia UVLF, keď 

zabezpečili výrazné zlepšenie materiálnych podmienok pre tento šport. Na vzostupe vý-

konov ma podiel aj pani PaedDr. Beáta Gajdošová, ktorá priniesla profesionalitu a správny 

smer napredovania vo fl orbale. Taktiež sa chceme poďakovať našim fanúšikom, ktorí s nami 

prežívali radostné, ale aj smutné chvíle. Už teraz sa tešíme na budúcu sezónu, kde by sme 

chceli zopakovať náš úspech, o ktorý sa pričinili: Martin Lapin, Peter Nováčik, Daniel Bar-

čák, Norbert Bodor, Martin Haus, Michal Dolník, Alexander Baxa, Martin Kerak, Filip Vincek, 

Martin Moravčík, Kósa Balázs, Zoltán Benkő a Marián Kadáši. 

Podrobnejšie informácie nájdete na http://upjsliga.webz.cz./

Martin Kerak

Vysokoškolská liga vo fl orbale

Otváranie HORNÁDU 2011

   Keď sme pred rokom „objavili“ Veľ-

kú ružínsku jaskyňu, bolo v nej už 

len zopár ľadových cencúľov akoby 

vyrastajúcich zo zeme. Bolo už rela-

tívne teplo. Tak som predpokladal, že 

v tomto roku pôjdeme skôr. Veľmi to 

nevyšlo, veď pred týždňom sme sa už 

lyžovali v Poráči uprostred blata. Ale 

pri plánovaní akcií boli predpovede 

priaznivejšie a malo ešte mrznúť. Bál 

som sa, či som po priam jarných dňoch nesľuboval nemožné, a tak som to pred ofi ciálnou 

nedeľnou akciou 13. marca išiel  skontrolovať. Náhoda je sranda, a tak som pri skracovaní 

cesty k Veľkej jaskyni objavil ďalšiu menšiu. A napodiv v oboch boli krásne  ľadové stalag-

mity – rastú zdola, stalaktáty, ktoré visia zo stropu, ba aj zopár stalagnátov, stĺpov,  ktoré 

spájajú zem so stropom.

 Takže v nedeľu vo vlaku som už rozpaľoval fantáziu študentov i kolegov prísľubmi  zážit-

kov. Určite som ich nesklamal. Po hodinke šliapania sme sa dostali k svahu pod jaskyňami, 

kde sa rozhodli pre prudké stúpanie k jaskyniam. Krátky namáhavý výstup stál za to. Všetko 

to, čo som sľúbil, a okrem toho aj rôzne sfarbené kamenné steny, svetlo iskriace v ľadovej 

kráse i množstvo spiacich netopierov splnilo očakávania.

 Všetko zdatní turisti sme aj spiatočnú trasu po železničnú zastávku Ružín zvládali neja-

ko prirýchlo, a tak nám zvýšil čas na predlženie pešej túry až do Veľkej Lodiny, kde sme 

do odchodu vlaku u „Starej mamy“ pri  pohári zlatého moku zhodnotili deň ako vydarený. 

PaedDr. Anton Čižmárik

Sivecké jaskyne

SMUTOČNÉ OZNÁMENIE
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 7. apríla 2011

nás vo veku 77 rokov navždy opustila naša bývalá kolegyňa

RNDr. Dagmar Rysuľová,

dlhoročná pracovníčka vtedajšej

Katedry vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných

Vysokej školy veterinárskej v Košiciach.

Posledná rozlúčka so zosnulou bola dňa 13. apríla 2011 v Krematóriu v Košiciach.

Valentínska kvapka krvi
 Dňa 3. marca 2011 sa na pôde našej 
univerzity, presnejšie v priestoroch farma-
ceutického pavilónu, konal mobilný odber 
krvi. Odber krvi sa konal pod záštitou 
Slovenského červeného kríža, ktorý kaž-
doročne organizuje kampane na darovanie 
krvi na celom Slovensku. Azda najznámej-
šie kampane sú jesenná Študentská kvap-
ka krvi a februárová Valentínska kvapka 
krvi. Tento rok sa Valentínska kvapka krvi 
konala od 14. 2. do 11. 3. a niesla sa v du-

chu motta „Darujme sa spolu“. Najprv museli potenciálni darcovia vyplniť dotazník týkajúci 
sa ich aktuálneho zdravotného stavu, ale aj rôznych medicínskych alebo kozmetických zá-
krokov, ktoré v minulosti absolvovali, napríklad transplantácií, tetovania, prípadne piercin-
gu. Po vyplnení dotazníku nasledovalo vyšetrenie krvného tlaku, základné vyšetrenie krvi 
a rozhovor s hlavnou lekárkou. Pohovor bol naozaj veľmi dôkladný, dôkazom čoho bolo aj 
desať vylúčených darcov, najčastejšie z dôvodu chudokrvnosti alebo nedávno prekonaných 
rozličných ochorení. Potom sa už všetci darcovia mohli tešiť na samotný odber krvi. Odber 
trvá približne 10 minút, a ak je človek v dobrej psychickej pohode a pred odberom prijal 
dostatok tekutín, nevyskytujú sa žiadne komplikácie. V prípade vyčerpanosti alebo nedo-
statku tekutín môže dôjsť k závratu, v najhoršom prípade môže človek odpadnúť. Odberu 
sa zúčastnilo 41 darcov, z čoho bolo 15 pedagógov a zamestnancov školy a 26 študentov. 
Všetkým darcom patrí hlboká poklona a úcta za veľký skutok, ktorý sa rozhodli uskutočniť. 
Veď nie nadarmo sa hovorí, že krv je najvzácnejšia tekutina. Darcom ešte raz ďakujeme
a tým, ktorí nenabrali odvahu, držíme palce pri ďalšom odbere, ktorý sa uskutoční na pôde 
našej univerzity už na jeseň počas každoročnej akcie Študentská kvapka krvi. 

Andrej Récky
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 Keď ma koncom roka 2010 oslovil prorektor Peter Korim s návrhom na zorganizovanie  

dlhodobej súťaže zamestnancov katedier v minifutbale, bol som mierne skeptický. Na hodi-

ny vyčlenené pre šport zamestnancov chodieva pravidelnejšie len skupina volejbalistov, ale 

na futbal len dvaja, traja, dopĺňaní študentmi.

 Vo februári sme pripravili propozície a po schválení vedením UVLF sme oslovili katedry. 

Príjemným prekvapením bolo prihlásenie sa 6 družstiev. Od 18. marca sa uskutočnilo každý 

piatok 5 kôl, vždy po 3 zápasy. Boje to boli urputné, snahu by často mohla závidieť aj extra-

liga. Ceny vystavené už pri prvom kole, aby hráči vedeli o čo bojujú, boli rozdelené hneď po 

skončení zápasov  15. apríla 2011.

 Veľký putovný pohár majstra UVLF získalo družstvo katedry hygieny a technológie po-

travín, ktoré okrem neho dostalo aj jeho menšiu kópiu a tiež plaketu a diplom za prvé mies-

to. Úspech im zabezpečila najlepšia obrana – len 4 góly –  s druhým najlepším strelcom ligy 

Jurajom Gallom – 9 gólov. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo katedry životného 

prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky, ktoré sa chváli aj najproduktívnejším úto-

kom – 23 gólov s najlepším strelcom – Lukáš  Michaľov – 15 gólov. Tretí skončili futbalisti 

kliniky prežúvavcov. Ďalšie poradie: 4. katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat s tretím naj-

lepším strelcom – Peter Lazar 7 gólov, 5. klinika malých zvierat, 6. klinika ošípaných. 

 Na záver predseda organizačného výboru prorektor doc. MVDr. Peter Korim, CSc.,

a riaditeľ súťaže prof. MVDr.  Peter Reichel, CSc., obaja aj aktívni hráči, zablahoželali víťa-

zom, poďakovali učiteľom ústavu telesnej výchovy a športu za bezchybné technické zabez-

pečenie i priebežné informácie a vyjadrili presvedčenie, že nasledujúci ročník bude ešte lep-

ší a s viacerými družstvami. Dopitím šampanského z víťazného pohára skončila pekná akcia.

PaedDr. Anton Čizmárik

Liga zamestnancov UVLF v minifutbale
zožala úspech

 V dňoch 11. – 13. 4. 2011  sa usku-

točnil tradičný veľkonočný turnaj, ktorý 

organizoval Ústav telesnej výchovy a špor-

tu UVLF v Košiciach v spolupráci s TJ Slávia 

UVLF. Na športovej akcii sa zúčastnilo 119 

študentov a zamestnancov. Súťažilo sa

v basketbale, fl orbale, stolnom tenise, mi-

xvolejbale a minifutbale.

BASKETBAL

Začiatok zápasu bol rozpačitý a ani jedno 

družstvo sa nevedelo rozbehnúť. Po šty-

roch minútach zápasu bol stav 2 : 2. Ale 

ani tento raz sa nepodarilo slovenským 

študentom poraziť rýchlych a presnejšie 

strieľajúcich ZAŠ-károv (rozumej zahra-

niční študenti). Podľahli im hladko 48 : 18.

FLORBAL

Mladému rozvíjajúcemu sa športu na našej 

univerzite sa začína dariť aj vďaka zlepše-

nému materiálnemu vybaveniu (manti-

nely), ktoré prispieva k jeho rastu i kvalite. 

Dokazuje to aj úspech našich fl orbalistov 

vo vysokoškolskej lige UPJŠ, kde prekva-

pujúco obsadili pekné 3. miesto. Víťazmi 

nášho turnaja sa stal  „Drím tím“ v zložení 

M. Moravčík, R. Voroš, M. Calko, P. Záleha, 

J. Maniak a R. Číri. Druhé miesto obsadili 

„Zduté kozy“ a tretí skončili „All stars“.

STOLNÝ TENIS

Aj napriek tomu, že súťaž v stolnom tenise 

nebola rozdelená na ženskú a mužskú ka-

tegóriu, pekné druhé miesto obsadila štu-

dentka 1. ročníka farmácie Radka Patzová. 

Víťazom sa stal doktorand Peter Záleha a 

3. miesto obsadil Filip Vincek  5. roč. VVL.

VOLEJBAL

Za účasti 5 družstiev, z toho jedno tvorilo 

družstvo zahraničných študentov a dru-

hé družstvo pedagógov, sa odohralo 10 

kvalitných zápasov. O 1. miesto zviedli 

boj „Bazinga“ s pedagógmi „69“, kde vo 

veľmi vyrovnanom zápase konečne, aj keď 

tesne, vyhrali študenti nad pedagógmi (T. 

Procházka, D. Mikitová, N. Solivajsová, J. 

Sklenčárová, V. Vatolík, P. Ludha). Toto víťazstvo už bolo dlho očakávané, pretože pedagó-

govia boli doteraz neporaziteľní.

MINIFUTBAL

Vzhľadom k prebiehajúcej zamestnaneckej lige v minifutbale sa tentoraz učitelia nezúčast-

nili.

Prvé dve miesta si rozdelili študenti 2. ročníka. Víťazi – „Joga bonito“ (J. Krivjanský, T. Do-

vhun, P. Bugoš, J. Kohút, M. Kertys), na druhom  mieste skončilo družstvo pod názvom „Treš 

tím“ a 3. miesto obsadili piataci  „United“. Víťazi odchádzali s „veľkým putovným veľkonoč-

ným zajacom“ a všetci medailisti so sladkým ocenením.

Záverom môžeme konštatovať, že uskutočnené športové podujatie  s nádychom bojovnosti i 

zábavy bolo vydarené a už teraz sa tešíme na ďalšie nami pripravované akcie.

PaedDr. Beáta Gajdošová, ÚTVŠ

VEĽKONOČNÝ TURNAJ 2011

 PORADIE Počet Výhra - 3b.  Výhra po TK Prehra po TK Prehra  0 b. SKÓRE BODY

  zápas.  2b. 1b.

 1. KHTP 5 4  1 - 15 : 4 13

 2. KŽPVLE 5 3 1  1 23 : 11 11

 3. KP 5 2 1  2 12 : 10 8

 4. KAVYDCHOZ 5 2  1 2 14 : 15 7

 5. KMZ 5 2   3 4 : 6 6

 6. KO 5 -   5 2 : 24 0

víťazi v minifutbale

víťazi vo volejbale

víťazi vo fl orbale



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


