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Kvalitu vysokých škôl je možné merať rôznymi ukazovateľmi. Hlavným produktom vysokých škôl sú kvalitne pripravení študenti, ktorí sa bez problémov dokážu uplatniť v praxi a ktorí nesú zo sebou do budúcnosti určitú pridanú
hodnotu.
Všeobecne je známe, že kvalita vysokoškolského diplo- a druhým, nie menej významným faktorom, je jej financovamu je tesne viazaná s kvalitnou výučbou. Kvalitná výučba nie.
je úzko prepletená s novými poznatkami, ktoré sú bezproV období dlhodobého hlbokého podfinancovania vedecstredne zviazané s úspešnou vedecko-výskumnou činnos- kého výskumu na vysokých školách je čoraz ťažšie vyproťou na univerzite. Je reálnym predpokladom, že na vysokej dukovať kvalitný, vo vedeckej komunite uznaný vedecký
škole, kde je vysoko rozvinutý kvalitný vedecký výskum, či poznatok, resp. výsledok. Prerozdeľovanie financií v rámci
základný alebo aplikovaný, bude kvalita absolventov priamo dotácie síce čiastočne rešpektuje kvalitu, resp. výkony vysoúmerne rásť a pripravenosť študentov bude na vyššej kvali- kých škôl, no ani zďaleka nepokrýva potreby excelentného
tatívnej úrovni.
vedeckého výskumu na nich. Preto výskumníci, teda aj naši
Je veľa kvalitatívnych scientometrických ukazovateľov pre pedagogickí zamestnanci, musia vyvíjať enormné úsilie na
hodnotenie kvality vedecko-výskumných aktivít. Za najzá- to, aby získali ďalšie finančné zdroje na výskum, a to formou
važnejšie a rozhodujúce sa považujú nasledovné vedecké získania domácich i zahraničných grantov.
výstupy: Publikácie v renomovaných vedeckých časopiVedecko-výskumná činnosť je na Univerzite veterinárskesoch, monografie, patenty, odborné knižné publikácie, nové ho lekárstva a farmácie v Košiciach organizovaná predovšettechnológie, diagnostické resp. terapeutické postupy, nové kým v rámci v katedier a kliník. Kolektívy riešiteľov sa priromolekuly, nové materiály a pod. Všetky tieto ukazovatele dzene organizujú okolo vedecko-pedagogických osobností
sú však úzko späté s dvoma vysoko významnými faktormi. (profesori, docenti a vedeckí pracovníci), ktoré sú zárukou
Prvým významným faktorom, ovplyvňujúcim kvalitu vedy, úspešného získania a riešenia grantov. Výskumné aktivity,
je ľudský potenciál – vedecké a pedagogické osobnosti, no i v zmysle dlhodobého plánu rozvoja UVLF v Košiciach, je
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Odhalenie pamätnej tabule prof. MVDr. Jozefa Vodrážku, DrSc.

V Ústave farmakológie Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach sa 19. marca 2013, symbolicky práve
v deň, keď má meniny Jozef, uskutočnilo spomienkové stretnutie na prof. MVDr. Jozefa Vodrážku, DrSc., spojené s odhalením pamätnej tabule, ktorého sa na pozvanie rektora prof.
MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., zúčastnili manželka a deti prof.
Vodrážku s ďalšími rodinnými príslušníkmi, členovia vedenia
univerzity a katedry farmakológie a toxikológie, súčasní pracovníci ústavu i bývalí najbližší spolupracovníci.
V cvičebni ústavu, kde mala byť tabuľa odhalená, privítala prítomných vedúca ústavu farmakológie doc. MVDr. Eva
Čonková, PhD., a následne sa ujal slova rektor prof. Pilipčinec, ktorý vo svojom vystúpení predstavil život a dielo tejto
významnej osobnosti z čias zakladania a budovania prvej
vysokej školy veterinárskej na Slovensku pred viac ako šesťdesiatimi rokmi: Zaslúžené miesto medzi velikánmi tejto budovateľskej generácie patrí profesorovi MVDr. Jozefovi Vodrážkovi, DrSc., zakladateľovi slovenskej veterinárskej farmakológie,
členovi vedeckej rady, akademickému funkcionárovi, vedúcemu Katedry a Ústavu farmakológie na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. Štyridsať rokov naplnených vedeckou, pedagogickou a organizačnou prácou na tejto univerzite vytvorilo
podobu jeho osobnosti, ktorú dnes odliatu v bronze odhalíme,
aby sme uchovali pre budúcnosť jeho pamiatku.
Prof. Vodrážka sa narodil 5. februára 1922 v obci Málinec.
www.uvlf.sk
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možné zaradiť do nasledovných štyroch prioritných oblastí:
Zdravie a chorobnosť potravových zvierat z pohľadu
aplikácie genomiky, proteomiky, metabolomiky (medicína
vo svojom trojjedinom vzťahu - diagnostika, terapia a prevencia).
Aplikácia postupov molekulovej biológie na definovanie
predispozície k chorobám a k produkcii zdravotne bezpečných potravín.
Kvalita životného prostredia z pohľadu zabezpečenia zdravia zvierat a ľudskej populácie.
Individuálna odlišnosť v reakcii na liečivá a vývoj nových
liečiv v rámci farmakogenomiky – farmakogenetické a toxikologické interakcie, polymorfizmy v metabolizme liečiv,

experimentálne klinické farmakogenetické modely (farmácia, farmakológia a toxikológia).
Všetky vedecké projekty, ktoré sú na UVLF v Košiciach
riešené v rámci grantových agentúr, je možné mozaikovo
začleniť do hore uvedených vedeckých zámerov (priorít)
univerzity. Môžem skonštatovať, že i v štvrtej oblasti už má
univerzita významné vedecké výsledky.
Objem získaných finančných prostriedkov z grantových
agentúr úzko korešponduje i s kvalitou a počtom výstupov.
Úspešnosť našich vedeckých pracovníkov, resp. pracovísk
pri uchádzaní sa o granty v ostatných dvoch rokoch (2011
a 2012) je možné vidieť v nasledovných tabuľkách:

Tab. 1: Finančné prostriedky UVLF v Košiciach získané z domácich a zahraničných grantových agentúr v r. 2011

Projekty

2011
Počet

Získané prostriedky spolu v €

VEGA

50

460 510

KEGA

23

169 809

APVV

6

240 104

Zahraničné vedecké granty

3

129 810

Zahraničné ostatné granty (Erasmus)

1

66 370

SPOLU

1 066 603

Tab. 2: Finančné prostriedky UVLF v Košiciach získané z domácich a zahraničných grantových agentúr v r. 2012

Projekty

2011
Počet

Získané prostriedky spolu v €

VEGA

44

482 608

KEGA

21

205 381

APVV

9

475 543

Zahraničné vedecké granty

2

0

Zahraničné ostatné granty (Erasmus)

2

75 759

SPOLU
Z uvedeného prehľadu jednoznačne vyplýva, že na našej
univerzite je zachovaný nasadený trend získavania finančných prostriedkov z domácich grantových agentúr. Univerzita touto cestou v roku 2012 získala 1 263 047 €, čo je
takmer o 200 000 € viac ako v roku 2011. Predpokladám, že
trend získavania grantových prostriedkov bude i naďalej zachovaný, o čom svedčí i fakt, že na všeobecnú výzvu APVV v
roku 2012 reagovalo 8 kolektívov z našej univerzity, ktorých
projekty sú toho času v procese posudzovania.
Na získavaní domácich grantov sa podieľa 234 tvorivých
pracovníkov UVLF v Košiciach, na ktorých pripadá 74 domácich grantov, t. j. na 1 tvorivého pracovníka pripadá 0,32
grantu, resp. na jeden grant pripadá 3,1 tvorivého pracovníka. To znamená, že traja tvoriví pracovníci sú nositeľmi jedného domáceho grantu a na jedného tvorivého pracovníka
pripadá cca 5000 € získaných v domácich grantoch.
Mohlo by sa zdať, že hore uvedené čísla sú dôkazom
značnej rozdrobenosti kolektívov pri získavaní grantov.
Naopak, sú dôkazom úspešnosti kolektívov tvorivých pra2

1 263 047
covníkov UVLF v Košiciach pri slobodnom získavaní domácich grantov a s nimi i finančných prostriedkov na vedecký
výskum a edukáciu.
Priamym hodnoteným výstupom vedeckého výskumu,
resp. projektov riešených na univerzite je publikačná činnosť a uplatnenie výsledkov v praxi. V centrálnej databáze
CREPC za rok 2011 bolo akceptovaných 992 publikačných
jednotiek, 78 akceptovaných publikácií v CC a 3 abstrakty
evidované v CC. Za rok 2012 bolo v databáze evidovaných
866 jednotiek, z toho 75 publikácií evidovaných v CC a 6
abstraktov evidovaných v CC. V databáze CREPC máme evidovaných za rok 2012 – 1420 a za rok 2011 – 1340 SCI citácií. V ostatných rokoch zaznamenávame neustále rastúci
počet publikácií v CC časopisoch.
Naďalej deficitnou oblasťou na UVLF v Košiciach ostáva
oblasť zahraničných grantov. V roku 2011 boli na univerzite riešené 3 zahraničné granty (projekt FM EHP, NFM, ŠR SR
SK001 „Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie
ošípaných – kvalitné a bezpečné potraviny“ – zodpovedwww.uvlf.sk

ná riešiteľka doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.; projekt
č. IZ73Z0_128050/1 „Epidemiology of bovine viral diarrhea
in Ukraine: Development of a control program“ – zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., a projekt 7. RP
EU – COST Action FA0902 „Understanding and combating
porcine reproductive and respiratory syndrome in Europe“
– zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.). V roku
2012 pokračovali projekty č. IZ73Z0_128050/1 (pokračuje
i v r. 2013) a projekt 7. RP EU – COST Action FA0902.
Faktom je, že UVLF v Košiciach zaostáva v získavaní zahraničných grantov, ale musím skonštatovať, že pri enormnom
pedagogickom aj vedeckom vyťažení tvorivých pracovníkov
pri získavaní a riešení domácich grantov, v počte ktorých je
naša univerzita na poprednom mieste, je prirodzené to, že
pokračovanie
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neostáva tvorivým pracovníkom veľa priestoru pre uchádzanie sa o granty v byrokraticky zdatných európskych grantových agentúrach. Úspešnosť získania zahraničných grantov
je tiež silne viazaná na medzinárodne uznávané osobnosti
a ich osobné kontakty. Verím, že rozbehnutím činnosti excelentných centier sa na UVLF v Košiciach vytvoria priaznivé materiálne aj personálne podmienky a konkurencieschopnosť uchádzať sa o finančné zdroje v rámci nadnárodných agentúr, či už v rámci EÚ, alebo v rámci agentúr iných
– tretích krajín, napr. USA.
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

Odhalenie pamätnej tabule prof. MVDr. Jozefa Vodrážku, DrSc.

Po ukončení základnej školy nastúpil na gymnázium v Lučenci
a po okupácii južného Slovenska pokračoval v štúdiu v Banskej
Bystrici, kde v roku 1941 zmaturoval. Po maturite sa rozhodol
študovať veterinársku medicínu na Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni s podporou štátneho veterinárskeho štipendia
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Po skončení II.
svetovej vojny v roku 1945 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole
veterinárskej v Brne, kde v máji 1945 získal veterinársky diplom.
Po promócii v júli 1946 pracoval na veterinárskom odbore Povereníctva poľnohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave, odkiaľ bol vysielaný na prvé povojnové porady o veterinárskych liečivách. Po absolvovaní postgraduálneho štúdia
v Taliansku a vo Veľkej Británii v rokoch 1947 a 1948 pracoval
na Štátnom veterinárskom a diagnostikom ústave v Bratislave.
Už výber témy jeho dizertačnej práce Príspevok k farmakológii sulfomočoviny a hexametyléntetramínu, ktorú vypracoval
na Farmakologickom ústave Vysokej školy veterinárskej v Brne
u prof. MVDr. Lebdušku, predznamenal jeho profesionálnu
orientáciu po tom, ako na základe odporúčania Prípravného
výboru pre založenie Vysokej školy veterinárskej v Košiciach nastúpil 1. 8. 1950 na túto novozaloženú vysokú školu. Jej rektor
prof. MVDr. Ján Hovorka ho poveril budovaním farmakologického ústavu, na čele ktorého stál, až kým v roku 1989 neodišiel
do dôchodku. Pod jeho vedením pracovisko – od roku 1965
ako katedra farmakológie – dosiahlo vysokú úroveň tak v oblasti pedagogickej, ako aj v oblasti vedecko-výskumnej. Svoje
organizačné schopnosti dokázal prof. Vodrážka aj vo funkcii
prodekana pre výskum v rokoch 1966 – 1969, kedy bola škola
ako veterinárska fakulta súčasťou Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.
Bol zanieteným a obetavým pedagógom, záležalo mu
na jeho študentoch. Prednášať začal v akademickom roku
1951/1952, keďže študijný predmet veterinárska farmakológia
a receptúra sa prednášal v treťom ročníku, a hneď od začiatku
si získal študentov svojimi pútavými a prepracovanými prednáškami. Staral sa, aby poslucháči mali dostatok študijnej
literatúry. Napísal štyri dočasné skriptá z veterinárskej farmakológie a jedny skriptá pre poslucháčov farmácie. V ďalších rokoch pripravil postupne ďalšie knižné publikácie. V prvej z nich
Veterinárna medicína pre farmaceutov (1974) takmer polovicu
zaberá farmakológia. V roku 1980 vydal v spolupráci s akademikom Mozgovom z Moskvy a prof. Šimúnkom z Brna knihu
Veterinárna farmakológia. V roku 1982 vyšla kniha Veterinárska medicína a farmakológia, za ktorú mu Slovenský literárny
fond v Bratislave udelil prémiu, a ktorej mimoriadna úspešnosť
si vyžiadala už v roku 1986 druhé upravené a rozšírené vydanie.
Jeho pedagogické pôsobenie sa neobmedzovalo len na
našu univerzitu, ale ako externý učiteľ prednášal veterinársku
www.uvlf.sk

farmakológiu aj na
Farmaceutickej fakulte
Univerzity Komenského
v Bratislave a počas zahraničných študijných
pobytov
prednášal
na univerzite v Káhire
a v Havane, na univerzite v Ugande bol predsedom skúšobnej komisie.
Prednášal aj na Klinike
pracovného lekárstva
v Košiciach pre odborníkov z praxe.
Prof. Vodrážka získal v roku 1962 vedecko-pedagogický titul
docent, v roku 1965
úspešne obhájil doktorskú prácu a o rok neskôr
mu bol pridelený titul DrSc. V roku 1967 bol menovaný prezidentom republiky za riadneho profesora pre veterinársku farmakológiu. a zvolený za prodekana pre vedecko-pedagogickú
činnosť.
Vo svojej výskumnej práci sa zameral hlavne na oblasť antihelmintík. Od roku 1950 skúšal piperazín proti škrkavkám
u koní, sliepok a prasiat. Na základe týchto pokusov bol uvedený do výroby prípravok Helmirazín na báze piperazínu adipátu.
Vypracoval dve metódy kritického testu na objektívne sledovanie efektívnosti látok proti pneumohelmintom a pečeňovým
helmintom. Tieto metódy mu priniesli svetové uznanie a svoje
výsledky demonštroval na kongresoch, konferenciách, sympóziách na celom svete, o spoluprácu vo výskume ho požiadali
aj niektoré svetové farmaceutické firmy, a to aj vďaka dobrým
znalostiam niekoľkých svetových jazykov. Do výroby zaviedol
päť veterinárskych prípravkov, ktoré sa široko používali, pri viacerých ďalších prípravkoch bol spoluautorom.
Pri mimoriadne nadaných a pracovitých osobnostiach je výpočet ich aktivít vždy veľmi dlhý. Platí to aj pre prof. Vodrážku,
ktorý sa okrem svojej pedagogickej a vedeckej práci na univerzite angažoval v mnohých iných organizáciách. Už od roku
1946 pracoval v komisiách pre liečivá a od roku 1951 pôsobil
vo farmakologickom poradnom zbore pri Ministerstve poľnohospodárstva v Prahe, v ktorom zastával aj funkciu podpredsedu. Zúčastňoval sa na prácach komisie pre prípravu 2. až 4.
vydania Československého liekopisu. V rokoch 1967 – 1973 bol
podpredsedom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti v Bratislave a od roku 1975 externým spolupracovníkom Ústavu
3

experimentálnej
farmakológie SAV
v Bratislave. Podieľal sa na zriadení Svetovej asociácie veterinárskych
fyziológov,
farmakológov a biochemikov, ktorej
bol dlhé roky aktívnym členom.
Pôsobil aj ako
poradca
Veterinárskeho výskumného laboratória
SPOFA
Praha.
Iniciatívne spolupracoval s viacerými výskumnými
ústavmi, predovšetkým s výskumným ústavom pre
Podarilo sa nám získať aj kópiu práce s náBiofaktory a vezvom Critical Testing of Substances against Fasciola hepatica in Sheep, uverejnenej terinárske liečivá.
v časopise Nature (199, 96-97 zo 6. júla 1963). Inicioval potrebu
sledovania rezíduí
liečiv v potravinách a vo svojich knihách zostavil tabuľky rezíduí a ochranných lehôt pre zvieratá.
Prof. Vodrážka patril medzi uznávaných vysokoškolských
učiteľov i vedcov nielen doma, ale i v zahraničí. Ako učiteľ veterinárskej farmakológie sa zaslúžil o rozvoj tejto disciplíny po
stránke pedagogickej i vedecko-výskumnej. Jeho dlhoročná
úspešná práca bola ocenená udelením viacerých medailí a rezortných vyznamenaní. Možno poslednou bola pamätná medaila vydaná pri príležitosti 60. výročia založenia školy, ktorú
som mal tú česť udeliť prof. Vodrážkovi v septembri roku 2009,
aj keď si ju už nemohol osobne prevziať. O necelý rok sme sa
s touto vzácnou osobnosťou rozlúčili navždy.
Dovolím si byť aj trochu osobnejší, keďže si na prof. Vodrážku
spomínam aj ako študent, aj ako pracovník tejto školy. V čase
mojich štúdií sme ho všetci spolužiaci vnímali a uznávali ako
učiteľskú osobnosť, ktorá sa vždy s plnou zodpovednosťou
pripravovala na každé vystúpenie. Ako osobnosť budiacu rešpekt, nepoznajúcu kompromis, ale zároveň veľmi objektívnu.
Ako osobnosť vysoko erudovanú, ktorej učebnica farmakológie mala nezastupiteľné miesto v knižnici každého z nás. Ako
osobnosť, ktorá dala študentom so seba to najlepšie aj z toho
ľudského rozmeru. A aj keď sme ho vnímali ako človeka prísneho a rozvážneho, bol aj vynikajúcim rozprávačom so zmyslom
pre humor a my sme sa vždy tešili
na jeho zážitky, dojmy a postrehy
z návštev iných krajín, miest, univerzít, pre nás v tom čase vzdialených
a exotických, s ktorými sa s nami
vždy rád podelil. Svoj postoj k nemu
som nemusel prehodnotiť, ani keď
som ho poznal už ako kolegu. Bol
náročný na iných, ale v prvom rade
na seba. Svojím prínosom k farmakológii si vybudoval nielen osobný
rešpekt, ale priamo prispel aj k všeobecnému uznaniu veterinárskej
medicíny ako vedy prospešnej aj pre
zdravie človeka.
Spomienka na prof. Vodrážku
pokračovala v podobe prezentácie jeho výskumu a pub4

likačnej činnosti, s ktorou vystúpila jeho blízka spolupracovníčka MVDr. Eva Čellárová, PhD. Vedecká práca prof.
Vodrážku a jeho kolektívu sa zameriavala na skupinu liečiv
parazitárnych ochorení, predovšetkým antihelmintík, ktoré
boli v období kolektivizácie poľnohospodárstva, a s tým spojeným zhromažďovaním hospodárskych zvierat, závažným
chovateľským problémom. Výsledky niekoľkých štátnych
výskumných úloh, ktoré publikoval v celom rade odborných a vedeckých časopisov, sa týkali výskumu látok účinkujúcich proti niektorým pneumohelmintom, sledovaniu
účinku hydrazidu kyseliny kyanoctovej na Dictyocaulus filaria in vitro a u invadovaných oviec, hodnoteniu hetrazánu
ako antihelmintika u domácich zvierat či možnosti použitia
emetoidných látok pri Müllerióze oviec V tejto súvislosti sa
mu podarilo vypracovať a odskúšať dve originálne metódy
kritického testu pre hodnotenie účinnosti antihelmintík, a to
metódu totálnej tracheotómie pre liečivá účinné na pľúcne
červy a metódu kritického testu na evaluáciu antifasciolického účinku liečiv pomocou žlčníkovej kolaterálnej hadičkovej metódy. Obe tieto metodiky boli uverejnené v prestížnych vedeckých časopisoch ako Veterinary Record (1960) a
Nature (1963) a v čase ich vzniku boli široko diskutované a
používané. Neskôr sa profesor venoval aj problematike terapie mykóz, látok pôsobiacich na centrálny nervový systém a
liečivám látkovej výmeny.
Profesor Vodrážka systematicky pracoval na zavádzaní a
dodržiavaní správnej farmakologickej terminológie prostredníctvom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, pri príprave liekopisnej literatúry a predovšetkým formou tvorby
učebníc veterinárskej farmakológie, čo bola pred zavedením
počítačovej techniky priam sizyfovská práca vyžadujúca si
hlboké odborné a jazykové vedomosti a skutočne nekonečnú trpezlivosť. Všetky tieto učebnice hlboko ovplyvnili
farmakologické myslenie stoviek študentov – dnes veterinárnych lekárov, ale aj lekárnikov, a dali dobrý základ ich
profesionálnej úspešnosti.
Nasledovalo samotné odhalenie bronzovej pamätnej tabule z rúk akademického sochára Jaroslava Hladkého, ktorého sa spolu s rektorom univerzity zhostila Mgr. Mária Čižmárová, dcéra prof. Vodrážku, a pred očami prítomných sa
ukázala jeho podoba odliata v bronze z rúk akademického
sochára Jaroslava Hladkého. Za
dojatú rodinu sa pánovi rektorovi i vedúcej ústavu poďakovala
PhDr. Beáta Rešková a tiež pridala
niekoľko spomienok zo súkromného života pána profesora.
Mnoho ďalších spomienok potom zaznievalo počas príjemného a priateľského spoločenského
posedenia.
Mgr. Ľudmila Kundríková
kancelárka UVLF v Košiciach
www.uvlf.sk

INFORMÁCIE Z VEDENIA
5. 3. 2013

26. 3. 2013

Informácie prorektora Korima o:
- zaslaní rozpisu finančných prostriedkov na zabezpečenie praktickej výučby v LS AR 2012/2013 a o spôsobe
čerpania týchto finančných prostriedkov všetkým vedúcim študijných predmetov a vedúcim bakalárskych
a diplomových prác.

Informácie rektora o:
- účasti na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie
v Bratislave dňa 20. 3. 2013,
- účasti na inaugurácii dekana Farmaceutickej fakulty
UK v Bratislave dňa 25. 3. 2013.

Informácie prorektora Legátha o:
- spolupráci s Výskumným ústavom živočíšnej výroby
– Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok v rámci zavedenia nových moderných testovacích metód na
včeľom plode,
- sprístupnení informácií v zmysle novely zákona o vysokých školách o inauguračných a habilitačných konaniach na webovom sídle UVLF v Košiciach.
12. 3. 2013
Informácie rektora o:
- účasti na zasadnutí Dozornej rady Inštitútu Slovenskej
rektorskej konferencie dňa 8. 3. 2013 na TU vo Zvolene,
- účasti na workshope k téme Stratégia výskumu, vývoja
a inovácií v SR do roku 2020, ktorý sa uskutočnil dňa
11. 3. 2013 v Smoleniciach.
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- konaní prelomového plesu študentov ŠP VVL a HP dňa
9. marca 2013 v Hoteli Akadémia.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
- návšteve nórskych študentov 1. ročníka spoločného
študijného programu animal science na univerzite
v dňoch 19. 3. – 22. 3. 2013.
Informácie prorektora Korima o:
- účasti prorektorky prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.,
prorektora doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., a svojej na
školení Externej spätnej väzby modelu CAF na Úrade
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave dňa 6. 3. 2013.
Informácie prorektora Legátha o:
- konaní Týždňa knižníc v priestoroch UVIK UVLF v Košiciach v týždni od 18. 3. do 24. 3. 2013.
19. 3. 2013
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
ohľadne uchádzačov o štúdium, ktorí sa hlásia k
rómskej národnosti.
Informácie prorektora Nagya o:
- novelizácii zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

www.uvlf.sk

Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- počte podaných štipendií na akademický rok 2012/13
– 453, z toho od januára do 25. 3. 2013 – 89.
2. 4. 2013
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- zasadnutí disciplinárnej komisie pre študentov dňa
20. 3. 2013 a jej výsledkoch.
Informácie prorektora Korima o:
- schválených projektoch KEGA riešiteľov z UVLF v Košiciach so začiatkom riešenia v roku 2013.
9. 4. 2013
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- konanej prednáške prezidenta KVL MVDr. Stodolu dňa
8. 4. 2013 pre študentov 6. ročníka ŠP VVL a HP.
Informácie prorektora Legátha o:
- stave záznamov publikačnej činnosti UVLF v Košiciach ku dňu 8. 4. 2013, kde je za rok 2012 akceptovaných 84 článkov publikovaných v CC, 3 vedecké
monografie a 34 vysokoškolských učebníc.
Informácie prorektora Nagya o:
- riešení bezpečnostných opatrení prevádzky v ortopedicko-chirurgickej sekcii na hlavnom dvore na ŠPP
v Z. Teplici.
16. 4. 2013
Informácie rektora o:
- účasti na oslavách 20. výročia založenia Ústavného
súdu v Štátnom divadle v Košiciach dňa 9. 4. 2013,
- účasti na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ
v Košiciach pri príležitosti udelenia čestného titulu
Dr. h. c. Gianni Buquicchio, predsedovi Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva dňa
10. 4. 2013,
- účasti na odbornom seminári pri príležitosti 60. výročia
založenia PÚ SAV v Košiciach dňa 12. 4. 2013.
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- zasadnutí edičnej a vydavateľskej komisie dňa 15. 4.
2013,
- úspešnom odoslaní bakalárskych a diplomových prác
do Centrálneho registra záverečných prác a uskutočnenej kontrole originality.
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Zasadnutie vedeckej rady
Zasadnutie VR Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach dňa 11. 4. 2013 otvoril a viedol jej
predseda a rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., podľa nasledovného programu:
1. Odovzdanie diplomov docenta
2. Výročná správa Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach za rok 2012
3. Návrh rokovacieho poriadku Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
– vnútorný predpis č. 13
4. Návrh zásad udeľovania čestného titulu „Profesor
Emeritus“ na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 14
5. Návrh zásad udeľovania čestného titulu „Doctor
HoNoRis Causa“ Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis
č. 15
6. Návrh postupu pri habilitačnom a inauguračnom
konaní na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 26
7. Návrh na zloženie komisie pre štátnu skúšku a obhajoby bakalárskych prác v spoločnom študijnom
programe náuka o živočíchoch v akademickom
roku 2012/2013
8. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomových prác v zahraničnom štúdiu v akademickom
roku 2012/2013
9. Návrh na doplnenie členov habilitačných a inauguračných komisii
10. Diskusia
11. Rôzne
12. Uznesenia VR
13. Záver
Vedecká rada schválila:
1. Návrh rokovacieho poriadku Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Informácie prorektora Korima o:
- kritériách pre komplexnú akreditáciu,
- zaslaní požadovaných údajov o UVLF za rok 2012
do Kroniky mesta Košice.
Informácie prorektora Legátha o:
- zahájení kontroly NKÚ SR týkajúcej sa financovania
vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov.

– vnútorný predpis č. 13
2. Návrh zásad udeľovania čestného titulu „Profesor
Emeritus“ na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 14
3. Návrh zásad udeľovania čestného titulu „Doctor
HoNoRis Causa“ Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis
č. 15
4. Návrh postupu pri habilitačnom a inauguračnom
konaní na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 26
5. Návrh na zloženie komisie pre štátnu skúšku a obhajoby bakalárskych prác v spoločnom študijnom programe náuka o živočíchoch v akademickom roku
2012/2013
6. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomových
prác v zahraničnom štúdiu v akademickom roku
2012/2013
7. Návrh na doplnenie členov habilitačných a inauguračných komisií
8. Návrh na začatie inauguračného pokračovania u doc.
MVDr. Františka Novotného, PhD., v študijnom odbore
6.3.4 vnútorné choroby zvierat a doc. RNDr. Zuzany
Vitkovej, PhD., v študijnom odbore 7.1.18 toxikológia
9. Návrh na začatie habilitačného konania u MVDr. Macáka, PhD., v študijnom odbore 6.3.6 veterinárne
pôrodníctvo a gynekológia a MVDr. Váradyho, DrSc.,
v študijnom odbore 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby
Vedecká rada zobrala na vedomie:
1. Výročnú správu Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach za rok 2012
2. Odovzdanie diplomov docenta doc. MVDr. Eve Čonkovej, PhD., v študijnom odbore 7.1.18 toxikológia
a doc. MVDr. Radomíre Nemcovej, PhD., v študijnom
odbore 4.2.7 mikrobiológia

Blahoželáme jubilantom...
....ktorí oslávili svoje vzácne životné jubileá
v mesiaci marec a apríl.
Prajeme im veľa zdravia, šťastia, úspechov,
energie a optimizmu, rodinnú i pracovnú pohodu.

23. 4. 2013
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
- prijímacom konaní na akademický rok 2013/2014
a expedovaní pozvánok na prijímacie konanie podľa
jednotlivých študijných programov,
- pozvaní na slávnostné promócie Univerzity tretieho
veku na deň 24. 5. 2013.
Informácie prorektora Nagya o:
- návšteve žiakov ZŠ – detí zamestnancov US Steelu
Košice na UVLF a vykonaní pre nich prezentácie vybraných pracovísk našej univerzity.
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MVDr. Andrej Marcin, CSc.
doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
Martin Karabaš
František Hajsák
MVDr. Viera Danielisová
Eva Nagyová
Elena Dudeková
Peter Pulík

www.uvlf.sk

Zasadnutie akademického senátu
Dňa 18. 3. 2013 sa konalo riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Akademický senát na svojom zasadnutí schválil:
1. Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu
2. Návrh zmien Organizačného poriadku Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
čl. 2 časti A) a časti C) a čl. 14 časti Postavenie, právomoc a riadenie UVLF
3. Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 3
4. Návrh Disciplinárneho poriadku pre študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 11
5. Návrh Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie
pre študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 12
6. Zloženie Disciplinárnej komisie pre študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v zložení: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
(predseda), prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.
(člen), doc. MVDr. Peter Korim, PhD. (člen), MVDr.
Monika Dražovská (člen), Ľuboš Macháč (člen) a
Marek Macejko (člen) na obdobie od 18. 3. 2013 do
17. 3. 2015
7. Návrh na kritériá prideľovania bodov na posúdenie
nároku na ubytovanie na Študentských domovoch
UVLF v Košiciach
8. Návrh na úpravu poplatkov za ubytovanie v Študentských domovoch UVLF v Košiciach
Akademický senát na svojom zasadnutí zamietol:
1. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo
štúdia študentky študijného programu farmácia,
študenta študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, študenta študijného programu
vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hi-

poterapii a študenta študijného programu kynológia
a vo všetkých štyroch prípadoch potvrdil rozhodnutie rektora
Dňa 30. 4. 2013 sa konalo riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach.
Akademický senát na svojom zasadnutí schválil:
1. Mandátovú a návrhovú komisiu
2. Výročnú správu o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok
2012
3. Návrh rozpočtu (finančného plánu) Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na rok
2013
4. Návrh VP č. 38 – Školné a poplatky spojené so
štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach platné na akademický rok
2013/2014
5. Organizačné zabezpečenie doplňovacích volieb do
komory študentov AS UVLF v Košiciach, ktoré sa
uskutočnia 5. 6. 2013 v pavilóne morfologických disciplín od 8.00 do 12.00 hod.
Akademický senát na svojom zasadnutí zobral na vedomie:
1. Výročnú správu Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach za rok 2012
2. Návrh rozpočtu nákladov a výnosov v hlavnej a podnikateľskej činnosti a výsledku hospodárenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
na rok 2013
3. Informáciu prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., prorektorky univerzity, o zabezpečení prijímacích pohovorov v jednotlivých študijných programoch na ak.
rok 2013/2014
doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.
predseda akademického senátu

Zasadala Správna rada
Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o., Zemplínska Teplica
Dňa 27. marca 2013 sa na Školskom poľnohospodárskom
podniku v Zemplínskej Teplici uskutočnilo zasadnutie Správnej rady ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica. Zasadnutia sa zúčastnili členovia správnej rady na čele s jej predsedom doc.
MVDr. Petrom Korimom, CSc., vedenie ŠPP, n. o., zastúpené
jej riaditeľom Ing. Ivanom Seňkom a členovia vedenia UVLF
v Košiciach pod vedením rektora UVLF prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD.
Hlavnými bodmi programu zasadnutia správnej rady
boli:
1. Návrh rozpočtu ŠPP, n. o., na rok 2013
2. Plán výroby a predaj ŠPP, n. o., na rok 2013
3. Návrh na úpravu platu riaditeľa ŠPP, n. o.
4. Voľba predsedu a podpredsedu SR ŠPP, n. o.
Rokovanie Správnej rady ŠPP, n. o., otvoril a viedol jej
predseda doc. MVDr. Peter Korim, CSc. Návrh rozpočwww.uvlf.sk

tu na rok 2013 uviedol riaditeľ ŠPP, n. o., Ing. Ivan Seňko,
ktorý poukázal aj na niektoré riziká, ktoré so sebou rozpočet nesie. Podpredseda Správnej rady ŠPP, n. o., Dr. h.
c. prof. MVDr. Dušan Magic, PhD., vysoko ocenil aktivity podniku. Zároveň upozornil na riziká, ktoré agrosektoru hrozia, aj s ohľadom na politiku EÚ v tejto oblasti
a s ňou súvisiacich opatrení. Vyzdvihol rozumnú politiku riaditeľa podniku pri zabezpečovaní predkupného práva na
ornú pôdu, ktorú si podnik prenajíma. Nadniesol aj otázku
využívania bitúnku na komerčné účely. Rektor Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr.
Emil Pilipčinec, PhD., vysoko ocenil stratégiu podniku v nákupe pôdy a v celkovej filozofii jeho smerovania. Ozrejmil zámery v oblasti budovania zázemia pre poskytovanie rehabilitačných pobytov pre handicapovaných ľudí. Prorektor doc.
MVDr. Oskar Nagy, PhD., vyzdvihol pokroky, ktoré podnik
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v ostatnom období dosiahol v zabezpečení podmienok pre
výkon kvalitnej praktickej výučby. Kvestorka univerzity JUDr.
Silvia Rolfová vysoko vyzdvihla racionálne aktivity podniku.
Prítomní členovia správnej rady jednomyseľne schválili rozpočet ŠPP, n. o., na rok 2013. Členovia správnej rady schválili
aj návrh na úpravu platu riaditeľa podniku.
Predseda správnej rady v ďalšej časti zasadnutia uviedol,
že s ohľadom na skutočnosť, že na UVLF bola vytvorená
funkcia prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou, ktorý má vo svojej funkčnej kompetencii aj ŠPP, n. o., bolo by
vhodnejšie, ak by funkciu predsedu SR ŠPP, n. o., vykonával
prorektor doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. Zároveň vyslovil veľkú spokojnosť s doterajšou činnosťou Dr. h. c. prof. MVDr.
Dušana Magica, PhD., na poste podpredsedu SR ŠPP, n. o.
Návrhy na zmenu na poste predsedu správnej rady a zotrva-

ní prof. Magica ako podpredsedu SR boli schválené. Prof. Magic a doc. Nagy poďakovali za prejavenú dôveru a ubezpečili
prítomných, že ich kroky v zodpovedných funkciách povedú
k ďalšiemu kvalitatívnemu rozvoju podniku.
Rektor UVLF v Košiciach prof. Pilipčinec na záver zasadnutia poďakoval doterajšiemu predsedovi SR ŠPP, n. o., doc.
Korimovi za jeho doterajšiu aktívnu činnosť vo funkcii predsedu správnej rady.
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prorektor pre klinickú činnosť
a styk s praxou a predseda SR ŠPP, n. o.

V Košiciach sa konala konferencia medzinárodného významu o proteomike

V
dňoch
25. – 26. 4.
2013 sa v Košiciach uskutočnila tretia
medzinárodná
proteomick á
konferencia
pod názvom
Farm Animal
Proteomics
2013,
ktorú
zorganizovala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s COST Action (European cooperation in science and technology) a European science foundation. Program európskej spolupráce v oblasti proteomiky
u hospodárskych zvierat (COST Farm Animal Proteomics)
predstavuje sieť popredných vedeckých pracovísk, ktoré sa
zameriavajú na možnosti využitia technológií založených
na báze štúdia proteínov na účely optimalizácie produkčných vlastností a zdravia hospodárskych zvierat. Spolupráca
v rámci COST sa uplatňuje najmä na úrovni šírenia poznatkov o metódach a aplikáciách proteomického výskumu,
ktorých výsledky sú využité v živočíšnej výrobe, pri zlepšení zdravia, produkčných vlastností a životných podmienok
zvierat ako aj pri zvyšovaní kvality a bezpečnosti potravín.
Hlavnými organizátormi boli RNDr. Saskia Dolinská, Mgr. Elena Bencúrová, Mgr. Patrik Mlynárčik, Mgr. Miroslava Vincová,
Ing. Martina Cepková, MVDr. Tomáš Csank, MVDr. Dagmar
Mudroňová, MVDr. Jana Koščová a prof. Juraj Pistl pod vedením MVDr. Mangesha Bhide.
Konferencie sa zúčastnili 147 poprední vedeckí pracovníci z 28 európskych krajín (Albánska, Belgicka, Bosny-Hercegoviny, Bulharska, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska,
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Grécka, Holandska, Chorvátska, Izraela, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Slovinska, Slovenska, Srbska, Španielska, Švajčiarska,
Švédska, Talianska a Veľkej Británie), ale aj vedci z Austrálie,
Islandu, Iránu, Nového Zélandu a Turecka.
Konferenciu slávnostne otvorili viceprimátorka mesta Košice MUDr. Renáta Lenártová a rektor UVLF v Košiciach prof.
MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., ktorí prítomných slávnostne privítali v Európskom hlavnom meste kultúry 2013. Následne
vedecké rokovania otvoril Prof. David Eckersall, PhD. Nosnou
témou konferencie bol výskum a vedecký pokrok dosiahnutý v oblasti štúdia proteínov, týkajúci sa dvoch hlavných pilierov živočíšnej výroby, ktorými sú zlepšenie produkčných vlastností a tlmenie
chorôb hospodárskych zvierat. Týmto
témam sa vedci venovali v jednotlivých
sekciách konferencie, ktoré boli zamerané na nové metódy využívané v proteomickom výskume zvierat a bioinformatiku, infekčné choroby zvierat, živočíšnu
produkciu a kvalitu a bezpečnosť potravín. Okrem oficiálnych vedeckých rokovaní mali účastníci konferencie aj kultúrno-spoločenský
program, v rámci
ktorého mali možnosť zoznámiť sa s
históriou a súčasnosťou
výroby
tokajských vín na
Slovensku. Zúčastnení vedeckí pracovníci pozitívne
hodnotili vysokú
vedeckú a organizačnú úroveň podujatia.
Bližšie informácie:
http://lbmi.uvm.
s k / L B M I / C O S T-FAP-2013.html
MVDr. Mangesh
Bhide, PhD.
www.uvlf.sk

pokračovanie
na str. 10

Odborný deň MVDr. Dušana Podmanického, CSc.

Združenie veterinárnych
lekárov hospodárskych
zvierat v spolupráci
s Komorou veterinárnych lekárov SR,
Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou SR, Regionálnou
veterinárnou a potravinovou
správou v Komárne
uskutočnilo dňa 10. apríla 2013 piaty ročník spomienkového
podujatia Deň MVDr. Dušana Podmanického, CSc. Začalo sa
v budove RVPS Komárno položením venca k jeho pamätnej
tabuli. Svojou prítomnosťou akciu poctili aj rodinní príslušníci – MVDr. Tamara Podmanická, manželka, a dcéra Tamara
a Ľudmila. Ďalšími účastníkmi, okrem pracovníkov domácej
RVPS, boli aj zástupca ŠVPS MVDr. Ľubomír Janiuk, prezident
KVL SR MVDr. Ladislav Stodola, riaditelia jednotlivých RVPS
Nitrianskeho kraja, bývalí riaditelia KVPS MVDr. Jozef Blecha
a MVDr. Milan Kajan, ktorý ako dlhoročný spolupracovník Dr.
Podmanického a blízky rodinný priateľ predniesol aj príhovor k prítomným. Po samotnom položení venca a odovzdaní
kytíc manželke a dcéram poďakovala Dr. Podmanická organizátorom a prítomným, že tradícia pripomínania si života
a práce Dr. Podmanického pokračuje a i takýmto spôsobom
pomáha rodine znášať dôsledky jeho náhleho a predčasného odchodu.
V druhej časti spomienkovej akcie, ktorá sa konala už ako
odborný seminár v miestnej časti Komárna – Lándore v Penzióne Divá kačica, vystúpil s prvou prezentáciou MVDr. Ľu-

bomír Janiuk, vedúci odboru zdravia a ochrany zvierat ŠVPS
v Bratislave, ktorý zastúpil prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc.,
ústredného riaditeľa, ktorý musel služobne odcestovať do
Bruselu. Jeho správa o aktuálnej zdravotnej situácii v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku, ako i o celkovej
nákazovej situácii na Slovensku a v Európe bola obsahovo
bohatá, prepracovaná a pútavo podaná.
Po priaznivých ohlasoch na minuloročné vystúpenie organizátori opäť pozvali MVDr. Zdenku Kopcovú, konzultantku
MSD Animal Health, aby zúčastnených terénnych veterinárnych lekárov oboznámila s časovaním vakcinačných schém
proti infekciám PCV 2 a PRRS. V prvej časti svojej prednášky
prezentovala uvedené choroby, ich rozšírenie, príčiny vzniku
a výskytu, kliniku a v druhej časti potom možnosti, spôsoby
a kombinácie vakcinačných programov s prihliadnutím na
konkrétne situácie v jednotlivých chovoch. Významným
prínosom jej vystúpenia boli aj odpovede na priame otázky
kolegov z praxe v rámci diskusie k téme.
MVDr. Arpád Nagy sa predstavil ako nový člen tímu Merial/Mevet, ktorý bude v priamom kontakte s veterinárnymi
lekármi v praxi a ozrejmil aj v súčasnosti aktuálny problém
– ako zvládnuť vírus chrípky v chovoch prasiat a spomenul
aj súvislosti s jeho možnými mutáciami v ľudskej populácii,
ktoré sú hlavne v masovokomunikačných médiách s obľubou, hoci neodborne, často preberané.
V závere Dr. Góra pripomenul, že témy prednášok sú zámerne vyberané na oblasť chovu a chorôb prasiat, pretože
toto podujatie je jedným z mála s týmto zameraním a aj si
pripomína, že Dr. Podmanický jej venoval veľkú časť zo svojej bohatej činnosti. Zároveň aj poďakoval všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave celého podujatia ako aj účastníkom.
MVDr. Dezider Góra, prezident ZVLHZ

pokračovanie
na str. 10

56. ročník študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ

Dňa 17. apríla 2013 sa pod záštitou rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach konal 56. ročník
študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ.
Konferencia bola s medzinárodnou účasťou, prezentovaný bol rekordný počet –
66 prác.
Rokovania 56. ročníka študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ prebehli po
novom v šiestich sekciách: predklinickej,
klinickej, sekcii hygieny potravín a prostredia a dvoch nových sekciách – sekcii
bakalárskeho štúdia a sekcii zahraničného
štúdia. Prvé 3 hlavné ceny v každej sekcii venoval rektor UVLF v Košiciach prof.
MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. Študentskú
vedeckú konferenciu sponzorovali Komora veterinárnych lekárov SR a firmy Merial, Med-Art, Dr. Max Vetis, Pharmacopola, Siemens, Imuna Pharm, a. s., Pet shop, s. r. o., a Základná
organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
pri UVLF v Košiciach.
Konferenciu slávnostne zahájila v posluchárni pavilónu
morfologických disciplín prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Po slávnostnom príhovore začalo rokovanie v sekciách. Práce hodnotili odborné komisie v tomto zložení: 1. predklinická sekcia:
www.uvlf.sk

predsedníčka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., členovia
doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD., a MVDr. Zuzana
Hurníková, PhD.; 2. klinická sekcia: predseda doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., členovia doc. MVDr. František Novotný, PhD.,
doc. MVDr. Tatiana Weissová, PhD., a Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD.; 3. sekcia hygieny potravín a prostredia: predsedníčka doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., členovia doc.
MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD., a MVDr. Miloš Halán,
PhD.; 4. farmaceutická sekcia: predseda prof. MVDr. Jaroslav
Legát, CSc., členovia doc. Ing. Jarmila Eftimová, PhD., MUDr.
Jana Linková, CSc.; 5. sekcia bakalárskeho štúdia: predseda
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56. ročník študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ
doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., členovia doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD., a MVDr. Pavel Naď, PhD.; 6. sekcia zahraničného
štúdia: predsedníčka doc. MVDr. Zita Faixová, PhD., členovia doc. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., a MVDr. Dagmar
Mudroňová, PhD.
Prehľad ocenených prác – ceny UVLF v Košiciach:
I. predklinická sekcia
1. miesto: Tamás Vágó, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach
ŠTÚDIUM EPIZOOTOLOGICKÝCH ASPEKTOV FASCIOLOIDÓZY NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU
2. miesto: Michal Žilinčík, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach
SLEDOVANIE SEZÓNNYCH ZMIEN KRVNÝCH PARAMETROV
HADOV LAMPROPELTIS TRIANGULUM SINALOE
3. miesto: Katarína Pružínska, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach
ÚČINOK VYBRANÝCH DRUHOV EKTOPARAZITÍK U PSOV
II. klinická sekcia
1. miesto: Peter Nováčik, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach
KLINICKÉ A RÖNTGENOLOGICKÉ HODNOTENIE EXTRAAR-

TIKULÁRNEJ STABILIZÁCIE TERAPIE RUPTÚRY LCC V KOLENNOM KĹBE U PSOV
2. miesto: Edina Izsáková, 5. ročník VVL, UVLF v Košiciach
POROVNANIE VYBRANÝCH METABOLICKÝCH PARAMETROV
U OBÉZNYCH A NEOBÉZNYCH KONÍ
3. miesto: Zuzana Juríčková, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach
BAKTERIÁLNE OCHORENIA KOŽE U PSOV A MAČIEK
III. sekcia hygieny potravín a prostredia
1. miesto: Jana Kubacková, 5. ročník HP, UVLF v Košiciach
RÝCHLY SCREENING REZÍDUÍ ANTIMIKROBIÁLNYCH LÁTOK
V TKANIVÁCH POTRAVINOVÝCH ZVIERAT PREMI®TESTOM A
TESTOM TOTAL ANTIBIOTICS – POROVNÁVACIA ŠTÚDIA
2. miesto: Michaela Špaková, 5. ročník farmácia, UVLF
v Košiciach
ÚČINOK NÁPRSTNÍKA NA ARTEMIA FRANCISCANA
3. miesto: Tatiana Čornejová, 6. ročník HP, UVLF v Košiciach
POROVNANIE HLADÍN BIOGÉNNYCH AMÍNOV V NIEKTORÝCH TRADIČNÝCH POTRAVINÁCH Z RÔZNYCH KRAJÍN
IV. farmaceutická sekcia
1. miesto: Lenka Lovičová, 4. ročník farmácia, UVLF v Košiciach
VPLYV SPÔSOBU EXTRAKCIE NA ANTIOXIDAČNÉ VLASTNOSTI VODNÝCH EXTRAKTOV VYBRANÝCH RASTLÍN
2. miesto: Veronika Rohaľová, 5. ročník farmácia, UVLF v
Košiciach
FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ CHARAKTERISTIKY VYBRANÝCH HADÍCH JEDOV
3. miesto: Iveta Dobríková, 5. ročník farmácia, UVLF v Košiciach
VPLYV SKRMOVANIA SÓJE NA AKTIVITU AMINOPEPTIDÁZ
LARIEV MUCHY DOMÁCEJ (MUSCA DOMESTICA)
V. sekcia bakalárskeho štúdia
1. miesto: Lucia Novomestská, 3. ročník kynológia, UVLF
v Košiciach
VÝSKYT DIROFILARIÓZY U PSOV VO VYBRANÝCH OBLASTIACH SLOVENSKA
2. miesto: Ingrid Hamarová, 3. ročník bezpečnosť krmív a
potravín, UVLF v Košiciach
ANTIOXIDAČNÉ A PROOXIDAČNÉ VLASTNOSTI POTRAVY
3. miesto: Bibiána Chmurová, 3. ročník bezpečnosť krmív
a potravín, UVLF v Košiciach
CAMPYLOBACTER SPP. A KONTAMINÁCIA POTRAVÍN
6. sekcia zahraničného štúdia
1. miesto: Johan Forsman, 6th BSc, UVMP in Košice
THE ROLE OF BIRDS OF PREY IN CIRCULATION OF TRICHINELLA PSEUDOSPIRALIS IN EUROPE
2. miesto: Marita Gordon, 6th BSc, UVMP in Košice
FLUKE INFECTION IN RUMINANTS IN THE WEST OF IRELAND
3. miesto: Christina Husebø, 6th BSc, UVMP in Košice
TREATMENT OF CORNEAL ULCER BY USING OF HORSE AMNIOTIC MEMBRANE.
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Člen prezídia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej
republiky MVDr. Miroslav Baran udelil vecné ceny týmto
študentom: Kristína Olšinárová, Veronika Adamová, Mária
Kandráčová, Andrea Országhová, Iveta Bieleková a Martin
Kerak.
www.uvlf.sk

Práce odmenené zástupcami ďalších sponzorujúcich firiem:
Veterinársky reprezentant firmy Merial pre Slovensko
MVDr. Vladimír Bony venoval hodnotné knihy týmto študentom: Katarína Pružínska, Peter Nováčik, Veronika Čujová,
Mária Nagyová, Lenka Kokardová, Simona Juhásová, Odd Johan Hilde Sørensen.
Ing. Henrieta Ferková, personálna manažérka siete Lekární Dr. Max, ocenila finančnými cenami študentov ŠP
farmácia: 1. cena (90 €) Silvia Dobrovolská, 5. ročník, 2. cena
(70 €) Vladimíra Magdošková, 5. ročník, 3. cena (50 €) Kristína
Uheláková, 5. ročník.
Zástupkyňa firmy Vetis MVDr. Erika Konrádyová odovzdala hodnotné knihy týmto študentom: Enrico Stefanizzi,
Jana Redlerová, Ivana Moncoľová, Iveta Lojanová, Viera Mihalečková, Miriam Butler.
Marketingová manažérka Imuna Pharm, a. s., Šarišské
Michaľany, Mgr. Mária Dugasová odovzdala finančné odmeny a vecné dary Jane Bučkovej, Petrovi Nováčikovi, Edine
Izsákovej, Sandre Szaboovej, Eve Maxovej, Zuzana Nezbedovej,
Martinovi Bartkovskému, Reut Mezler.
MVDr. Viliam Weiss, konateľ firmy PHARMACOPOLA,
s. r. o., venoval hodnotnú zahraničnú literatúru študentom
Monike Bratičákovej, Jane Bučkovej, Kataríne Juhásovej, Ivane
Ferovovej, Viktórii Čigášovej.
Pán Juraj Vavrek, majiteľ firmy Pet Shop, s. r. o., odovzdal
vecné dary študentom: Anna Strečanská, Petra Drzewnioková, Jana Ondíková, Tamara Lišivková, Ľubomíra Jančíková,
Kristína Kovácsová.
Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD., zástupca f. Siemens, ocenil vecnými darmi študentov: Enrico Stefanizzi,
Mária Kandráčová, Anna Penteková.
Konateľ f. Bioveta SK MVDr. Juraj Salaj, PhD., ocenil odbornou literatúrou študentov: Miroslava Ivorová, Melinda
Tóthová, Ivana Drabiščáková, Andrea Matejová, Ľubomíra Jančíková.
Prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., predseda Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy pri UVLF v Košiciach, ocenil finančným príspevkom
všetky 1. miesta udelené odbornými porotami UVLF.
Záverom prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, oznámila prítomným,
že práce ocenené odbornými porotami budú uverejnené
vo vedeckom časopise Folia Veterinaria. Poďakovala všetkým súťažiacim študentom za vysokú kvalitu, aktuálnosť a
dobrú úroveň prezentácie svojich prác a divákom za plodné
diskusie v jednotlivých sekciách. Vyzdvihla úsilie školiteľov,
ktorí pripravili študentov na svoje prvé vedecké prezentácie. Poďakovala tiež členom odborných porôt, sponzorom,
organizačnému výboru a všetkým účastníkom konferencie
popriala veľa osobných a pracovných úspechov.
Úroveň konferencie pozdvihli aj sprievodné podujatia
v podobe výstavy „Svet kryštálov“ organizovanej Mineralogickým klubom a prezentácie činnosti Aqua Terra klubu pri
UVLF v Košiciach.
Odborný garant Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ
doc. MVDr. Goldová Mária, PhD., poďakovala za podporu
56. ročníka študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ vedeniu
UVLF, sponzorom, Edičnému stredisku pri ÚK ŠIS za vydanie
Zborníka abstraktov ŠVOČ a svojim spolupracovníkom, ktorí
sa podieľali na organizačnom zabezpečení študentskej konferencie.
doc. MVDr. Mária Goldová, PhD.
odborný a organizačný garant ŠVOČ
www.uvlf.sk

Jubilantka
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
pokračovanie na str. 12

Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť UVLF v Košiciach, oslávila v uplynulých dňoch významné životné jubileum.
Prof. Mojžišová sa narodila 6. 4. 1963 v Košiciach, kde
v roku 1981 maturitou ukončila prírodovedne zamerané
štúdium na Gymnáziu Šmeralova 9 v Košiciach. Štúdium na
Vysokej škole veterinárskej v Košiciach, študijný odbor všeobecné veterinárske lekárstvo, ukončila v roku 1986 štátnou
rigoróznou skúškou s vyznamenaním a Cenou rektora.
Už počas štúdia sa zaujímala o oblasť epizootológie a infekčných chorôb zvierat. V roku 1987 nastúpila na katedru
infektológie a tropickej veterinárnej medicíny na miesto
vedecko-výskumnej pracovníčky, od roku 1994 pôsobí ako
pedagóg na katedre epizootológie a parazitológie. Hneď
od nástupu na katedru sa začala intenzívne venovať oblasti
imunológie zvierat, sekundárnym imunodeficienciám a využitím imunomodulačných látok pri prevencii a liečbe infekčných a parazitárnych chorôb zvierat. V roku 1997 obhájila
dizertačnú prácu na tému Vplyv imunomodulačných látok
na vybrané ukazovatele imunologického profilu a ich využitie
pri vírusových a parazitárnych ochoreniach zvierat a získala titul PhD. Za dosiahnuté úspechy vo vedeckej činnosti jej bol
Slovenskou akadémiou vied v roku 2000 priznaný vedecký
kvalifikačný stupeň II a, na základe ktorého získala postavenie samostatného vedeckého pracovníka. Habilitačnú prácu
na tému Sekundárne imunodeficiencie pri infekčných a parazitárnych chorobách zvierat obhájila v roku 2003 a čoskoro po
úspešnom inauguračnom konaní bola dňa 26. 6. 2007 menovaná prezidentom Slovenskej republiky za profesorku vo
vednom odbore infekčné a parazitárne choroby zvierat.
Prof. Mojžišová patrí medzi významných pracovníkov
UVLF v Košiciach, kde od roku 2007 vykonáva funkciu prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Je výborným,
študentmi vyhľadávaným a obľúbeným pedagógom, dlhodobo zabezpečuje pedagogickú činnosť pre študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín,
kynológia a bezpečnosť krmív a potravín v slovenskom jazyku a tiež pre všeobecné veterinárske lekárstvo (GVM a BSc)
v jazyku anglickom. Je spolugarantkou bakalárskeho študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, garantkou študijného programu pre
3. stupeň VŠ štúdia infekčné a parazitárne choroby zvierat,
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garantkou predmetu infekčné a parazitárne choroby psov
v študijnom programe kynológia, infekčné choroby – zoonózy v študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využitie
v canisterapii a hipoterapii, garantkou predmetu epizootológia, nákazy zvierat, infekčné choroby malých zvierat v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena
potravín; garantkou predmetov Epizootiology, Contagious diseases, Infectious Diseases of small animals, Introduction into
veterinary Epidemiology pre zahraničné štúdium.
Pri hodnotení pedagogickej činnosti prof. Mojžišovej je
potrebné vyzdvihnúť jej prácu pri zavádzaní nového študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a predmetu infekčné a parazitárne choroby psov v študijnom programe kynológia. Pod vedením prof.
Mojžišovej boli vypracované podklady pre ich zavedenie do
praxe a vypracované detailné osnovy predmetov nových
študijných programov. Prof. Mojžišová viedla kolektívy pedagógov, ktorí pripravovali nové učebné plány pre jednotlivé študijné programy, ako aj profily absolventov programu
všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, kynológia,
bezpečnosť krmív a potravín a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii.
Prof. Mojžišová je predsedníčkou komisie pre štátne záverečné skúšky z predmetu nákazy zvierat, ochrana životného
prostredia a veterinárska legislatíva, Contagious diseases, Environmental protection and veterinary legislation, Diseases of
poultry, game and exotic animal. Je podpredsedníčkou komisie pre štátne záverečné skúšky z predmetu choroby malých
zvierat a Diseases of small animals pre zahraničné štúdium.
Doposiaľ viedla 27 diplomantov v jazyku slovenskom a anglickom. Je predsedníčkou odborovej komisie pre obhajobu
dizertačných prác v študijnom odbore infekčné a parazitárne
choroby zvierat a členkou odborovej komisie pre obhajobu
dizertačných prác v študijnom odbore mikrobiológia.
Popri rozsiahlej pedagogickej činnosti prof. Mojžišovej je
nemenej významná aj jej vedecko-výskumnú činnosť, ktorá
je zameraná na štúdium vírusových chorôb zvierat, ich diagnostiku, prevenciu a tlmenie. Je erudovanou a uznávanou
odborníčkou na vírusové choroby zvierat spojené s narušenou imunokompetenciou organizmu a možnosťami ich
terapie a profylaxie. Doposiaľ bola školiteľkou 5 doktorandov, ktorí úspešne obhájili dizertačné práce z tejto oblasti
infekčných chorôb zvierat. Jej publikačná, prednášková a
vedecko-výskumná činnosť je mimoriadne rozsiahla a bohatá. Doteraz bola hlavným autorom, resp. spoluautorom 19
učebných textov, 9 knižných publikácií, 4 vedeckých monografií – z toho jednej zahraničnej, je autorkou, resp. spoluaupokračovanie
na str. 13

torkou 42 vedeckých článkov v CC časopisoch, 95 SCI citácií
a 78 citácií mimo SCI. Bola vedúcou piatich projektov VEGA
a spoluriešiteľkou ďalších 18 projektov VEGA, KEGA a APVV.
Pri hodnotení jej pedagogickej a vedeckej činnosti je potrebné spomenúť a vyzdvihnúť prácu v etickej komisii Parazitologického ústavu SAV, ktorej je predsedníčkou od roku
2003. Viac rokov bola členkou Akademického senátu UVLF v
Košiciach a je členkou Vedeckej rady UVLF v Košiciach. Patrí
medzi uznávaných odborníkov nielen doma, ale aj v zahraničí, o čom svedčí jej dlhoročné členstvo v Českej a slovenskej
imunologickej spoločnosti a v Slovenskej parazitologickej
spoločnosti. Už niekoľko rokov je členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Veterinaria Brno.
Od roku 2010 vykonáva funkciu generálnej sekretárky
Asociácie univerzít karpatského regiónu (ACRU) a v roku
2012 sa stala generálnou sekretárkou VETNEST-u, čo významne prispieva k rozvoju univerzity a šíreniu jej dobrého
mena za hranicami Slovenska.
Počas svojej úspešnej vedecko-výskumnej činnosti absolvovala niekoľko zahraničných stáží v Českej republike (1997),
v Poľsku (1999) a v španielskej Valencii (2004), ktoré významne obohatili jej vedecké zameranie.
Dôkazom toho, že prof. Mojžišová je vysoko uznávanou
odborníčku v odbore infekčných chorôb zvierat nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí, svedčí aj jej bohatá prednášková a edukačná činnosť. V tejto súvislosti sa nedá nespomenúť jej dlhodobo pozitívny vzťah k mladším kolegom,
začínajúcim pedagógom, ku ktorým bola a je vždy nápomocná a ústretová. Jej bohaté skúsenosti významne prispievajú nielen k rozvoju vedeckej a odbornej práce, ale najmä
k inovácii a zdokonaleniu pedagogickej činnosti, čo výrazne
ovplyvňuje výchovu študentov v slovenskom aj v zahraničnom štúdiu na našej univerzite a ich prípravu pre prax.
Prof. Mojžišová je však nielen vynikajúci pedagóg a vedec,
ale aj starostlivá manželka a matka dvoch dcér. Voľné chvíle,
ktorých je pri jej pracovnej vyťaženosti tak málo, rada trávi
v prírode, je dlhoročnou turistkou a niekoľko rokov aj zanietenou poľovníčkou.
Do ďalších rokov prajeme jubilantke pevné zdravie, veľa
elánu a tvorivých síl v pracovnom živote, neutíchajúci entuziazmus, zápal pre nové iniciatívy vedúce k napredovaniu
našej alma mater a v osobnom živote jej želáme šťastie, pohodu a radosť z úspechov svojich blízkych.
prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
a kolektív pracovníkov katedry epizootológie a parazitológie

Životné jubileum Dr. h. c. prof. MVDr. Dušana Magica, PhD.

Dňa 26. marca 2013 pozval rektor univerzity prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., na stretnutie s členmi vedenia bývalého rektora
univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Dušana Magica, PhD., pri príležitosti jeho životného jubilea 70 rokov. Jubilant, ktorý sa dodnes
podieľa na vzdelávaní zahraničných študentov v anglickom jazyku ako člen katedry výživy, dietetiky a chovu zvierat, prišiel na
stretnutie s vedúcim tejto katedry prof. MVDr. Vladimírom Vajdom, CSc. Skôr, ako rektor univerzity odovzdal jubilantovi zlatú
pamätnú medailu, vyzdvihol vo svojom príhovore osobnosť
prof. Magica ako mimoriadne angažovanú a zanietenú, ktorého
výsledky práce na poli vedeckom, pedagogickom a organizačnom prerástli hranice školy i hranice Slovenska, a pripomenul
jubilantovo pôsobenie vo funkcii ústredného riaditeľa Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy SR, v akreditačnej komisii či
vo funkcii prorektora, vedúceho katedry i mnohých ďalších.
12
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Dr. h. c.
prof. MVDr.
Dušan Magic,
PhD.,
sa
narodil
16. 3. 1943
v Sušanoch.
Po skončení
strednej školy pokračoval v štúdiu
na Vysokej
škole
vete r i n á r s k e j
v Košiciach,
ktoré ukončil
v roku 1966.
Vojenskú
prezenčnú
službu vykonal v rokoch
1966 – 1967
vo Vojenskom veterinárnom výskumnom ústave, Praha-Motol. V roku 1967 nastúpil pracovať ako interný ašpirant
na Vysokú školu veterinársku v Košiciach. Ako vysokoškolský
učiteľ prešiel všetkými pedagogickými stupňami od asistenta až po profesora. Za docenta sa habilitoval v roku 1977.
Riadnym profesorom bol menovaný prezidentom republiky
v roku 1994. V rokoch 1974 – 1976 a neskôr v rokoch 1979
– 1981 pracoval ako československý expert vo funkcii vysokoškolského učiteľa na Katedre fyziológie a biochémie Veterinárskej fakulty Makerere University v Ugande. Na katedre
výživy a dietetiky zvierat, kde od nástupu na VŠV pracoval,
vykonával funkciu vedúceho oddelenia výživy (1982 – 1989)
a vedúceho katedry (1990 – 1992 a v roku 2000). Bol vedúcim disciplíny výživa zvierat, ktorú vyučoval v pregraduálnom i v postgraduálnom štúdiu, ako aj pre zahraničných
študentov v jazyku anglickom. Absolvoval prednáškové
pobyty na Veterinárnej fakulte v Havane, Helsinkách, Olštíne, Budapešti a Viedni. Ako prorektor a rektor sa podieľal
na tvorbe novelizovaných učebných plánov veterinárskej
medicíny, ktorá práca neskôr prispela k prijatiu UVLF v Košiciach za člena EAEVE. Medzinárodným uznaním jeho podielu na rozvoji disciplíny veterinárnej výživy a dietetiky bolo
jeho menovanie a práca (1991 – 1993) v International Union
of Nutritional Sciences ako člena pracovnej komisie III/4: Nutritional and Food Science in Schools of Agriculture and Veterinary Sciences. Na pozvanie prednášal na Master course
v Zamore, ako aj medzinárodnom výživárskom workschope
na Veterinárskej univerzite v Budapešti. Od roku 1998 bol
členom Development and Educational Committee Svetovej
veterinárskej asociácie, kde sa podieľal na vypracovaní odporúčaní pre ďalší rozvoj štúdia veterinárskej medicíny pod
názvom Education Policies of WVA. Aktívne sa podieľal na
príprave učebných textov, kde bol autorom či spoluautorom
4 knižných publikácií a 7 vysokoškolských učebných textov.
Prof. Magic bol členom a predsedom komisií pre prijímanie
študentov na štúdium, pracoval ako člen komisií pre štátne
záverečné skúšky. Od roku 2003 pôsobí ako externý učiteľ
Katedry výživy, dietetiky a chovu zvierat UVLF v štúdiu ZAŠ.
Prof. Magic sa aktívne podieľal na vedecko-výskumnej
práci. V roku 1971 obhájil dizertačnú prácu a v roku 1977 obhájil habilitačnú prácu. Vo vedecko-výskumnej práci sa prof.
Magic venoval najmä otázkam výživy monogastrických
zvierat, voľne žijúcej poľovnej zveri a v ostatných rokoch aj
výžive exotických zvierat. Výsledky svojej práce publikoval
www.uvlf.sk

v 115 vedeckých a 127 odborných článkoch v domácich a zahraničných časopisoch. Aktívne prezentoval svoje vedecké
výsledky na desiatkach vedeckých podujatí na Slovensku
i v zahraničí, okrem iného v Poľsku, Japonsku, Austrálii, Izraeli, Taliansku, USA a inde. Bol koordinátorom alebo spolupracovníkom 10 vedeckých projektov. Vypracoval viac ako 100
rôznych recenzií a posudkov vedeckých a odborných prác.
Pod jeho vedením získali titul PhD. 4 pracovníci. Na základe
výsledkov jeho vedeckej práce bol menovaný do mnohých
riadiacich a organizátorských vedeckých orgánov na UVLF
aj v rámci republiky. Na VŠV a neskôr Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach pracoval ako člen vedeckej rady,
v rokoch 1985 – 1989 vykonával funkciu prorektora pre vedu
a zahraničné styky, v rokoch 1989 – 1991 bol rektorom VŠV,
do funkcie rektora bol opäť zvolený pre funkčné obdobie
1997 – 2000. V rámci republiky bol členom riadiacich vedeckých orgánov, v rokoch 1980 – 1989 bol členom Rady
štátneho programu základného výskumu pri Prezídiu Československej akadémie vied a v rovnakom období aj členom
Rady kľúčového smeru výskumu Slovenskej akadémie vied.
Od roku 1985 bol členom celoštátnej komisie pre obhajobu
dizertačných prác a od roku 1993 členom celoštátnej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác, do ktorej
bol opäť menovaný v roku 2005. Od roku 1991 bol členom
pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR. V rokoch
1989 – 1993 pracoval ako člen Vedeckého kolégia Slovenskej akadémie vied. Bol členom 4 vedeckých rád univerzít
a výskumných ústavov, predsedom redakčnej rady vedeckého časopisu Folia Veterinaria a Slovenského veterinárskeho
časopisu, členom redakčných rád časopisov Slovenský chov
a Acta fytotechnica et zootechnica, Medicina veterinaria
(Poľsko).
Významne sa angažoval aj pri riadení celoštátneho poľnohospodárskeho výskumu. Pracoval ako člen Grantovej
agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie
vied. V rokoch 1990 – 1993 bol členom Prezídia Československé akadémie zemědelské Českej a Slovenskej federatívnej
republiky a od roku 1993 dve funkčné obdobia podpredsedom prezídia Slovenskej akadémie poľnohospodárskych
vied SR. V činnosti vedeckých orgánov a inštitúcií, najmä ako
člen Prezídia ČSAZ a podpredseda SAPV, sa prof. Magic významnou mierou podieľal na reštrukturalizácii poľnohospodárskej vedy v rámci ČSFR a SR. V roku 1985 bol menovaný
členom korešpondentom Československé akadémie zemědelské. V roku 1990 bol menovaný riadnym členom Československé akadémie zemědelské a Slovenskej akadémie
pôdohospodárskych vied. Podieľal sa na tvorbe koncepcie
rozvoja veterinárnej vedy a praxe v SR. Ako prorektor VŠV
pre zahraničné veci sa významne podieľal na organizovaní
veterinárnej služby, ako aj postgraduálnej výchove veterinárnych lekárov na Kube. Za túto činnosť bol menovaný
čestným členom veterinárneho Concilu Kuby a dostal čestnú medailu Parlamentu Kubánskej republiky. Na pozvanie
FAO v Ríme sa zúčastnil práce komisie expertov, kde vypracoval dokument o výžive zvierat v trópoch.
Rozsiahla bola odborná činnosť prof. Magica. V rokoch 1987
– 1989 bol predsedom Komisie pre hygienu výživy hospodárskych zvierat Československej akadémie zemědelskej.
Bol niekoľko rokov podpredsedom a predsedom Veterinárneho odboru ČSFR. V roku 1990 bol menovaný konzultantom ministra zemědelství ČSFR. Od roku 1997 bol členom
Ústrednej protinákazovej komisie SR. V roku 1990 bol zvolený za prezidenta Slovenskej veterinárnej asociácie. V roku
1997 bol v Paríži zvolený za viceprezidenta Svetovej veterinárnej asociácie pre východnú Európu.
V roku 1999 mu Akadémia Rolnicza v Lubline udelila titul
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Doctor
honoris causa. V roku
2000 bol prof.
Magic menovaný
ministrom pôdohospodárstva SR
do funkcie ústredného riaditeľa
ŠVS SR. V tomto
období viedol rad
domácich i medzinárodných
rokovaní v súvislosti so vstupom
SR do EÚ, výsledkom ktorých
bolo okrem iného vypracovanie
a schválenie zákona o veterinárnej starostlivosti,
ako aj vypracovanie 65 vládnych nariadení, ktoré znamenali
harmonizáciu legislatívy SR a EÚ. Pod jeho vedením sa uskutočnilo úspešné uzatvorenie subkapitoly veterinárstvo, za čo
mu bolo vyslovené uznanie Komisiou EÚ. Ako predseda komisie pre vypracovanie návrhu potravinového dozoru v SR
sa podieľal na zjednotení potravinového dozoru v rezorte
MP SR a dobudovaní orgánov štátnej správy vo veterinárnej

oblasti vznikom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
SR.
Za svoju prácu získal prof. Magic mnohé domáce i zahraničné vyznamenania, medzi inými Vzorný pracovník rezortu
školstva SR (1989), Vzorný pracovník veterinárnej služby SR
(1989), Medaila za zásluhy o rozvoj veterinárnej služby ČR
(1989), Bronzová medaila za významné zásluhy o rozvoj slovenského poľovníctva (1989), Strieborná medaila Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky za rozvoj vedecko-technickej spolupráce (2000) a Štátne vyznamenanie „Rad
Ľudovíta Štúra III. triedy“, ktoré mu udelil predseda vlády
v zastúpení prezidenta SR (1998).
Vážený pán profesor, veterinárna pospolitosť s úctou, obdivom a úprimnou vďakou oceňuje Tvoj osobný prínos pre
oblasť veterinárnej medicíny na poli výchovy, vzdelávania, riadenia a diplomacie. Svojím zodpovedným prístupom,
pracovným zanietením, vrodeným citom pre pravdu a sociálnu spravodlivosť s veľkým darom veselej a komunikatívnej
povahy si na všetkých postoch funkčného zaradenia vystupoval ako akceptovaná vedúca osobnosť a zapálený reprezentant veterinárnej medicíny. K významnému životnému
jubileu Ti prajeme dobré zdravie, osobnú aj rodinnú pohodu, pretrvávajúci životný optimizmus, pracovné zanietenie
a zápal pre šírenie poznania, ktoré do dnešných dní s veľkou láskou vykonávaš v prospech veterinárneho stavu, ako
aj veľa ďalších rokov naplnených životnou aktivitou v kruhu
rodiny a priateľov.
Za spolupracovníkov a priateľov
prof. MVDr. Vladimír Vajda, CSc.

I. zraz podkúvačov, kopytárov a veterinárnych lekárov-ortopédov,
konaný na pamiatku doc. MVDr. Andreja Orsága, CSc.

V dňoch 2. – 3. marca 2013 sa v priestoroch klinickej posluchárne UVLF v Košiciach uskutočnila akcia prvá svojho
druhu a rozmerov na území Slovenska. Záštitu nad celým
podujatím prevzali UVLF v Košiciach, IVVL v Košiciach a firma
Vetis. Dvojdňový program otvoril oficiálnou spomienkou na
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doc. MVDr. Andreja Orsága, CSc., čestný predseda podujatia
prof. MVDr. Valent Ledecký, PhD. Odbornú časť otvoril MVDr.
Martin Boldižár z Kliniky koní UVLF v Košiciach prezentáciou
prípadovej štúdie fraktúry kopytnej kosti, po ktorej prítomným premietol spomienkový film na nášho predčasne a trawww.uvlf.sk

gicky zosnulého kolegu Ľubomíra Lisého. Pred obedňajšou
prestávkou ešte prebehla búrlivá diskusia o bosých kopytách s chovateľom koní, športovým jazdcom a kopytárom
v jednej osobe Jaroslavom Sibalom. Po krátkom obede Ing.
Maroš Klobušník opäť prezentoval prípadovú štúdiu, v ktorej demonštroval spoluprácu podkúvača a veterinárneho
lekára. Program následne oživil Karol Farkaš CEF, jediný podkúvač certifikovaný pre Európsku úniu, ktorý priamo v posluchárni za použitia mobilnej plynovej vyhne predviedol
výrobu podkov. Keďže klinická poslucháreň je koncipovaná
tak, že umožňuje aj bezpečné predvádzanie zvierat, priamo
na mieste pred očami všetkých zúčastnených zároveň demonštroval podkutie privedeného koňa ako ortopedického
pacienta. Na záver sobotňajšieho programu vystúpil medzinárodný účastník MVDr. Jan Dutka z Poľska, ktorý opäť rovno
v klinickej posluchárni prakticky predviedol bosý trim a využitie nových syntetických materiálov (IMPRINT) za asistencie
Juraja Baračku.
Druhý deň podujatia otvoril MVDr. Martin Mihály, PhD.,
prezident Slovenskej hipiatrickej spoločnosti, prednáškou
s názvom Rovnováha kopyta a vplyv kopyta na celkový zdravotný stav koňa. Po ňom vystúpil s prípadovými štúdiami
bosého trimu MVDr. Marián Pavľak. Popoludňajší program
zahŕňal nultý ročník podkúvačského pohára Memoriál Ľubomíra Lisého, kde si jeho kolegovia a známi zaspomínali na
Ľuba súťažou v ručnej výrobe škrabáku na kopytá. Zo siedmich súťažiacich vzišiel ako víťaz Štefan Šlahor z Palárikova.
V súťaži Miss dodávka si účastníci tajným hlasovaním vybrali
pojazdnú podkúvačskú dielňu Benjamína Németha z Komárna.

Tejto výnimočnej akcie sa zúčastnilo celkovo 62 ľudí, z
toho 5 kopytárov a 5 podkúvačov zo Slovenska a jeden medzinárodný účastník z Poľska, množstvo domácich ako aj
cezpoľných veterinárnych lekárov a poslucháčov 4. ročníka
VVL, ktorí si vybrali voliteľný predmet základy podkúvačstva
a ortopedické podkutie. V neformálnom závere sme sa všetci rozlúčili s jedinou podmienkou, že sa opäť o rok zídeme,
a poďakovali sa prednostovi Kliniky koní UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Františkovi Novotnému, PhD.
MVDr. Oliver Merva, MVDr. Michaela Karamanová,
MVDr. Tomáš Benko
Foto: Zuzana Vilhanová, študentka UVLF Košice

UVLF – pusťme si žilou
Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok sa dňa 23. apríla
2013 na našej univerzite uskutočnila Kvapka krvi. Tento ročník bol však oproti predchádzajúcim ročníkom predsa len
v niečom výnimočný. Pod svoju záštitu spolu s Univerzitou
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si ho po prvýkrát zobral Spolok košických študentov farmácie. Akcia s
príznačným názvom ,,UVLF – pusťme si žilou“ sa tešila záujmu nielen študentov, ale aj pedagógov, ktorých sa dovedna zišlo 47. Národná transfúzna služba, ktorá zabezpečila
tieto odbery, nakoniec odobrala krv 22 darcom.
Všetkým darcom, ale aj záujemcom sa chceme v mene
UVLF v Košiciach a SKŠF úprimne poďakovať. Zároveň dúfame, že sa pri podobných dobročinných akciách stretneme aj
nabudúce.
Lukáš Jaroščiak
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Svetový deň zdravia

Každoročne si 7. apríla pripomíname Svetový deň zdravia
(World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako spomienka na
vznik WHO v roku 1948. Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na vyhlasovanú tému. Témou Svetového dňa zdravia pre rok 2013
je vysoký krvný tlak a hlavným mottom kampane Kontroluj
svoj tlak krvi.
Pri tejto príležitosti sme sa aj my, členovia Spolku košických študentov farmácie (SKŠF), ako budúci zdravotnícki
pracovníci, rozhodli usporiadať na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach „náš“ Deň zdravia. Na
pôde našej univerzity sa celý program podujatia uskutočnil
8. apríla 2013 a bol zameraný najmä na tohtoročnú tému.
Presne v pravé poludnie začalo v pavilóne chemických disciplín (PCHD) meranie rôznych životných funkcií (BMI, cholesterol, krvný tlak) spojené s ukážkami prvej pomoci. Účastníci sa zároveň mohli posilniť bylinkovým čajom v susednom
stánku, v ktorom boli informovaní o pozitívnych a negatívnych vplyvoch na hypertenziu a takisto mohli vyplniť dotazník týkajúci sa témy Dňa zdravia. O hodinu neskôr začal beh
po areáli univerzity. Tentokrát však študenti nebežali pre to,
aby prišli včas na cvičenie či prednášku, ale prišli si zabehnúť
iný beh, beh zdravia. Na trati sa nachádzali aj tri stanovištia
s členmi SKŠF, ktoré mali nielen relaxačný a oddychový účel,
ale aj poučný. Bežci vyštartovali spred hlavného vchodu are-

álu UVLF a cieľ sa nachádzal pred PCHD. Na všetkých zúčastnených čakala v cieli sladká odmena v podobe perníkového
srdiečka. Program vyvrcholil o 15.00 hod., kedy sa vo farmaceutickom pavilóne uskutočnila prednáška MUDr. Milana
Bagoniho, vedúceho Diagnostického centra 1. súkromnej
nemocnice Košice-Šaca na tému Hypertenzia a jej prevencia.
Svetový deň zdravia je tradíciou, keďže prebieha už 63.
rok, a preto všetci členovia SKŠF dúfajú, že sa im podarí založiť takúto tradíciu aj na UVLF v Košiciach, a že toto podujatie
prvým ročníkom neskončí! A v neposlednom rade netreba
zabudnúť na tých, bez ktorých by toto podujatie nebolo
možné zorganizovať. V prvom rade je to vedenie univerzity, ďalej Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Košiciach, organizácia SAVEZ a samozrejme aj Spolok košických študentov farmácie, ktorého členovia boli za toto
všetko zodpovední.
Zuzana Fedorová

Natáčanie videa Spoločník pre život

Dňa 19. 3. 2013 zaplnili polovicu posluchárne morfologického pavilónu UVLF študenti všetkých študijných pro16

gramov, aby natočili propagačné video a podporili projekt
Společník pre život. Táto iniciatíva vznikla vďaka študentovi
www.uvlf.sk

5.
ročníka
Ve t e r i n á r n í
a farmaceutické univerzity Brno Jiřímu Žákovi.
Za cieľ si kladie riešenie
otázky právneho postavenia zvierat,
welfare, čipovania a následnej evidencie. Ďalej
sú to kastračné programy, infekčné choroby vyskytujúce sa v útulkoch
a spolupráca medzi útulkami. Projekt má ambíciu prebiehať
na medzinárodnej úrovni, preto Jiří oslovil aj vedenie našej

univerzity. Vo videu sa objavuje päť póz, ktoré vyjadrujú:
podporujeme zodpovedný chov zvierat, podporujeme
adopciu zvierat z útulku, budeme vykonávať starostlivý
veterinárny dozor nad ochranou zvierat, sme proti týraniu
zvierat, naše srdcia bijú pre zvieratá. Maskotom videa sa
stal Roko, trojročný kríženec nemeckého a kaukazského ovčiaka, ktorý bol adoptovaný študentkou 1. ročníka UVLF.
Po natáčaní umiestnili študenti balóny v tvare srdiečka pred
rektorát. Cieľom videa je spropagovať myšlienku Společníka pro život a zároveň ukázať verejnosti, že študenti našej
univerzity sú pripravení postaviť sa za týrané a opustené
zvieratá ako teraz, tak aj v budúcnosti.
Týmto by sme radi poďakovali pánu rektorovi prof. MVDr.
Emilovi Pilipčincovi, PhD., pani prorektorke MVDr. Jane
Mojžišovej, PhD., a pánu prorektorovi doc. MVDr. Petrovi
Korimovi, CSc., za podporu, pomoc a umožnenie natáčania
v priestoroch školy.
Zuzana Mojžišová

Tanečná škola úspešne absolvovaná

V podvečerných hodinách 24. apríla 2013 sa v priestoroch univerzitnej jedálne konala záverečná hodina prvého
ročníka úspešnej tanečnej školy University Dance Center.
Rozlúčkový večierok sa niesol v duchu pohodovej, uvoľnenej, ale hlavnej tanečnej atmosféry. Účastníci kurzu si pod
drobnohľadom prorektorky prof. MVDr. Jany Mojžišovej,
PhD., a prorektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka,
pokračovanie
na str. 18

Odchov Symphysodon discus

Nie odchov, ale už i samotný chov terčovcov je medzi akvaristami považovaný za vrchol akvaristiky. O problémoch
a konečnom úspechu pri rozmnožovaní tejto ryby vypovedá i tento článok. Nie je to návod ako z internetu. Je to skôr
prehľad, čo treba, respektíve netreba robiť, ak chceme byť pri
odchove týchto kráľovských rýb úspešní. Nie sú tu informácie čerpané z iných publikácií ani kopírované od iných chovateľov. Je to vlastný praktický návod, kde sú zohľadnené
všetky podmienky a zúročené 25-ročné skúsenosti z akvaristiky. Zámerne som sa neradil s inými úspešnými chovateľmi,
ktorí túto métu dosiahli, nepoužíval som ani informácie z internetu, chcel som úspech dosiahnuť sám, vlastnými silami.
O to väčšiu radosť mám teraz z pozitívneho výsledku.
Chovom diskusov sa zaoberám posledných 5 rokov. Začiatky boli tvrdé, musel som sa naučiť mnoho odborných
vedomostí, ktoré väčšina bežných chovateľov rýb nevie, ani
nepotrebuje. Diskusy sú však iná liga. O náročnosti odchovu svedčí i vysoká cena, ktorá pretrváva na trhu v porovnaní
www.uvlf.sk

CSc., mohli vyskúšať všetky tanečné štýly, ktoré sa v priebehu ôsmich týždňov stihli pod vedením profesionálnych
tanečných lektorov naučiť. Projekt University Dance Center
bol organizovaný OZ StudentsWay a Spolkom košických
študentov farmácie a zúčastnilo sa ho vyše 130 študentov
zastupujúcich UVLF v Košiciach, UPJŠ v Košiciach a TUKE.
Marek Macejko

s inými akváriovými rybkami. Momentálne mám v chove 3 línie, a to green pigeon blood, red tyrkys a tyrkys leopard. Problémy pri odchove boli spočiatku mnohonásobné, nesedelo
viacero podmienok. Zmena jednej podmienky nestačila,
boli to kulminované faktory, kvôli ktorým odchov spočiatku
zlyhával. Rozvediem ich tu postupne po jednom. V prvom
rade dospelosť rýb. Pohlavná dospelosť u tohto druhu nestačí. I keď sa vytvorí pár, ktorý sa vytiera, ešte to zďaleka nie
je záruka úspešného odchovu. U chovného páru Symphysodon discus je potrebná telesná dospelosť, pretože mladé
jedince sa častokrát nevedia postarať o svoje potomstvo, či
už s pohľadu stresu, rôznych etopatií (zožratie ikier), alebo sa
im nevytvorí kožný sekrét, ktorý je pre výživu mladých rýb
nenahraditeľný (náhrady za kožný sekrét u tohto druhu nie
sú a bez neho sa mladým rybám nevytvorí potrebná imunita
z črevnej mikroflóry). Veľmi dôležitá je taktiež kvalita a hlavne pH vody. Pri úplne prvých výteroch som sa začal detailne
zaoberať parametrami akváriovej vody, pretože voda v mo17

jom akváriu mala veľmi zásadité hodnoty pre odchov tohto
druhu (pH 7,2), nepomáhali ani rašelinové výluhy. V tomto
smere mi zo stanoveniami veľmi pomohli na katedre životného prostredia, kde mi počas troch rokov robili detailné
rozbory viacerých vzoriek pitnej a v tomto prípade pre mňa
i akváriovej vody. Voda, ktorú som bežne používal, bola zo
štrkového podložia rieky Čierňanky čerpaná z hĺbky asi 10
m, avšak pretekala vrstvami pieskovcov. Jej prechodná i trvalá tvrdosť sa ovplyvňovala veľmi ťažko, preto som použil
vodu z prameňa zachyteného v strede smrekovo-jedľového
lesa, v ktorom pH vody počas troch rokov nikdy nestúplo
nad hranicu 6 stupňov. Je to pravdepodobne spôsobené
viazaním katiónov na humidové jadrá a naberaním kyslosti
pri pretekaní pomedzi ihličie. pH ovplyvnil i špeciálny mangrovový koreň letecky prepravený priamo z trópov. Ďalším
veľmi dôležitým faktorom je kŕmenie. Znáška u vytvoreného páru pri bežnom kŕmení hovädzím srdcom prebiehala
v pravidelne sa opakujúcich cykloch po 10 dňoch. Po 3-4
neúspešných vytretiach nasledovala vždy prestávka. Všimol
som si však, že kvalitnou potravou sa i toto dá ovplyvniť a
perióda sa dá skrátiť. Bolo to po experimentálnych pokusoch
pri kŕmení chovného páru s ikrami ryby druhu pstruh potočný (Salmo trutta) a šťuka obyčajná (Esox lucius), kedy sa interval skrátil na 9 dní a pri kŕmení šťučími ikrami dokonca na
8 dní. Nezanedbateľným a určite nie posledným faktorom,
ak chceme pri odchove tohto citlivého druhu byť úspešní,
je odčervovanie. Je to úkon ostatným chovateľom akváriových rýb prakticky neznámy a väčšinou neopodstatnený.
Prevádza sa za účelom zbavenia helmintov rodov daktylogyrus a gyrodaktyrus, čiže červov (plathelminthes). Tieto veľmi
nebezpečné parazity parazitujú na koži a žiabrach rýb. Jeden
druh dokonca na ikrách a plôdiku (D. Vastor). Je ich až okolo
250 druhov. Odčervovanie treba u všetkých, nielen chovných rýb robiť pravidelne aspoň raz za pol roka. Prevádza sa
prípravkami na báze chlóru (trichlorform) v špecialitách od
firmy Baer, Meguvon, Soldep a i. Samozrejme je nevyhnutné
dodržiavať druhovo predpísané dávkovanie, a to veľmi citlivo. Týmto článkom a odchovom rýb tiež vyvraciam dohady
o strate plodnosti po odčervovaní týmito liečebnými preparátmi. Práveže poznatky poukazujú na nevyhnutnosť tohto
zákroku, pretože chovné ryby, ktoré neboli dehelmintizované, sa vytierali veľmi nepravidelne, a niektoré páry sa začali
vytierať až po tomto úkone. Pri parazitácii v žiabrach dochádzalo k masívnej nekrotizácii žiabrových lamiel, s predchádzajúcimi petéchiami a iritáciou žiabier. Ryby bez potrebného
odčervenia boli dráždené, rýchlo dýchali a prejavovali sa
kŕčovitými pohybmi. Spôsobené histo- patologické zmeny
v žiabrových lamelách a iritácia zvierat parazitmi bránili rybám v lepšej saturácii krvi kyslíkom a následne bol obmedzený celý metabolizmus vrátane množstva prijatého krmiva a vychudnutia rýb. Po kachexii nasledovala apatia a poruchy rozmnožovania. V tomto ohľade patrí veľká vďaka
môjmu kolegovi ichtiopatológovi MVDr. Ľubomírovi Šmigovi z ústavu chorôb rýb, s ktorým sme previedli sekciu a patologickú pitvu na dôkaz tohto parazita. Dehelmintizácia bola
robená prípravkom Neguvon s účinnou látkou trichlorform
o špecificky druhovom dávkovaní (zvolenom pre druh Symphysodon discus) 0,25 g na 100 l akváriovej vody. Liečebná
kúra trvala 3 dni. Teplota vody bola počas liečby zvýšená na
30 0C. Filtrácia bola spustená na plný výkon (1200 l.hod-1),
avšak bez aktívneho uhlia. Samotnému odčervovaniu predchádzala patologicko-anatomická pitva, ktorá dokázala
a potvrdila podozrenie z nákazy monogeami.
MVDr. Andrej Renčko
Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie UVLF v Košiciach
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Odchov samotný prebieha vo viacerých fázach. Najprv chovný pár
upraví svoje správanie a zvýši sa sýtosť farieb u obidvoch budúcich rodičov. V tomto období môžeme pozorovať vysunutie kladielka. Nájdu
si miesto, vytvoria teritórium a do druhého dňa sa vytrú. Obaja rodičia
strážia ikry a i pri kŕmení minimálne jeden neopúšťa stanovište. Ikry
nakladú na koreň alebo nejakú hrubolistú rastlinu, najčastejsie Echinodorus sp. V závislosti od teploty sa po dvoch až troch dňoch vyliahne mladý plôdik, rodičia ich počas celej inkubácie ochraňujú a ovievajú žiabrami, naháňajú im tak kyslík, taktiež odstraňujú zaplesnené
ikry, aby pleseň neprešla na zdravé ikry.

Približne po 4 – 6 dňoch prejde poter na kožu rodičovských rýb a vozí
sa na obidvoch rodičoch, pričom ak sa priblížia iné ryby zo spoločenskej nádrže, jeden z rodičov robí výpady a poter sa zatiaľ presunie na
druhého.

Približne po 2 týždňoch treba plôdik začať prikrmovať žiabronôžkou
(Artemia franciscana). Momentálne má poter veľkosť okolo 2 cm a vek
5 týždňov, prijíma čiastočne už aj zmes hovädzieho srdca s rybím filé
a špenátom.

www.uvlf.sk

ZIMA NA LYŽIACH
To by ani zima nebola, keby sa veterinári nestretli na spoločnej lyžovačke. Tradícia bola zachovaná, oznamy o akciách
mali ohlas, a tak sme si spoločne zalyžovali na Poráči Brodku a v Levočskej doline. A keďže táto zima nebola skúpa na
sneh, všetci boli spokojní – tí, ktorí chodia vždy a všade a aj tí,
ktorí si prišli užiť veterinársku lyžiarsku spoločnosť prvýkrát.
Isto nie naposledy.
TURISTIKA – SIVECKÉ JASKYNE (24. 3. 2013)
Minulý suchý rok nebol priaznivý na ľadovú výzdobu ružínskych jaskýň, ale tohtoročná dlhá a na sneh bohatá zima
nám umožnila v marci vidieť krásnu, zasneženú scenériu
Siveckých hôr a pokochať sa ľadovým výtvorom prírody vo
Veľkej ružínskej i Medvedej jaskyni. A keďže študentské mladé nohy sú zdatné a rýchle, pešiu túru sme predĺžili až do
Veľkej Lodiny, odkiaľ sme sa do Košíc už odviezli vlakom.
Lyžiarska pauza na Poráči

Spoločné foto pred Veľkou ružínskou jaskyňou

Výstup k jaskyniam

JARNÝ BEH OKOLO
INTERNÁTOV
(26. 3. 2013)
Na jarný – „zimný“ beh
okolo internátov pri mínus
2°C si trúfli tentoraz „len“ 5
otužilí študenti. Štvrtýkrát
po sebe vyhral Jakub Hriadeľ, študent 3. roč.VVL.
Jediná žena – Bianka Mareková z 3. roč. KYN, ktorá
bojovala len sama so sebou, ostala bez konkurencie.
Trojica najlepších

Bianka si medailu zaslúžila

VEĽKONOČNÉ TURNAJE (8. – 10. 4. 2013)
Aj tohto roku sme pripravili pre študentov a zamestnancov tradičné športové podujatie pod názvom Veľkonočné
turnaje. Súťažilo sa vo florbale, stolnom tenise, volejbale
a minifutbale. Športových akcií sa zúčastnilo 90 študentov
a zamestnancov. Prvýkrát po dlhej dobe si naši basketbalisti
nevedeli zosúladiť študentské povinnosti, a preto sa žiaden
zápas neodohral.
Stolný tenis - ženy:
1. miesto Runčáková Barbora
2. miesto Rošťáková Katarína
3. miesto Ongradyová Barbora
www.uvlf.sk

Súboj za zeleným stolom
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Futbaloví víťazi

Pred vyhlásením výsledkov vo florbale

Florbal:

1. miesto: MAGIC TEAM
(Dráb J., Bojko M., Kramár M., Klátik M.)
2. miesto: LAXANS
(Dolník M., Andrášiová R., Benko Z., Kadáši M.)
3. miesto: DVA PESA
(Hankovský M., Grega D., Ontek J., Dzurilla V.)

Najlepší strelci turnaja boli Bojko Michal a Dráb Jozef so 6
gólmi.
Florbalová emancipácia 

Volejbal:

1. miesto: „69“
(Dr. Mudroňová D., Dr. Nagyová Ľ., Dr. Ďurej
M., Dr. Zaleha P., Sklenčárová J., Haky O.)
2. miesto: MNE JE JEDNO (Procházka T., Mikitová D., Grančičová A., Solivajsová N.,
Krupová J., Repková A.)
3. miesto: O3 ŠTART
(Džubinská I., Hankovský M., Grega D., Ontek
J., Tkáčová M., Bojko M., Kalinič M.)

Víťazne volejbalové družstvo učiteľov a študentov

Minifutbal: 1. miesto: POBREŽIE LIEHOVINY
(Kohút J., Dovhun T., Kertys M., Bugoš P., Marko., Bajus J.)
2. miesto: KVAŠYJORKOR
(Jančanský M., Fedorš M., Nemec C., Krivjanský J.)
3. miesto: CHAMBERLAINE
(Világi A., Slovík T., Borgoň B.,
Molnár Š., Mášik
L., Klein)
Najlepší strelci turnaja s 5 gólmi boli
John Mc Aloon
a Tomáš Garaj.
Kde to chceš... 

OTVÁRANIE HORNÁDU
NA RAFTOCH
V nedeľu 14. 4. 2013 sa
uskutočnil splav Hornádu.
Počasie bolo aprílové –
striedavo slnko, zamračené, chvíľami zopár kvapiek
dažďa. Ale všetko vynahraVeliteľský raft ...
dila veľká voda. Po iné roky
tak do 20 kubíkov za minútu, tentoraz okolo 100. Tak rýchlo
veru ešte veterinári nikdy nezvládli trasu na Hornáde z Malej Lodiny do Košíc. Ale 10 študentiek a 2 študenti na dvoch
raftoch stíhali i občerstvovačku vo Veľkej Lodine, grilovačku
a spoločné foto v Kysaku, ale bonbónikom bola na záver
hojdačka na velikých vlnách pod mostom v Ťahanovciach.
Ešte poutierať a odložiť rafty a vydarený splav je za nami.
PaedDr. Beáta Gajdošová
Foto: PaedDr. Anton Čižmárik
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