
ských učiteľov, výskumných pracovníkov a štu-
dentov tvoriacich akademickú obec, ktoré postúpi-
la na vyjadrenie nesúhlasu alebo súhlasu s kandi-
datúrou za člena AS na pracoviská a jednotlivé
študijné ročníky siedmych študijných programov
vrátane interného doktorandského štúdia. Na 12
senátorských miest z radov vysokoškolských uči-
teľov sa prihlásilo 74 kandidátov, na 2 miesta z ra-
dov výskumných pracovníkov kandidovalo 7 osôb,
na obsadenie 1 miesta v študentskej komore z
radov interných doktorandov sa hlásilo 20 kandi-
dátov, na 3 miesta v AS za študentov ŠP  VVL,
GVM, HP kandidovalo 330 študentov, na 2 miesta
za ŠP farmácia kandidovalo 87 študentov a na 1

miesto pre ŠP kynológia a ŠP bezpečnosť kr-
mív a potravín sa uchádzalo o priazeň voli-
čov 143 študentov. Listiny kandidátov a o-
právnených voličov boli zverejnené 10 dní
pred termínom konania volieb. Pre úspešný
priebeh volieb volebná komisia pripravila hla-
sovacie lístky a prezenčné listiny oprávne-
ných voličov. 
Všetko bolo technicky a organizačne pripra-
vené a prišiel deň „D“.  11. 5. 2010 sa o 800
hod. otvorila volebná miestnosť a oprávnení
voliči začali na podpis preberať hlasovacie líst-
ky a tajne krúžkovať svojich favoritov. Volebná
miestnosť sa uzavrela o 1600 hod., volebná
komisia rozpečatila volebné urny a začalo sčí-
tavanie hlasov a triedenie lístkov na platné 
a neplatné a následne priraďovanie hlasov jed-
notlivým kandidátom ašpirujúcim na senátor-

ské miesto. Na nedostatok  práce si volebná komi-
sia nemohla sťažovať. Z 1 849 oprávnených voli-
čov si prevzalo hlasovacie lístky 790 voličov, t. j.
42,7 %. Volebné právo najviac využili vysokoškolskí
učitelia, keď zo 169 oprávnených voličov prišlo o-
dovzdať kandidátom svoj hlas 161 učiteľov, t. j.
95,2 % a u výskumných pracovníkov z 21 
oprávnených voličov prevzalo hlasovací lístok 20, t.
j. 95,2 %. Študentská časť akademickej obce svoje
volebné právo už využila menej. Na voľbu zástupcu
v senáte z radov interných doktorandov bolo z
87 oprávnených voličov voliť 66 študentov, t. j.
75,8 %. Na voľbu kandidátov za ŠP VVL, GVM, HP
z 934 oprávnených voličov hlasovalo 411 študen-
tov, t. j. 44,0 %, v ŠP farmácia využilo volebné prá-
vo zo 431 študentov 116 voličov, t. j. 26,9 %.

Najmenej hlasovacích líst-
kov bolo využitých študent-
mi ŠP kynológia a ŠP bez-
pečnosť krmív a potravín,

kde z 207 oprávnených voličov využilo možnosť
voliť svojho kandidáta len 16 študentov, t. j. 7,7 %.
Žiaľ, 74 oprávnených voličov malo problém s vy-
plnením hlasovacieho lístka, ktorý sa stal podľa sta-
novených pravidiel neplatným, a tým ukrátili o
hlasy svojich favoritov. Akt sčítavania hlasov trval
do 2300 hod. a výsledky volieb boli na svete. 
Senátormi pre funkčné obdobie 2010 – 2014 sa
stali podľa počtu získaných hlasov za:                       
1. zamestnaneckú komoru AS:
vysokoškolskí učitelia
Pistl Juraj, prof., MVDr., PhD. 102
Naď Pavol, MVDr., PhD. 99
Nagy Oskar, doc., MVDr., PhD. 99
Maľa Pavel, doc., MVDr., PhD. 98
Faixová Zita, doc., MVDr., PhD. 94
Valocký Igor, doc., MVDr., PhD. 94
Lazar Peter, MVDr., PhD. 90
Ondrejková Anna, doc., MVDr., PhD. 88
Kostecká Zuzana, MVDr., PhD. 87
Pirník Zdenko, PharmDr., PhD. 85
Bíreš Jozef, prof., MVDr., DrSc. 83
Danko Ján, prof., MVDr., PhD. 81
výskumní pracovníci
Nemcová Radomíra, MVDr., PhD. 105
Vilček Štefan, prof., Ing., DrSc. 97
2. študentskú komoru
interní doktorandi
Harkabus Juraj, MVDr. 29  
ŠP VVL, GVM, HP
Krupa Tomáš, 4.VVL 111
Récky Andrej, 3.VVL 106
Drážovská Monika, 4.VVL 82  
ŠP farmácia
Matíková Miroslava, 2.F 77
Ludha Peter, 2.F  73  
ŠP kynológia, ŠP BKaP
Chvojková Barbora, 1. K DF 4
Dňa 18. mája 2010 novozvolení členovia AS pre-
vzali menovacie dekréty a pristúpili k záverečnej
fáze konštituovania nového senátu. V tajných vo-
ľbách zvolili v prvých kolách volieb predsedu, 2
podpredsedov a tajomníka AS. Výsledkom záveru
bezproblémového priebehu volieb a činnosti 
volebných komisií je etablovanie AS UVLF 
v Košiciach na funkčné obdobie 2010 – 2014 v niž-
šie uvedenom zložení, ktorý zaháji svoju činnosť 
1. júla 2010.

Na zasadnutí AS UVLF v Košiciach
dňa 12. 4. 2010 bol uznesením sta-
novený termín uskutočnenia volieb
do AS UVLF v Košiciach pre funkčné
obdobie 2010 – 2014 na 11. máj 2010. Zároveň
senát schválil sedemčlennú volebnú komisiu, kto-
rej na prvom zasadnutí dňa 13. 4. 2010 boli odo-
vzdané menovacie dekréty a ktorá si zvolila  pred-
sedu a podpredsedu s nasledovným výsledkom:
prof. MVDr. Peter Turek, PhD. - predseda, doc.
MVDr. Katarína Beňová, PhD. – podpredseda, čle-
novia: MVDr. Drahomíra Nemcová, PhD., MVDr.
Ján Čurlík, PhD., PharmDr. František Tamer, MVDr.
Jana Hakunová,  Tomáš Krupa.  
Od daného momentu začala komisia v zmysle vo-
lebného poriadku UVLF v Košiciach administratív-
no-organizačné zabezpečenie volieb. Vytvorila listi-
ny oprávnených kandidátov z radov vysokoškol-

Košiciach, ktoré pripravujú projekty na práve
bežiacu všeobecnú  výzvu agentúry APVV –
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na rie-
šenie projektov výskumu a vývoja v jednotli-
vých skupinách odborov vedy a techniky – VV
2010 (máj), ktorej dátum a čas uzavretia vypr-
ší dňa  23. 7. 2010 o 12:00. Uvedená výzva je
v plnom znení uverejnená na oficiálnych we-
bových stránkach Agentúry na podporu vý-
skumu a vývoja.

Žiaľ musím skonštatovať, že veľkou rezer-
vou pre UVLF v Košiciach sú zahraničné gran-
ty. Verím, že rozbehnutím činnosti excelent-

ných centier si UVLF v
Košiciach vytvorí pod-
mienky pre konkuren-
cieschopnosť uchádzať
sa o finančné zdroje 
v rámci nadnárodných
agentúr či už v rámci
EÚ, alebo v rámci 
iných – tretích krajín.

Záverom mi dovoľte skonštatovať, že i na-
priek zlej situácii vo finančnej podpore vedy a
výskumu na Slovensku vedeckí a vedecko-pe-
dagogickí pracovníci našej univerzity svojou
systematickou prácou a prípravou vedeckých
projektov pre jednotlivé výzvy grantových 
agentúr získali vždy určitý balík finančných
prostriedkov na vyprodukovanie kvalitných ve-
deckých výsledkov uplatniteľných nie len 
v základnom, ale aj v aplikovanom výskume, 
a len vďaka ich práci je Univerzita veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach stále
hodnotená ako jedna z najlepších univerzít na
Slovensku.

prof. MVDr. Jaroslav LEGÁTH, CSc.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť

a zahraničné styky

vedy a bádania. Vysoké školy boli vždy bazálnou základňou vedeckého 
výskumu a svojou vedecko-výskumnou činnosťou sú predurčené 
spolupodieľať sa na konkurencieschopnosti tej ktorej krajiny. Je samozrej-
mé, že túto úlohy môžu spĺňať len za nasledovných podmienok, kde vysoké
školy musia: 

o 5000 C viac ako v r. 2009. Na univerzite sa
rieši 16 projektov KEGA o celkovom objeme
128 017 C, čo je oproti roku 2009 o 9000 C
viac. Zároveň univerzita má finančne podpore-
né vydania dvoch monografií agentúrou KEGA
o celkovom objeme 3320 C. 

Financovanie projektov APVV na Slovensku
je v roku 2010 na ústupe. Nové výzvy APVV
neboli vyhlásené od r. 2007 a je teda prirod-
zené, že bola prerušená kontinuita výziev a vy-
padol významný zdroj financovania vedecké-
ho výskumu na slovenských vysokých školách.
No i napriek tomu je predpoklad, že z týchto
zdrojov UVLF v Košiciach získa v r. 2010 
okolo 350 000 C na bežiace projekty s u-
končením v r. 2010. Z tohto dôvodu je nevy-
hnutné podporiť všetky kolektívy UVLF v

1. Disponovať vyspelým, vzdelaným a flexi-
bilným ľudským potenciálom.

2. Disponovať dostatočnými finančnými
zdrojmi, resp. nástrojmi, ktoré sú bazálnou 
a neopomenuteľnou podmienkou pre špičko-
vý výskum.

3. Mať otvorené možnosti pre transfer vý-
sledkov vedy a výskumu do praxe rôznymi
medzinárodne akceptovateľnými nástrojmi
(patenty, spin-off firmy a pod.)

Podpora vedy a techniky zo štátnych zdro-
jov na Slovensku je dlhodobo nízka.
Prerozdeľovanie nerešpektuje v plnej miere
kvalitu, resp. výkony vy-
sokých škôl, i napriek
Ministerstvom školstva
SR deklarovanými a za-
vádzanými kvalitatívny-
mi ukazovateľmi pri
prerozdeľovaní štátnej
dotácie pre jednotli-
vé vysoké školy.
Financovanie vedy za ideálnych podmienok by
malo byť založené na troch základných pilie-
roch: inštitucionálne finančné zdroje, domáce
a zahraničné grantové (súťažné) zdroje 
a zdroje z podnikateľskej sféry.

Na základe hore uvedeného nie je možné 
očakávať enormné zvýšenie financovania 
vedy a výskumu z inštitucionálnych zdrojov,
a to i napriek deklaráciám MŠ SR, že v na-
sledujúcich rokoch zvýši pomer prerozdelenia
určitej časti dotácie z pomeru 50 : 50 na po-
mer 40 : 60 v prospech vedy a výskumu, sa-
mozrejme na základe vybraných kvalitatív-
nych výkonov vysokej školy. Tieto finančné
zdroje sú obmedzené pridelenou výškou dotá-
cie na vysoké školy v rámci schvaľovaného
rozpočtu SR na príslušný rok.

V súčasnej dobe významným zdrojom fi-
nancovania vedy a výskumu na slovenských
vysokých školách sú domáce a zahraničné
grantové agentúry.

Vedecko-výskumná činnosť je na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Ko-
šiciach organizovaná predovšetkým v rámci
katedier a kliník, kolektívy ktorých sa spoloč-
ne uchádzajú o granty národných, resp. med-
zinárodných grantových agentúr.

Pre zabezpečenie vedeckých a edukačných
cieľov s dosiahnutím vedomostnej a kvalifikač-
nej úrovne v medicíne a farmácii je výskum
UVLF v Košiciach zameraný na:

1. Zdravie  a   chorobnosť   potravových  
zvierat   z   pohľadu   aplikácie   genomiky, pro-
teomiky, metabolomiky (so zvláštnym zrete-
ľom na otvorenie trhu so živými zvieratami 
a potravinami živočíšneho pôvodu – diagnosti-
ka, terapia a prevencia). 

2. Aplikáciu postupov molekulovej biológie
na definovanie predispozície k chorobám a k
produkcii zdravotne bezpečných potravín (štú-
dium mutácií v génoch metabolizmu a imunity
zvierat a v génoch patogénov).

3. Kvalitu životného prostredia z pohľadu za-
bezpečenia zdravia zvierat a ľudskej populácie
(zohľadnenie reťazca: zviera, životné prostre-
die, patogénny faktor, kvalita života ľudí).

4. Individuálnu odlišnosť v reakcii na liečivá
a vývoj nových liečiv v rámci farmakogenomi-
ky (farmakogenetické interakcie, heterogenitu
komplikujúce faktory, polymorfizmy v metabo-
lizme liečiv, experimentálne farmakogenetické
modely).

UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA

A FARMÁCIE V KOŠICIACH

MÁJ – JÚN 2010 ROČNÍK XXXVIII IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE ZZ VVEEDDEENNIIAA

Zasadala správna rada univerzity

AAkkaaddeemmiicckkáá oobbeecc zzvvoolliillaa AAkkaaddeemmiicckkýý sseennáátt UUVVLLFF vv KKooššiicciiaacchh

nnaa ffuunnkkččnnéé oobbddoobbiiee 22001100 –– 22001144

Návšteva  veľvyslankyne
Írskej republiky na univerzite

(Pokračovanie na 2. strane)

(Pokračovanie na 2. strane)

Rok 2010 – aj rokom v znamení využitých
grantových a ďalších možností

na podporu vedecko-výskumnej činnosti

Môžeme skonštatovať, že projekty, ktoré sú
na UVLF v Košiciach riešené v rámci granto-
vých agentúr, je možné mozaikovito začleniť
do hore uvedených vedeckých oblastí. Novou
je štvrtá oblasť, no i tu už máme významné
vedecké výsledky.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a far-
mácie v Košiciach v roku 2010 nadviazala
na svoje dobré tradície z predchádzajúcich
rokov a je zapojená do riešenia 55-ich granto-
vých  úloh v rámci projektov VEGA o celko-
vom objeme finančných prostriedkov 483
617 C (z toho kapitálových 136 864 C), čo je

Európska znalostná ekonomika sa stáva hybnou silou európskeho výsku-
mu a jej základom pre medzinárodnú spoluprácu. Východiskovým krokom
pre integráciu Slovenska do uvedeného systému vedy a výskumu je 
efektívne zapojenie sa vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov
vysokých škôl do dostupných finančných nástrojov podporujúcich rozvoj 
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Dňa 6. mája 2010 našu univerzitu navštívila
veľvyslankyňa Írskej republiky, jej excelencia
Mrs. Kathryn Coll. Cieľom návštevy bolo stret-
nutie s rektorom a prorektorkou pre zahranič-
né štúdium a stretnutie s írskymi študentmi.

Počas rozhovoru s rektorom prof. MVDr.
Emilom Pilipčincom, PhD., a prorektorkou pre
zahraničné a doktorandské štúdium prof. Ing.
Oľgou Ondrašovičovou, CSc., prejavila pani ve-
ľvyslankyňa záujem o informácie týkajúce sa
štúdia veterinárskej medicíny na UVLF v
Košiciach, a to najmä z pohľadu záujmu zahra-
ničných študentov, ktorí prichádzajú študovať k
nám na univerzitu z celého sveta. Medzi nimi 
je v súčasnosti 17 študentov z Írska, takže 
rozhovor sa týkal aj porovnávania podmienok
štúdia na Slovensku a Írsku. Členstvo oboch
krajín v Európskej únii, domáca akreditácia

Dňa 25. 5. 2010 sa uskutočnilo riadne zasadanie Správnej rady Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach.

Správna rada na svojom zasadnutí schválila rozpočet Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach na rok 2010.

Správna rada na svojom zasadnutí zobrala na vedomie:
1. Výročnú správu o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach za rok 2009.
2. Výročnú správu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2009.
3. Informáciu rektora o výsledkoch volieb do akademického senátu univerzity na funkčné ob-

dobie rokov 2010 – 2014 ako aj výsledky volieb jeho predsedníctva.
Na zasadnutí správnej rady predseda správnej rady Ing. Ján Király poďakoval rektorovi univer-

zity a vedeniu školy za hospodárske a ostatné výsledky, ktoré boli na univerzite v roku 2009 do-
siahnuté. 

Na záver zasadnutia správnej rady rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., pozval
členov správnej rady na promócie jej absolventov a ďalšie akademické slávnosti, ktoré sa do kon-
ca roka budú konať a zároveň im poďakoval za ich doterajšiu prácu. JUDr. Silvia ROLFOVÁ

tajomník SpR UVLF v Košiciach

VVáážžeenníí ččiittaatteelliiaa,,
pprreežžiittee kkrráássnnee lleettoo ppllnnéé ppoohhooddyy,, ooddddyycchhuu,,

ppootteeššeenniiaa,, zzáábbaavvyy ii ssppllnneennýýcchh ssnnoovv!!
RReeddaakkcciiaa SSpprraavvooddaajjccuu UUVVLL FF vv KKooššiicciiaacchh

4. 5. 2010
Informácie rektora o:
➢ pridelení osobných príplatkov tvorivým a

ostatným zamestnancom univerzity na základe
výsledkov bodového hodnotenia za roky 2007 –
2009.

Informácie  prorektorky  Mojžišovej o:
➢ účasti na Veterinárskych dňoch organizova-

ných študentmi UVLF v Košiciach 30. 4. – 2. 5.
2010.

Informácie  prorektorky  Ondrašovičovej o:
➢ pridelení grantov Erasmus na akad. rok

2010/2011 vo výške 47 579.- C.
Informácie  prorektora  Legátha o:
➢ priebehu seminára k 60. výročiu založenia

Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre 
a stretnutí pri príležitosti životného jubilea zakla-
dateľa VÚŽV v Nitre prof. Ing. Jána Plesníka,
DrSc., ktoré sa konalo v priestoroch Centra pre 
živočíšnu výrobu dňa 23. apríla 2010.

Informácie prorektora Korima o:
➢ vykonaní rozdelenia finančných prostried-

kov vyčlenených na osobné príplatky pre THP a
R pracovníkov ústavov a kliník na základe výsled-
kov bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov.

11. 5. 2010
Informácie rektora o:
➢ prijatí zástupcov Bodo univerzity na univer-

zite dňa 4. 5. 2010 pri príležitosti prípravy spo-
ločného študijného programu,

➢ návšteve pani Kathryn Coll, veľvyslankyne
Írska, na univerzite dňa 6. 5. 2010,

➢ účasti na slávnostnom ceremoniáli odovz-
dávania najvyšších mestských ocenení v pries-
toroch Historickej radnice dňa 7. 5. 2010,

➢ účasti na Košickom mestskom bále dňa 7.
5. 2010.

Informácie  prorektorky  Mojžišovej o:
➢ zasadnutí komisie pre dočasné držanie 

zvierat na ŠD UVLF v Košiciach dňa 10. 5. 2010
za účasti zástupcu RVPS Košice – mesto MVDr.
Antona Pajerského, CSc., a jeho stanovisku k
priestorom na to určeným.

Informácie prorektora Legátha o:
➢ o schválení projektu spoločných laboratórií

UVLF v Košiciach a VÚSCH, a. s.,  Košice pod 
názvom Laboratórium patológie bunky. 

18. 5. 2010
Informácie rektora o:
➢ voľbe členov do akademického senátu uni-

verzity na funkčné obdobie rokov 2010 – 2014
dňa 11. 5. 2010,

➢ účasti zástupcov univerzity na konferencii
„Mliečna kríza – dá sa riešiť“ v Jasovej v dňoch
14. – 15. 5. 2010.

Informácie prorektora Korima o:
➢ účasti na sympóziu „20 rokov slobody 

v Košickej arcidiecéze“ usporiadanom
Teologickou fakultou Katolíckej univerzity 
v Košiciach dňa 6. 5. 2010,

➢ organizačnom zabezpečení vyhodnotenia
počtu hodín odučených jednotlivými pedagogic-
kými pracoviskami univerzity v akademickom 
roku 2009/2010.

25. 5. 2010
Informácie rektora o:
➢ účasti na „23rd EAEVE General Assembly

2010“, ktorý sa konal vo Viedni v dňoch 19. – 21.
5. 2010.

Informácie prorektorky Mojžišovej o:
➢ zvolaní ubytovacej komisie zaoberajúcej sa

vylúčením študentov z ubytovania v študent-
skom domove pre neuhradenie poplatkov ani po
urgencii,

➢ zvolaní disciplinárnej komisie pre študentov
z dôvodu nezaplatených poplatkov za školné 
v akademickom roku 2009/2010.

Informácie prorektora Korima o:
➢ účasti na 3. zasadnutí pracovnej komisie pri

ŠVPS SR pre prípravu návrhu zákona o liekoch 
a zdravotníckych pomôckach, ktoré sa konalo 
24. 5. 2010 v Bratislave.

8. 6. 2010
Informácie rektora o:
➢ zasadnutí správnej rady univerzity dňa 25.

5. 2010,
➢ konaní majálesu univerzity dňa 27. 5. 2010,
➢ účasti na Slovenskej rektorskej konferencii

konanej v Žiline v dňoch 3. – 4. 6. 2010.
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
➢ účasti na X. kongrese KVL SR

v Demänovskej doline dňa 28. – 29. 5. 2010,
➢ účasti na výstave a workshope Vráťme sa 

k čerstvým potravinám – Predaj z dvora, organi-
zovaných pod záštitou ministra pôdohospodár-
stva SR v hoteli Centrum v Košiciach v dňoch 4.
– 5. 6. 2010.

Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
➢ pridelení 20 nových miest na doktorandské

štúdium v akad. roku 2010 – 2011,
➢ schválení grantu  na podporu vzdelávania

Erasmus vo výške 52 835,- C ,
➢ stretnutí reprezentantov  EFSA, kontaktné-

ho bodu 36, v Parme a riešení otázok welfare.
25. 6. 2010
Informácie rektora o:
➢ obnovení a otvorení jazdeckej plochy pod o-

ceľovou konštrukciou jazdeckej haly dňa 12. 6.
2010,

➢ účasti na konferencii Identification and tra-
ceability along the food chain, ktorá sa konala 
v Bruseli v dňoch 14. – 15. 6. 2010 v rámci EU
Veterinary Week 2010,

➢ zasadnutí Vedeckej rady Farmaceutickej 
fakulty UK v Bratislave dňa 17.6.2010,

➢ pracovnom stretnutí s Mgr. Beátou
Prachárovou, redaktorkou Lekárnických listov, 
a PharmDr. Tiborom Czuľbom, predsedom
Regionálnej lekárnickej komory, dňa 18. 6. 2010,

➢ zasadnutí prijímacej komisie dňa 21. 6.
2010,

➢ návšteve veterinárskej kliniky v Kaposvári 
v Maďarsku v dňoch 21. – 23. 6. 2010,

➢ XII. ročníku Memoriálu prof. Lazara konané-
ho  24. 6. 2010 na strelnici v Nižnej Hutke.

Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Predsedníctvo AS UVLF v Košiciach:
Predseda Lazar Peter, MVDr., PhD.
Podpredseda (predseda zamestnaneckej komory) Maľa Pavel, doc., MVDr., PhD.
Podpredseda (predseda študentskej komory) Récky Andrej
Tajomník Nagy Oskár, doc., MVDr., PhD.



čele s rektorom Veterinární 
a farmaceutické univerzity
Brno prof. MVDr. Vladimírom
Večer-kom, PhD., dekanom
doc. MVDr. Ladislavom
Steinhauserom, PhD., prode-
kankou doc. MVDr. Bo-
huslavou Tremlovou, PhD., 
a prednostkou katedry prof.
MVDr. Lenkou Vorlovou, PhD.
Ďalšiu skupinu zahraničných 
účastníkov tvorili odborníci 
z Poľskej republiky - Pulaw a
Varšavy. Na konferencii aktív-
ne vystúpilo viac ako 90  ú-
častníkov.

Konferenciu otvorila vedúca Ústavu hygi-
eny a technológie mlieka UVLF v
Košiciach prof. MVDr. Oľga Burdová, PhD.
Nasledovali plenárne vystúpenia, v ktorých
prorektor UVLF prof. MVDr. Jaroslav Le-
gáth, CSc., v zastúpení rektora  univerzity
informoval o úlohách a postavení UVLF v
Košiciach v oblasti výchovno-vzdelávacej,
vedecko-výskumnej a medzinárodnej spo-
lupráce. Minister pôdohospodárstva pre-
zentoval aktivity ministerstva v mliečnom
programe, generálna sekretárka  SMZ infor-
movala účastníkov o súčasnej situácii na tr-
hu s mliekom na Slovensku a v Európskej
únii. Ústredný riaditeľ ŠVPS SR hovoril o ú-
lohe  správy v oblasti hygieny mlieka a
mliečnych výrobkov. V závere bloku plenár-
nych vystúpení bola venovaná pozornosť ži-
votnému jubileu prof. MVDr. Rudolfa
Cabadaja, PhD., podčiarknutá emotívnym
vystúpením zakladateľa a nestora konferen-
cie prof. MVDr. Jána Plevu, DrSc.

V popoludňajšom bloku vystúpení sa
striedali prednášky zástupcov domácich 
a zahraničných  výskumných a kontrolných
inštitúcií ako aj výrobných podnikov.
Pracovnú atmosféru na prelome konferen-
cie vystriedal spoločenský večer, na ktorom
sa živo diskutovalo aj o mimoprogramo-
vých témach. Druhý deň pokračovalo roko-
vanie  rozšírené o sekciu rastlinných potra-
vín, po skončení ktorej vedúci katedry hy-
gieny a technológie potravín prof.  MVDr.
Dionýz Máté, PhD., oficiálne ukončil konfe-
renciu a zároveň pozval účastníkov na na-
sledujúcu Hygienu Alimentorum XXXII.

Organizačný výbor konferencie vyjadruje
poďakovanie všetkým účastníkom konferen-
cie, ktorí v týchto neľahkých časoch po-
mohli udržať vysoký štandard konferencie,
ako aj všetkým sponzorom, bez ktorých by
sa len veľmi ťažko dala dosiahnuť deklaro-
vaná spokojnosť zúčastnených.

doc. MVDr. Pavel MAĽA, PhD.
Ústav hygieny a technológie mlieka UVLF

Nórska  Bodo Univer-
sity College, Faculty

of bioscience and aquacul-
ture (FBA) a Univerzita vete-
rinárskeho lekárstva a far-
mácie v Košiciach (UVLF)
vytvorili program spoločného štúdia pre zís-
kanie titulu bakalár vied o živočíchoch
(Bachelor of Animal Science), ktorý bude 
otvorený od akademického roka
2010/2011. Spoločný študijný program sa
bude realizovať v rámci študijného odboru
6.3.1 všeobecné veterinárske lekárstvo 
v dennej forme štúdia v jazyku anglickom.

Bakalársky študijný program ako študijný
program prvého stupňa sa zameriava na zís-
kanie teoretických a praktických  poznatkov
založených na súčasnom stave vedy a na
zvládnutie ich použitia pri výkone povolania
alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vy-
sokoškolskom štúdiu. 

Spoločný študijný bakalársky program
bude realizovaný v zmysle intencií
Bolonskej dohody a Lisabonskej zmluvy o
trojstupňovom systéme štúdia v kreditovom
systéme a vychádza zo štandardných pod-

Mrs. Coll opäť k rektorovi univerzity. Študenti
potvrdili, že to, čo univerzita považuje za jednu
zo svojich najväčších devíz, je naozaj pravda a
je to takto vnímané aj zo strany zahraničných
záujemcov o štúdium na UVLF aj jej absolven-
tov. A tou prednosťou je kvalita výučby, ktorá
veľký dôraz kladie na klinickú výučbu, syste-
matický a bezprostredný kontakt so zvierata-
mi na vlastných klinikách a vlastných účelo-
vých zariadeniach. Nielen kvalitné teoretické
vedomosti, ale aj získaná praktická zručnosť
pri práci so zvieraťom umožňuje našim absol-
ventom po návrate do rodných krajín nájsť si
bez problémov uplatnenie.

Návštevu ukončila pani
veľvyslankyňa zápisom
do pamätnej knihy, kde
vyjadrila svoje uznanie
našej univerzite i poďa-
kovanie za možnosť stret-
núť sa so študentmi.

prof. Ing. Oľga
Ondrašovičová, CSc.

prorektorka pre zahra-
ničné a doktorandské
štúdium

(Dokončenie z 1. strany)

(Dokončenie z 1. strany)

Otvorenie nového bakalárskeho študijného programu  na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
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Novovymenovaná profesorka Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Toxikológia získala akreditáciu

Hygiena Alimentorum XXXI.

Dňa 28. júna 2010 na návrh ministra
školstva podľa čl. 102 ods. 1 písm. h)
Ústavy Slovenskej republiky vymenoval
prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič 54 nových vysokoškolských
profesorov.

Slávnostný akt vymenovania sa konal 
v historickej budove Národnej rady
Slovenskej republiky na Župnom námestí
č. 12 v Bratislave. Na slávnostnom 
akte sa osobne zúčastnili podpredseda 
vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj 
a prezident Slovenskej rektorskej konferen-
cie prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Z Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach si menovací dekrét prevzala prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD., v odbore
infekčné a parazitárne choroby zvierat. 

Novovymenovanej profesorke našej univerzity srdečne blahoželáme!

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bola prvou vysokou školou na
Slovensku, kde začal proces komplexnej akreditácie. Na základe hodnotiacej správy Akreditačnej
komisie SR vydal v decembri 2008 minister školstva SR rozhodnutie o výsledkoch komplexnej 
akreditácie, ktorým priznal UVLF v Košiciach právo udeľovať príslušné akademické tituly absol-
ventom štúdia všetkých študijných programov, ktoré univerzita poskytuje na všetkých troch stup-
ňoch vysokoškolského štúdia.

V máji a júni tohto roku sa počet akreditovaných študijných programov a študijných odborov
zvýšil o ďalší – o toxikológiu. Minister školstva SR Ján Mikolaj po vyjadrení Akreditačnej komisie
podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v rámci neskorších predpisov priznal UVLF v Košiciach právo uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 7.1.18. toxiko-
lógia podľa § 12 ods. 1 písm. f) a g) na UVLF v Košiciach.

Podľa toho istého zákona minister školstva priznal UVLF v Košiciach právo udeľovať akade-
mický titul doktor (v skratke „PhD.“) absolventom dennej formy štúdia štvorročného doktorand-
ského študijného programu toxikológia v študijnom odbore 7.1.18. toxikológia uskutočňovaného
podľa §  12 ods. 1 písm. c) zákona na UVLF v Košiciach. Rovnako priznal právo udeľovať akade-
mický titul doktor (PhD.) absolventom externej formy štúdia päťročného doktorandského študij-
ného programu toxikológia.

Univerzita má tak priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúva-
nie profesorov v 12 študijných odboroch – mikrobiológia, imunológia, hygiena potravín, 
veterinárna morfológia a fyziológia, vnútorné choroby zvierat, veterinárna chirurgia, ortopédia 
a röntgenológia, veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, infekčné a parazitárne choroby zvierat,
súdne a verejné veterinárske lekárstvo, výživa zvierat a dietetika, hygiena chovu zvierat a životné
prostredie a toxikológia.

Vysokoškolské vzdelanie na 3. stupni poskytuje v súčasnosti univerzita v 16 akreditovaných
študijných programoch pri štandardnej dĺžke štúdia 4 roky v dennej, resp. 5 rokov v externej
forme štúdia – hygiena potravín, veterinárna morfológia a fyziológia, vnútorné choroby prežúvav-
cov a ošípaných, vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny, veterinárna chirurgia, ortopédia
a röntgenológia, veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, infekčné choroby zvierat, parazitárne 
choroby zvierat, súdne a verejné veterinárske lekárstvo, výživa zvierat a dietetika, hygiena chovu
zvierat a životné prostredie, mikrobiológia, imunológia, veterinárna biochémia, toxikológia. lk

mienok prideľovania kreditov. Štandardný
počet kreditov pridelený na jeden akade-
mický rok je 60, čo predstavuje získanie
180 kreditov za 3-ročné štúdium.
Podmienkou ukončenia je obhajoba baka-
lárskej práce.

V dňoch 3. – 7. mája 2010  sa na našej
univerzite  uskutočnilo pracovné stretnutie
koordinátorov a garantov  spoločného  ba-
kalárskeho študijného programu. Cieľom
stretnutia bolo  dotvorenie  konečnej verzie
študijných plánov a sylabov jednotlivých
predmetov. Pracovné tímy okrem dokonče-
nia finálnej verzie spoločného študijného
programu sa  dohodli  aj na zabezpečovaní
jednotlivých disciplín a výmenných pred-
náškach. Zároveň  diskutovali aj o možnos-
tiach špecializácie  a možností  doktorand-
ského štúdia na univerzite v Bodo.

Garantom  spoločného študijného progra-

Riadne rokovanie Správnej rady ŠPP, n. o.,
Zemplínska Teplica, otvoril predseda SpR ŠPP
doc. MVDr. Peter Korim, CSc. Oboznámil prí-
tomných s návrhom programu zasadnutia
SpR ŠPP, ktorý prítomní členovia SpR ŠPP
schválili. K výročnej správe za rok 2009, ktorú
mali všetci členovia SpR a DR k dispozícii s
dostatočným časovým predstihom v diskusii s
pripomienkami a návrhmi vystúpili prof. MVDr.
Emil Pilipčinec, PhD., Dr. h. c. prof. MVDr.
Dušan Magic, PhD., Ing. Helena Hadbavná,
Ing. Vincent Bíroš a doc. MVDr. Peter Korim,
CSc. Na otázky odpovedali Ing. Ivan Seňko a
Ing. Marek Ferko.

Súčasťou výročnej správy bolo aj hospodá-
renie podniku a návrh na rozdelenie zisku za
rok 2009. K tejto časti zasadala Dozorná rada
ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica, ktorá odporuči-
la Správnej rade ŠPP schváliť ročnú účtovnú
závierku spoločnosti za rok 2009 a schváliť
návrh rozdelenia zisku za rok 2009.

Po oboznámení sa so stanoviskom Dozornej
rady ŠPP schválila Správna rada ŠPP Výročnú
správu ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica za rok
2009.

Po tomto bode nasledovala diskusia, v ktorej
sa diskutujúci venovali aktuálnym problémom 
v rastlinnej výrobe a možným vývojom situá-
cie v poľnohospodárstve v najbližšom obdo-
bí. V diskusii vystúpili Dr. h. c. prof. MVDr.
Dušan Magic, PhD., prof. MVDr. Emil Pilipčinec,

PhD., Ing. Vincent Bíroš a Ing. Ivan Seňko.
Opätovne bola výrazne zdôraznená nezastu-

piteľná úloha podniku pri zabezpečovaní prak-
tickej výučby študentov, bola tlmočená 
pochvala od učiteľov UVLF v Košiciach manaž-
mentu a zamestnancom podniku za vytvára-
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Zamestnanecká komora:

1. Bíreš Jozef, prof., MVDr., DrSc. 
2. Danko Ján, prof., MVDr., PhD.
3. Faixová Zita, doc., MVDr., PhD. 
4. Kostecká Zuzana, MVDr., PhD.
5. Lazar Peter, MVDr., PhD. 
6. Maľa Pavel, doc., MVDr., PhD. 

– predseda ZK
7. Naď Pavol, MVDr., PhD.
8. Nagy Oskar, doc., MVDr., PhD. 
9. Nemcová Drahomíra, MVDr., PhD.

10. Ondrejková Anna, doc., MVDr., PhD.
11. Pirník Zdenko, PharmDr., PhD.
12. Pistl Juraj, prof., MVDr., PhD. 
13. Valocký Igor, doc., MVDr., PhD. 
14. Vilček Štefan, prof., Ing., DrSc.

Študentská komora:
1. Drážovská Monika
2. Harkabus Juraj, MVDr.
3. Chvojková Barbora
4. Krupa Tomáš
5. Ludha Peter
6. Matíková Miroslava
7. Récky Andrej – predseda ŠK

Členom novozvoleného AS prajeme 
v nastávajúcom funkčnom období úspešné
plnenie právomocí, ktoré im vyplývajú zo zá-
kona NR SR č. 131/2002 o vysokých ško-
lách v znení neskorších predpisov pre pozi-
tívny a úspešný rozvoj univerzity a spokoj-
nosť akademickej obce a ostatných za-
mestnancov.

Volebná komisia uplatňujúca volebný po-
riadok UVLF v Košiciach zároveň predkladá
námety novému senátu na úpravu tohto

Návšteva  veľvyslankyne  Írskej republiky na univerzite

i medzinárodná evalvácia pomáhajú prekoná-
vať rozdiely i hranice a s diplomom získa-
ným na UVLF v Košiciach získavajú aj títo írski
študenti medzinárodne akceptovaný titul dok-
tora veterinárskej medicíny.

Následne sa pani veľvyslankyňa stretla v za-
sadacej miestnosti rektorátu so študentmi z
Írskej republiky, aby si priamo od nich vypoču-
la ich skúsenosti, názory, postrehy či prípadné
problémy zahraničného študenta na
Slovensku. Boli potešujúce závery, s ktorými
sa po skončení stretnutia so študentmi vrátila

dôležitého vnútorného predpisu pre zjedno-
dušenie, efektívnosť a objektívnosť admi-
nistratívneho a organizačného zabezpeče-
nia budúcich volieb v týchto bodoch:

a) Uplatniť aktívne volebné právo, t. j.
kandidovanie do AS má byť uchádzanie sa
o kandidatúru svojim súhlasom a nie ako
doteraz nesúhlasom. Výrazne sa to prejaví
na kandidátskych listinách jednotlivých štu-
dijných programov vo vzťahu k študentom,
ktorí končia štúdium a majú právo voliť 
a byť volení. V súčasnosti z hľadiska svoj-
ho záveru pôsobenia na univerzite a časo-
vého zaneprázdnenia nevyjadrujú nesúhlas-
né stanovisko s kandidatúrou a automaticky
sa zaraďujú do listiny kandidátov bez toho,
aby o tom vedeli a vôbec o to mali záujem.

b) Vzhľadom k prirodzeným zmenám 
v počtoch vysokoškolských učiteľov, vý-
skumných pracovníkov a študentov v prie-
behu 4 rokov pred každými voľbami aktuali-
zovať  schému  zastupiteľnosti (počty sená-
torov) jednotlivých zložiek senátu podľa 
jasne stanoveného kľúča.

c) Zabezpečiť jednotnosť volieb vo vzťa-
hu zastupiteľnosti v senáte, t. j. vysoko-
školskí učitelia si volia svojich zástupcov 
a výskumní pracovníci svojich tak, ako sa
to uplatňuje pri voľbách zástupcov študent-
skej časti akademickej obce.

d) Pre voľby do AS a voľbu predsedu,
podpredsedov a tajomníka AS ponechať
na ukončenie celého aktu volieb jednu 
volebnú komisiu.  
prof. MVDr. Peter TUREK, PhD. predseda

volebnej komisie pre voľby do AS UVLF 
v Košiciach a predseda  pre  voľby 

predsedu, podpredsedov
a tajomníka AS UVLF

mu za UVLF je  doc. MVDr. Mária
Demeterová, PhD., spolugarantmi sú  prof.
Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., a doc.
MVDr. Zita Faixová, PhD.

Spoločný študijný program sa bude reali-
zovať  na obidvoch univerzitách. Prvá časť v
trvaní 1,5 akademického roka (3 semestre)
bude realizovaná na Fakulte biologických vi-
ed a aquakultúry  Bodo univerzity v Nórsku.
Druhá časť – 1,5 roka (3 semestre) bude re-
alizovaná na Univerzite veterinárskeho le-
kárstva a farmácie v Košiciach. Všetkým
študentom, ktorí ukončia tento 3-ročný spo-
ločný bakalársky študijný program bude 
udelený  spoločný bakalársky diplom a titul
od obidvoch inštitúcií.

Všetci študenti, ktorí ukončia tento 3-roč-
ný spoločný program  splnením  požiada-
viek daných  týmto programom, budú prija-
tí na ďalšie štúdium, ktoré im umožní získať
titul doktor veterinárskeho lekárstva na
UVLF v Košiciach.

Počas pracovnej návštevy koordinátorky
Ass. Prof. Grete Lysfjord – prodekanky
Faculty of Bioscience and aquaculture 
a garantov vybraných predmetov boli pred-
nesené veľmi zaujímavé prednášky na 
nasledovné témy:

- Norwegian aquaculture industry
- Environmental impact aspects of

Norwegian aquaculture
- Aquaculture – fish immunology and 

early detection of pathogens
- Importance of free mate choice in 

animal rearing
prof. Ing Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.

prorektorka pre zahraničné
a doktorandské štúdium

Dňa 30. 6. 2010 sa v priestoroch ubytovaco-stravovacieho kom-
plexu Školského poľnohospodárskeho podniku v Zemplínskej
Teplici konalo zasadnutie Správnej rady ŠPP, n. o., Zemplínska
Teplica, spojené so zasadaním Dozornej rady ŠPP, n.o. Zemplínska
Teplica.

Zasadnutia sa zúčastnili doc. MVDr. Peter Korim, CSc., (predseda
SpR ŠPP), Dr. h. c. prof. MVDr. Dušan Magic, PhD.,(podpredseda

SpR ŠPP), prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., (rektor UVLF v
Košiciach), Ing. Helena Hadbavná (predsedníčka DR ŠSP), JUDr.
Silvia Rolfová (členka DR ŠPP), Ing. Vincent Bíroš (člen DR ŠPP), Ing.
Ivan Seňko (riaditeľ ŠPP), Ing. Marek Ferko (ekonóm ŠPP) a  JUDr.
Viera Jančíková (vedúca OPaVA UVLF v Košiciach). Hlavným bodom
programu bolo schválenie Výročnej správy ŠPP, n. o., Zemplínska
Teplica za rok 2009. 

nie dobrých podmienok pre výučbový proces,
ako aj za ďalšie zlepšovanie podmienok pre 
ubytovanie a stravovanie študentov a pedagó-
gov univerzity na tomto účelovom zariadení.

doc. MVDr. Peter KORIM, CSc.,
predseda SpR ŠPP

Zľava: rektor VFU Brno prof. MVDr. Vladimír Večerek, PhD.,
generálna riaditeľka sekcie potravinárstva, výživy a obchodu MP
SR Ing. Soňa Supeková, PhD., ústredný riaditeľ ŠVPS SR MVDr.
Ján Pliešovský, PhD., minister pôdohospodárstva SR Ing. Vladimír
Chovan, vedúca Ústavu hygieny a technológie mlieka UVLF v
Košiciach prof. MVDr. Oľga Burdová, PhD.

Tak ako po minulé roky sa aj tohto roku 
v máji (5. – 7.) v duchu tradície konala vo
Vysokých Tatrách v hoteli Patria na
Štrbskom Plese medzinárodná vedecká
konferencia Hygiena Alimentorum XXXI.
Záštitu nad konferenciou prevzala
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmá-
cie v Košiciach – Katedra hygieny 
a technológie potravín –  za spoluúčasti
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 
v Bratislave, Ministerstva pôdohospodár-
stva SR, Školského poľnohospodárskeho
podniku, n. o., v Zemplínskej Teplici 
a Slovenský mliekarenský zväz v Bratislave.
Ústrednou témou tohoročnej konferencie
bola bezpečnosť a kvalita mlieka – súčasné
problémy. O aktuálnosti zvolenej témy ho-
vorí aj skutočnosť, že na konferenciu prijal
pozvanie aj minister pôdohospodárstva SR
Ing. Vladimír Chovan, generálna riaditeľka
sekcie potravinárstva, výživy a obchodu MP
SR Ing. Soňa Supeková, PhD., generálny se-
kretár Slovenského mliekarenského zväzu
Ing. Zuzana Nouzovská, ústredný riaditeľ
ŠVPS SR  MVDr. Ján Pliešovský, PhD., po-
četná delegácia účastníkov z ČR (35)  na



Doc. Beňo sa narodil
15. júna 1930 v roľníc-
kej rodine v Bolešove 
okres Považská Bystrica.
Svoje detské roky prežil 
v tejto prekrásnej dedin-
ke, kde navštevoval zá-
kladnú školu. Maturoval

na Gymnáziu v Trenčíne a Vysokú školu veteri-
nársku v Košiciach úspešne ukončil v roku
1958. Po jej ukončení nastúpil pracovať ako od-
borný asistent na Katedru mikrobiológie, imuno-
lógie a zoohygieny Vysokej školy veterinárskej
v Košiciach, s ktorou spojil celú svoju profesio-
nálnu kariéru, kde nepretržite pracoval až do ro-
ku 1992, kedy odišiel do dôchodku.

Doc. Beňo stál pri kladení základných kame-
ňov odboru zoohygieny nielen v domácich
podmienkach, ale aj na medzinárodnej úrovni.
V roku 1973 sa podieľal na založení medziná-
rodnej zoohygienickej spoločnosti a aktívne
sa zúčastnil I. zoohygienického kongresu, ktorý
sa konal v Budapešti. Bol jedným z hlavných
organizátorov IV. zoohygienického kongresu,
ktorý sa v roku 1982 konal na Slovensku vo
Vysokých Tatrách na Štrbskom plese. Závery a
výstupy tohto kongresu priniesli množstvo ve-
deckých poznatkov pre ďalší rozvoj pri riešení
problémov hygieny chovu zvierat, a to nielen
na teoretickej, ale aj praktickej úrovni.
Vtedajšie obdobie sa v poľnohospodárstve vy-
značovalo nástupom intenzifikácie a koncent-
rácie výroby, čo prinášalo v tejto oblasti veľa
problémov a kládlo úlohu usmerňovať tieto
aktivity tak, aby požiadavky hygieny chovu 
zvierat boli dodržané, ale zároveň sa nestali
prekážkou ďalšieho rozvoja, ale naopak, aby
prispievali k udržiavaniu dobrého produkčné-

ho zdravia vo veľkochovoch hospodárskych
zvierat. Tejto požiadavke prispôsoboval svoju
prácu tak vo vedecko-výskumnej, ako aj peda-
gogickej činnosti. Bol autorom, resp. spoluau-
torom 82 vedeckých prednášok prednesených
na kongresoch a vedeckých konferenciách
doma a v zahraničí a okrem toho uverejnil 55
vedeckých prác.

Významnou a neoddeliteľnou súčasťou jeho
pôsobenia na našej univerzite je jeho dlhoročná
pedagogická činnosť, kde pôsobil ako odborný
asistent a od roku 1982 ako docent. Bol prísny,
ale obľúbený medzi študentmi, pretože svoje 
bohaté skúsenosti ochotne a rád odovzdával
nastupujúcej generácii mladých veterinárnych
lekárov. Známy bol aj tým, že  ochotne a nezišt-
ne pomáhal  aj tým, ktorí už pôsobili v praxi.
Jeho vysoká odbornosť bola využívaná aj vo
vzdelávacom procese študentov Prevádzkovo-
ekonomickej fakulty VŠP v Nitre. Aktívny bol aj
v postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych 
lekárov a ďalších špecialistov pracujúcich 
v poľnohospodárskej praxi, a to nielen pred-
náškovou činnosťou, ale aj pomocou pri spraco-
vaní atestačných prác.

Počas práce na VŠV aktívne spolupracoval 
s viacerými pracoviskami SAV, Štátnou veteri-
nárskou správou SSR, Bioveta Nitra a inými.

Za výchovno vzdelávaciu, vedecko-výskumnú
činnosť ako i pomoc veterinárnej praxi mu boli
udelené viaceré vyznamenania, napr. Zlatá me-
daila Dr. P. Adamiho (1980) – najvyššie vyzna-
menanie VŠV. V roku 2008 absolvoval Zlatú
promóciu UVL a bol mu udelený zlatý diplom.    

Tak ako tradične každý rok sa Hoteli Grand Jasná v Demänovskej doline konal X. kongres KVL SR. 
V zastúpení rektora UVLF V Košiciach sa na kongrese zúčastnila prorektorka prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD.

Program kongresu bol rozdelený do štyroch sekcií: hospodárske zvieratá, malé zvieratá, kone, hydi-
na a exotické vtáctvo. Atraktivitu odborného programu zvýšili zahraniční prednášajúci najmä 
Dr. Rachel Korman, MRCVS z oblasti felinnej medicíny.

Pre UVLF v Košiciach je potešujúce, že na odborných vzdelávacích akciách KVL SR sú stále viac 
žiadaní prednášajúci aj z radov učiteľov našej univerzity. V sekcii hydiny a exotického vtáctva zaujal
MVDr. Ladislav Molnár, PhD., ktorý prezentoval manipuláciu a vyšetrovacie postupy u exotického vtác-
tva, najčastejšie chorobné jednotky a diferenciálnu diagnostiku u exotického vtáctva a spôsoby podá-
vania liečiv a terapeutík. Prezentácia bola spojená s praktickou ukážkou manipulácie a vyšetrovania 
exotických vtákov. 

V sekcii koní sa aktívne prezentovali naši klinici z kliniky koní – MVDr. Martin Mihály, PhD., s pred-
náškami na tému Prvá pomoc pri akútnych kolikách u koní a Najčastejšie ortopedické choroby žriebät.
MVDr. Vladimír Hura, PhD., predniesol prednášku na tému Poruchy reprodukcie koní a viedol workshop
Praktická sonografia pohlavných orgánov koňa.

Kongres bol spojený s výstavou farmaceutických firiem ponúkajúcich svoje produkty veterinárnej 
verejnosti. prof. MVDr. JANA MOJŽIŠOVÁ, PhD.

prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Prof. MVDr. Pavol Mesároš, PhD. oslávil 70 rokov

EAEVE Viedeň 2010

Doc. MVDr. Vladimír Beňo, CSc. – osemdesiatiny

Stretnutie absolventov z roku 1970X. kongres Komory veterinárnych lekárov SR

OOppuussttiillaa nnááss......

XII. konferencia mladých vedeckých pracovníkov
s medzinárodnou účasťou na VFU Brno

ných vedeckých pracovníkov v oblasti andro-
lógie a umelej inseminácie hospodárskych 
zvierat nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Dôkazom toho je viac ako 100 vedeckých 
a odborných prác uverejnených v domácich
a zahraničných vedeckých časopisoch. Na ve-
deckých konferenciách a sympóziách sa pre-
zentoval doma  54 referátmi a v zahraničí 5
prácami. Spolupracoval na riešení 15 závereč-
ných správ a 6 grantov. Z úspešne vyrieše-
ných vedecko-výskumných problémov je po-
trebné najmä z pohľadu praktickej aplikácie
vyzdvihnúť využitie oxytocínu, carbetocínu 
a cloprostenolu pri umelej inseminácii oviec,
kráv a mäsožravcov. 

Publikované práce menovaného majú ohlas
vo vedeckých kruhoch doma i v zahraničí. Je
spoluautorom celoštátnej vysokoškolskej 
učebnice Andrológia a umelá inseminácia
hospodárskych zvierat a učebných textov
Základy reprodukcie hospodárskych zvierat
pre pomaturitné štúdium.

Kandidátsku dizertačnú prácu „Vlastnosti
semena barana pri rôznych spôsoboch kon-
zervácie“ obhájil v roku 1980 na základe čo-
ho získal vedeckú hodnosť – kandidát veteri-
nárnych vied. Na základe menovacieho pokra-
čovania v roku 1988 bol menovaný za do-
centa z vedného odboru – Veterinárne pôrod-
níctvo a gynekológia. Od roku 1986 do sep-
tembra 1989 zastával funkciu tajomníka ka-
tedry a od septembra 1989 do decembra
1989 bol vedúcim katedry. Od roku 1992 bol
vedúcim andrologickej kliniky a zástupca ved-
úceho katedry. Od roku 1990 bol vedúcim štu-
dijného predmetu Andrológia a umelá insemi-
nácia v ŠO VVL a v rokoch 1993 – 1999 v ŠO
HP bol vedúcim študijného predmetu
Reprodukcia HZ. 

V roku 1999 vypracoval a úspešne obhá-
jil habilitačnú prácu, v ktorej sumarizoval 
výsledky vedecko-výskumných aktivít predov-
šetkým v oblasti reprodukcie oviec. Po úspeš-
nom zavŕšení inauguračného pokračovania
bol 30. septembra 1999 vymenovaný prezi-
dentom SR za vysokoškolského profesora 
pre vedný odbor – veterinárne pôrodníctvo 
a gynekológia. 

Po viacej rokov pracoval v rôznych komi-
siách pri Štátnej veterinárnej správe. Známe
sú jubilantove aktivity v telovýchovnom

Významné životné
jubileum  – 70 rokov
oslávil v júni 2010
prof. MVDr. Pavol
Mesároš, PhD. dlho-
ročný vysokoškolský
učiteľ, vedúci Od-

delenia veľkých zvierat Kliniky pôrodníctva,
gynekológie a andrológie na Katedre pôrod-
níctva, gynekológie a andrológie Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Košiciach.

Narodil sa 21. 6. 1940 v Dlhom nad
Cirochou okres Snina v rodine roľníka. Po ma-
turite študoval na VF VŠP v Košiciach, kde 
vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1963
obhájením diplomovej práce. Po ukončení 
vysokoškolského štúdia nastúpil pracovať na
Okresné veterinárne zariadenie v Humennom
ako obvodný veterinárny lekár. Na tomto 
mieste pôsobil 10 rokov. Od 1. 3. 1973 začal
pôsobiť na Katedre pôrodníctva, gynekológie
a andrológie, UVL ako odborný asistent. Svoje
skúsenosti uplatňoval v prednáškach a prak-
tikách  orientovaných na objasňovanie fyziolo-
gických a patologických dejov a princípov re-
produkcie hospodárskych zvierat,  biotechnic-
kých postupov riadenej reprodukcie, ale hlav-
ne andrológie a umelej inseminácie. 

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa prof.
Mesároš orientoval na štúdium využitia bio-
technických metód v riadenej reprodukcii sa-
míc a samcov, hlavne však so zámerom skva-
litnenia techniky umelej inseminácie a postu-
pov zmrazovania semena. Vedeckými prácami
prispel k poznaniu procesu prežívateľnosti
spermií s použitím rôznych druhov riedidiel pri
hlbokom zmrazení v tekutom dusíku.
Úspešne využíval početné morfologické bio-
chemické a iné spermiologické analýzy pre
dôkaz životaschopnosti spermií vrátane elekt-
rónmikroskopických štúdií. Venoval sa otáz-
kam vplyvu mikroprvkov, predovšetkým medi
a zinku na vývoj semenníkov a kvalitu ejakulá-
tu nielen baranov, ale aj býkov a žrebcov.
Týmito prácami sa vypracoval medzi popred-

Z Prahy prišla smutná správa, že dňa 
3. júna 2010 vo veku nedožitých 75 rokov
zomrela naša bývalá kolegyňa Ing. Junona
Ivanková, CSc.

Venujme jej tichú spomienku!

hnutí ako funkcionára, ale predovšetkým
ako aktívneho futbalového reprezentanta
školy a pravidelného pretekára na lyžiar-
skych pretekoch v Račkovej doline.
Zastával funkciu podpredsedu spoločnej od-
borovej komisie pre obhajoby dizertačných
prác vo vednom odbore Veterinárne pôrod-
níctvo a gynekológia a funkciu zástupcu
predsedu komisie pre štátnu skúšku
„Reprodukcia zvierat“ ŠO – VVL na UVL 
a funkciu predsedu štátnych rigoróznych
skúšok. Pracoval ako tajomník a neskôr ako
predseda redakčnej rady Veterinárskeho
spravodajcu – mesačníka UVL.

Do ďalších rokov želáme jubilantovi pevné
zdravie, rodinnú pohodu a životný optimiz-
mus. doc. MVDr. Igor VALOCKÝ, PhD. 

a kolektív pracovníkov Kliniky koní

Ku gratulantom sa so želaním dobrého
zdravia a rodinnej pohody úprimne pripája
Redakcia Spravodajcu UVLF.

PPrrooff.. MMVVDDrr.. JJoozzeeff VVooddrráážžkkaa,, DDrrSScc..,, 11992222––22001100

Akademická obec UVLF v Košiciach s hlbokým zármutkom prijala sprá-
vu, že 27. júna 2010 vo veku 88 rokov nás navždy opustil dlhoročný peda-
góg prof. MVDr. Jozef Vodrážka, DrSc., bývalý vedúci a zakladateľ katedry
farmakológie.

Prof. Vodrážka sa narodil 5. februára 1922 v Málinci. Po ukončení zá-
kladnej školy postúpil na gymnaziálne štúdia do Lučenca a po okupácii juž-
ného Slovenska pokračoval v štúdiu v Banskej Bystrici, kde v roku 1941
zmaturoval. Vysokoškolské štúdium začal na univerzite vo Viedni, neskôr
prestúpil do Brna, kde v roku 1946 promoval.

Do prvého zamestnania nastúpil v roku 1947 na Povereníctvo pôdohos-
podárstva v Bratislave. V tom istom roku získal 10-mesačný študijný po-

byt v Anglicku a po návrate pracoval v Štátnom  diagnostickom ústave v Bratislave.
1. augusta 1950 prichádza na novozriadenú Vysokú školu veterinársku v Košiciach, kde začína budo-

vať pracovisko veterinárskej farmakológie. Pod jeho vedením pracovisko v roku 1965 dosiahlo medziná-
rodný štandard ako katedra farmakológie. Základnou črtou prof. Vodrážku bola jeho húževnatosť, usilov-
nosť a cieľavedomá práca v oblasti výskumnej i pedagogickej. Hlavnou témou jeho vedeckej práce sa
stala problematika antihelmintík, v rámci ktorej vyvinul dve originálne, prioritné svetové metódy kritické-
ho testovania antihelmintík u prežúvavcov. O svojich výsledkoch referoval na rôznych svetových vedec-
kých a odborných konferenciách, sympóziách a kongresoch (Washington, Mexiko, Paríž, Thessaloniki,
Sarajevo, Wuppertal, Tokio atď.), demonštroval ich a diskutoval o nich na mnohých univerzitách (Brno,
Praha, Káhira, Budapešť, Havana, Makarere atď.), ale i vo výskumných ústavoch rôznych firiem (Bayer,
Hoechst, ICI, Welcome), a to aj vďaka dobrým znalostiam svetových jazykov (angličtina, nemčina a fran-
cúzština). V r. 1962 získava vedecko-pedagogický titul docenta, v r. 1965 úspešne obhájil doktorskú prá-
cu a o rok neskôr mu bol pridelený titul DrSc. V r. 1967 bol prof. Vodrážka menovaný za riadneho pro-
fesora a zvolený za prodekana pre vedecko-pedagogickú činnosť.

Zverejnil viac ako 150 vedeckých a odborných publikácií a článkov v domácich i zahraničných časo-
pisoch a zborníkoch. 

V rámci pedagogickej aktivity sa sústredil hlavne na písanie edukačnej literatúry pre študentov našej
univerzity, ale aj Farmaceutickej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, na ktorej pôsobil ako
externý pedagóg. Vychoval viacerých domácich i zahraničných ašpirantov, predovšetkým z rozvíjajúcej
sa Veterinárskej fakulty na Kube.

V rokoch 1967 – 1973 bol podpredsedom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti v Bratislave a od
roku 1975 externým spolupracovníkom Ústavu 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. 

Ako jeden z najaktívnejších odborníkov česko-slovenskej farmakológie inicioval potrebu sledovania re-
zíduí liečiv v potravinách a vo svojich knihách zostavil tabuľky rezíduí a ochranných lehôt pre zvieratá. 

Bol členom redakčnej rady Československého liekopisu a aktívne pracoval aj vo Federálnej a
Slovenskej komisii pre veterinárske liečivá, kde mohol plne uplatniť svoje pedagogicko-výskumné poznat-
ky. 

Za svoju aktívnu vedeckú a pedagogickú prácu získal viacero ocenení našej univerzity (strieborná
Adamiho medaila v r. 1969, zlatá Adamiho medaila 1977) i zahraničných inštitúcií.

V profesorovi Vodrážkovi veterinárna pospolitosť stráca nielen vzácneho kolegu, zanieteného učiteľa,
ale predovšetkým erudovaného človeka. 

Pamiatku prof. MVDr. Jozefa Vodrážku, DrSc., si navždy uchováme v našich srdciach a spomienkach.
kolektív Ústavu farmakológie UVLF

(Zdroj: V. Šutiak: Folia Veterinaria, 48, 1, 2004: 49-50.)

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno or-
ganizovala 2. júna 2010 XII. ročník konferencie mla-
dých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou 
účasťou, ktorej sa so svojimi prácami zúčastnili aj
doktorandi Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach pod vedením doc. MVDr.
Kataríny Beňovej, PhD.

Počas konferencie bolo prezentovaných celkovo
70 prác v troch sekciách. Prvá sekcia bola venova-
ná tematike hygieny a technológie potravín, výžive
a dietetike hospodárskych zvierat a hygiene vege-
tabilií. V rámci druhej sekcie odzneli referáty s te-
matikou veterinárskej ekológie, biochémie, chémie
a biofyziky, verejného veterinárskeho lekárstva a
ochrany zvierat, veterinárskej toxikológie a chorôb
voľne žijúcich zvierat a zoozvierat. Tretia sekcia bo-
la tematicky zameraná na patobiológiu, morfológiu,
fyziológiu a choroby malých a veľkých zvierat. V
každej sekcii hodnotila úroveň prác odborná porota.

Našu alma mater vo všetkých troch sekciách re-
prezentovalo 9 doktorandov, MVDr. František Zigo
(Redukcia mastitíd stafylokokovej etiológie v stáde
dojníc), MVDr. Lenka Lešková (Vybrané parametre
vnútorného prostredia u dojníc slovenského straka-
tého dobytka v období po otelení), MVDr. Jana
Štofaníková (Vplyv zinku na zdravie a produkciu
brojlerových kurčiat), MVDr. Kamil Kovács

(Úspešnosť adopčného programu v útulku pre opu-
stené zvieratá v Košiciach), MVDr. Zuzana Lacková
(Bluetongue – entomologické, klinicko-biochemické
a sérologické sledovania na farme oviec), MVDr.
Jana Takáčová (Vývoj právnych úprav v oblasti o-
chrany zvierat v SR), MVDr. Ľuboš Korytár (Príčiny
masových úhynov zimujúcich netopierov v urbani-
zovanom ekosystéme na území Slovenskej republi-
ky), Mgr. Beáta Malčeková (Detekcia mikrosporídií 
u voľne žijúcich zvierat pomocou molekulových me-
tód) a MVDr. Milan Špalek (Sledovanie interakcií
fungicídu azoxystrobin a ZnSO4 na Artemia 
franciscana). 

Zúčastnení doktorandi UVLF v Košiciach svojimi
referátmi demonštrovali vysokú erudovanosť a
konkurencieschopnosť vo svojich odboroch a pris-
peli ku skvalitneniu vedeckej úrovne celého poduja-
tia. Túto skutočnosť potvrdzuje aj ocenenie prác
MVDr. Kamila Kovácsa (3. miesto) a MVDr. Ľuboša
Korytára (2. miesto) vo svojej sekcii.

Na záver zostáva konštatovať, že účasť doktoran-
dov UVLF v Košiciach na tomto vrcholnom dokto-
randskom podujatí na VFU Brno bola v roku 2010
úspešná, za čo tiež patrí vďaka všetkým našim školi-
teľom, spolupracovníkom a vedeniu univerzity, 
ktorí nám umožnili akcie sa zúčastniť. 

MVDr. Ľuboš KORYTÁR

V dňoch 19. – 22. mája 2010 sa vo Viedni
konalo 23. zasadnutie Európskeho združenia in-
štitúcií pre veterinárne vzdelávanie so sídlom 
v Bruseli (EAEVE - European Association
Establishments for Veterinary Education), ktoré
má v súčasnosti 100 členov z radov európ-
skych univerzít zabezpečujúcich štúdium veteri-
nárnej medicíny, medzi ktorými je aj Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Ko-
šiciach.  Na tomto zasadnutí sa zúčastnili aj zá-
stupcovia našej univerzity rektor prof. MVDr. E.
Pilipčinec, PhD., a prorektori  prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., prof. Ing. Oľga Ondrašovičová,
CSc., a prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Hlavnou témou okrem bežnej administratívnej
agendy bola internacionalizácia veterinárneho
vzdelávania, budúcnosť veterinárnej profesie 
a organizácia akcií spojených s rokom 
veterinárnej medicíny VET 2011. 

Čo sa týka otázok budúcnosti veterinárnej
profesie bolo konštatované, že veterinárne fa-
kulty prostredníctvom svojich kurikúl potrebujú
pripraviť veterinárnych lekárov  s požadovaný-
mi vedomosťami, prístupmi a praktickými
zručnosťami  aj vo vzťahu ku klimatickým zme-
nám a globalizácií. Koncepcia „Jedno zdravie“
poskytuje nové možnosti uzatvorenie medzery
medzi  oblasťami  zdravia zvierat,  verejným
zdravím a životným prostredím.

Mimoriadne podnecujúce boli rokovania 
v rámci jednotlivých pracovných skupín zaobe-
rajúce sa problematikou získavania a výberu
študentov na pregraduálne vzdelávanie, získa-
vaním mladej generácie pre veterinárnu akade-
mickú kariéru, Bolonským procesom a kurikula-
mi, možnosťami pregraduálnej špecializácie a
systémom hodnotenia kvality na univerzitách.
V týchto pracovných skupinách zástupcovia
našej univerzity  aktívne prispeli do diskusie. 

Vzhľadom na to, že súčasnému prezidentovi
EAEVE Marcelovi Wannerovi skončilo funkčné
obdobie, v závere zasadnutia bol novým prezi-
dentom EAEVE  zvolený prof. Laszlo Fodor, de-
kan Fakulty veterinárnych vied Szent István
University v Budapešti. 

prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD.,
prof. Ing Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.

Vážený pán docent, prijmite naše úprimné
blahoželanie k Vášmu významnému životnému
jubileu, prianie dobrého zdravia a spokojnosti
do ďalších rokov, ale zároveň poďakovanie za
prácu, ktorú ste odviedli pre našu katedru, našu
alma mater, ale aj pre celú veterinársku 
pospolitosť.

prof. MVDr. Miloslav ONDRAŠOVIČ, CSc., 
a kolektív Katedry životného prostredia,

veterinárskej legislatívy a ekonomiky UVLF 

Po niekoľkých plodných telefonátov na začiatku kalendárneho roka a  interesu spolužiakov,  kolegov  a pria-
teľov  sa uskutočnilo v piatok 7. mája 2010  v priestoroch Rektorátu UVLF v Košiciach  stretnutie absolventov
vtedajšej  Vysokej školy veterinárskej v Košiciach z roku 1970. Zo 61 absolventov sa na stretnutí zúčastnilo 26
absolventov zo vtedy jedinečného  študijného odboru  - všeobecný veterinárny lekár,  viacerí aj s partnerkami. 

Stretnutie na radosť a potešenie zúčastnených absolventov  prišiel pozdraviť  rektor UVLF  prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD.  Účastníci stretnutia si so záujmom vypočuli informácie o zmenách a novinkách štúdia, nových
študijných odboroch a značne rozšírenom počte poslucháčov  na svojej alma mater.  Vysoko ocenili predov-
šetkým získanú  odbornú pripravenosť už v rokoch 1964 -1970 pre veterinárnu prax vo všetkých súvislostiach
a na rôznych postoch veterinárnej činnosti.   Všetci absolventi nachádzajú uplatnenie najmä v štátnej správe,
a po roku 1989  mnohí aj v súkromnej veterinárskej oblasti, kde využívali a dodnes využívajú  znalosti nado-
budnuté počas štúdia. S určitou hrdosťou sa neprestávajú hlásiť  k univerzite a jej dosiahnutých výsledkov 
v rámci univerzitného a spoločenského ocenenia  na Slovensku.  

S pánom rektorom, ktorý vyjadril radosť, že absolventi prichádzajú znovu a znovu na školu, čo je pekným
prejavom v živote a vzťahu k alma mater, sa rozlúčili so želaním ďalších úspešných akademických rokov, 
v ktorých vyjadrili želanie   nech sa univerzite naďalej darí, našej univerzite obdarenej 60 rokmi a úspešnou 
akreditáciou.

Po tejto oficiálnej časti prišiel čas na spomienky a najmä humorné zážitky... Nechýbalo ani „výdatné“ občer-
stvenie, podávané v príjemnom prostredí IVVL v Košiciach. Na stretnutí  sa zúčastnil  aj profesor MVDr. J.
Elečko, CSc., bývalý „priamy“ učiteľ prítomných, na ktorých mnohých si s obdivuhodnou pamäťou a detajlami
študentského života pospomínal. 

„Čože  je to štyridsiatka,  keď sa páčia  nám .....“ asi týmto sloganom sa spolužiaci – absolventi  rozlúčili,  
tešiac sa na rok 2015, rok ďalšieho poabsolvenstského stretnutia. Marián KOZÁK

BBllaahhoožžeelláámmee jjuubbiillaannttoomm
Krásne jubileá v mesiaci máj a jún 

oslávili  

prof. Ing. Viera Lenartová, PhD.,
a Janka Urbanová. 

Srdečne blahoželáme
a prajeme
ešte mnoho
ďalších krásnych rokov!



Časový úsek desať
rokov je relatívne dlhé
obdobie. Pre desaťroč-
né dieťa je to jeden
“ľudský vek“, pre dôchodcu zlomok života.
Nech sa na to pozerá človek z akéhokoľvek 
uhla, je to obdobie, počas ktorého sa predsa
len udejú určité skutočnosti, pri trochu nadne-
senom pohľade formuje „história“.  

V historickom prehľade „Veselej olympiá-
dy“, ktorú  každoročne organizuje Rada ZO OZ
PŠaV UVLF v Košiciach z príležitosti Dňa 
detí zaznamenávame, že sa menili miesta jej
realizácie: Jazdecký areál UVLF na Popradskej
ulici,  areál Pri splave za Hornádom, až po sú-
časnú záhradnú plochu pred morfologickým

V Hoteli Centrum v Košiciach v spolupráci s Mi-
nisterstvom pôdohospodárstva SR sa v dňoch 4. – 5. 6.
2010 konala výstava pod názvom Vráťme sa k čer-
stvým potravinám. Organizátori výstavy oslovili prvový-
robcov, malých a stredných podnikateľov z oblasti 
potravinárstva a poľnohospodárstva, cechy a zväzy.
Vystavovatelia mali možnosť okrem predaja svojich pro-
duktov aj informovať návštevníkov o kvalite použitých
surovín, procese výroby a pod. Návštevníci mali mož-
nosť ochutnať ponúkané výrobky a porovnať ich kvalitu.
Sprievodným programom výstavy bol workshop Predaj
z dvora. Výstavy sa zúčastnil minister pôdohospodárstva
Ing. Vladimír Chovan a generálna riaditeľka sekcie potravinárstva, výživy a obchodu MP SR Ing.
Soňa Supeková, PhD.

Okrem výrobcov potravín na výstave mohli prezentovať vysoké a stredné školy z oblasti po-
travinárstva a pôdohospodárstva svoju činnosť a podať informáciu o ponúkaných študijných
programoch. Túto možnosť využila aj UVLF v Košiciach, ktorá vo svojom výstavnom stánku pre-
zentovala najmä študijné programy hygiena potravín, bezpečnosť krmív a potravín, trh a kvalita
potravín, produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia. Mimoriadny záujem 
návštevníkov vzbudili aj nami ponúkané výrobky – párky a salámy podľa klasickej receptúry 
z kuchyne prof. MVDr. Petra Tureka, PhD.,  ako aj syry a žinčica od MVDr. Petra Gubu, PhD.

Výstava sa počas oboch dní tešila záujmu verejnosti a potvrdila, že naša univerzita má v tejto
oblasti čo ponúknuť. prof. MVDr. JANA MOJŽIŠOVÁ, PhD.

prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
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X. ročník „Veselej olympiády“

V Košiciach v týždni pretekov od stredy vy-
trvalo pršalo, a tak nad celým podujatím visel 
veľký otáznik. Usporiadateľ však celé preteky
pripravil dôsledne,  a to aj preto, že chcel  25.
ročníkom dôstojne osláviť tradíciu. Prvýkrát
boli preteky naplánované na tri dni kvôli do-
prave a jednotlivým kategóriám koní a prvý-
krát bola vypísaná súťaž stupňa ST ako aj vy-
lepšenia prekážkového materiálu a zázemia
pre hostí a ďalších účastníkov podujatia.

Avšak napriek najväčšej snahe usporiadate-
ľov, ktorí vo štvrtok večer na parkúre boli pre-
svedčení o konaní súťaží, prišla v noci na pia-
tok netušená pohroma v nádielke prívalového
dažďa. V piatok ráno o 8.30 sa po zhodnote-
ní situácie a terénu zbor rozhodcov, technický
delegát, staviteľ parkúru a usporiadateľ defini-
tívne rozhodli pre zrušenie piatkového progra-
mu s tým, že sa preloží aktuálne podľa poča-
sia a zlepšenia sa situácie na parkúre na ďal-
šie dni po dohode so zástupcami zúčastne-
ných oddielov. Sobotňajší a nedeľňajší pro-
gram zatiaľ ostával bezo zmien a časového
rozvrhu, nakoľko prognóza počasia bola priaz-
nivá. Každá prihlásená organizácia, resp. klub
či jednotlivec boli o tomto telefonicky ihneď 
upovedomení. Našou snahou bolo naozaj u-
skutočniť kompletne celé pripravené podujatie
a nie ho zrušiť pri prvej príležitosti a ušetriť
pripravené ceny a peňažné prostriedky pre
klub. Rozhodlo sa, že sobotňajší a nedeľňajší
program pôjde bezo zmien, ak počasie vydrží
podľa predpovede. Stalo sa, počasie sa zlepši-
lo a  program bol dodržaný. Piatkový program
sa presunul na pondelok. Takže napriek 
nepriazni počasia celý program bol nakoniec
naplnený.

Za 3 dni sa jazdeckých pretekov zúčastnilo
vyše 200 koní hlavne z východného a stred-
ného Slovenska. Veľmi ľutujem, že cestu si ne-
našli jazdci od Bratislavy, pre ktorých sú
Košice veľmi vzdialené. Neobstoja výhovorky,
že u nás je terén tvrdý a nízke finančné od-
meny. Terén spĺňa všetky podmienky a aj fi-
nančné ceny boli tento rok na úrovni, aká je aj
v Bratislave. K finančnému zabezpečeniu jaz-
deckých pretekov, ktorých rozpočet je vyše 
5 000 EUR, prispeli sponzori, ktorým aj touto

MVDr. Karol Podhájecký, CSc.,  dlhoročný
okresný a krajský veterinár, neskôr učiteľ na
Veterinárskej fakulte v Košiciach, od roku
1954 vedecký pracovník Helmintologického
ústavu v Košiciach.

Narodil sa 28. 4. 1909 v obci Brusnica 
(okres Svidník), kde bol jeho otec gréckokato-
líckym farárom. V r. 1919 – 1925 študoval na
Reálnom gymnáziu v Prešove a 1925 –
1928 v Levoči, kde aj zmaturoval. Dedinské
prostredie, v ktorom vyrastal, rozhodlo o za-
meraní jeho vysokoškolského štúdia. Štúdium
veterinárnej medicíny začal r.1929 na Vysokej
škole zverolekárskej v Brne, veterinársky 
diplom získal 9. 1. 1934 a promoval 
10. 2. 1934 na základe dizertácie Vplyv niek-
torých narkotík na hladinu vápnika v krvnom
sére u králikov.

V r.1934 – 1938 pracoval ako praktický
veterinár v Stropkove, v r. 1938 pôsobil ako
okresný veterinár v Spišskej Novej Vsi, 1938
– 1945 v Námestove a 1945 – 1949 
v Humennom. Patril medzi uznávaných vete-

OOttvvoorreenniiee nnoovveejj jjaazzddeecckkeejj pplloocchhyy

rinárov – praktikov
na Slovensku. Vo ve-
terinárskej pospoli-
tosti predstavoval po-
prednú osobnosť, u
svojich kolegov poží-
val úctu a vážnosť.
O jeho odbornej eru-
dícií svedčí i to, že
zastával funkciu kraj-
ského veterinára v
Košiciach v rokoch
1949 – 1954. Bolo

to obdobie veľmi zložité pre veterinársku 
službu. V roku 1949 začínala kolektivizácia,
sústreďovanie hospodárskych zvierat do spo-
ločných, často nevyhovujúcich ustajňovacích
priestorov, v dôsledku toho dochádzalo 
k rozširovaniu nebezpečných nákaz a aj an-
tropozoonóz. Pritom neboli vytvorené pre 
veterinárnu službu ani tie najzákladnejšie 
podmienky (pracovné, finančné a dopravné
prostriedky). Tieto nedostatky vyplynuli z po-
stavenia veterinárskej služby v rámci rezortu
poľnohospodárstva. 

MVDr. K. Podhájecký ako krajský veterinár
veľmi úzko spolupracoval s veterinárskou fa-
kultou, s klinickými pracoviskami a ústavom
patologickej anatómie. Bol členom Vedeckej
rady Veterinárskej fakulty v Košiciach.
Zabezpečoval aj prednášky v školskom roku
1953 – 1954 z predmetu verejné veterinár-
stvo  v 5. ročníku.

V r. 1954 – 1976 bol vedeckým praco-
vníkom Helmintologického ústavu SAV 
v Košiciach, kde sa venoval výskumu na úse-
ku veterinárnych helmintóz. V roku 1962 zís-
kal hodnosť kandidáta veterinárskych vied po
obhájení dizertačnej práce Štúdium vývino-
vých fáz Trichinella spiralis a rezistencia jej 
invazívnych štádií voči fyzikálnym a chemic-
kým činiteľom.

Ako autor, resp. spoluautor uverejnil vyše
40 vedeckých a odborných článkov najmä 
z oblasti ekonomických problémov zapríči-
nených helmintózami a z biológie vývoja 
helmintických červov. Publikoval vo
Veterinárskom časopise, Helminthologii,
Studia helmintologica, Folia Veterinaria a
Magyar állatorvosi lapja. Aktívne sa zúčastňo-
val na  vedeckých konferenciách v Česko-
slovensku, Maďarsku a v Poľsku. 

Jeho dlhoročná práca bola odmenená via-
cerými vyznamenaniami a medailami. V r.
1969 mu udelil rektor Vysokej školy veterinár-
skej v Košiciach medailu prof. Dr. P. Adámiho. 

V roku 1976 odišiel do dôchodku. Zomrel
28. 6. 1979  vo veku 70 rokov a je pochovaný
v Košiciach.

J. JANTOŠOVIČ A I. HOVORKA

Výstava „Vráťme sa k čerstvým potravinám“

Cena mesta Košice
pre prof. Danka

Cena rektora UVLF Košice v parkúrovom skákaní v plnom lesku

Napriek prietrži mračien

MVDr. Karol Podhájecký, CSc., 1909 – 1979

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udeľuje
každoročne počas osláv Dňa mesta Košice 
viacero mestských ocenení. V Historickej 
radnici mesta Košice bola 7. mája 2010 počas
slávnostného ceremoniálu odovzdaná Cena
mesta Košice prof. MVDr. Jánovi Dankovi,
PhD., vedúcemu Katedry anatómie, histológie
a fyziológie na Univerzite veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, za celoži-
votnú prácu v oblasti veterinárnej anatómie,
histológie a fyziológie a propagáciu mesta
Košice doma i v zahraničí. Prof. Danko počas
viac než 30 rokov svojej praxe prispel svojou
publikačnou činnosťou nielen k rozvoju ved-
ného odboru, ale tiež k propagácii mesta
Košice. (lk)

zvýšený pohyb pirátov a „pirá-
tiek“ rôznych veľkostí vo veku
od dvoch do dvanásť rokov.
Po tradičnom zapálení olym-
pijského ohňa sa piráti s na-
dšením zúčastňovali rôznych
súťaží. Súťažilo sa v rybolove,
fúkaní bublín z bublifukov,
streľbe s harpúnou, jazde na
kolobežke, lovení pirátskeho
pokladu, v minigolfe a skáka-
ní vo vreci. Kreslilo sa krieda-

mi na chodník, vy-
rábali sa mega-
bubliny, vozilo sa
na koníkoch. V
závere podujatia
boli odmenené
najkrajšie masky a kresby. Ale
ani deti, ktorých masky a kresby
sa neumiestnili na prvých troch
miestach neodišli z podujatia
naprázdno. Okrem sladkostí za
súťaže si všetky z tomboly vylo-
sovali rôzne milé upomienkové
predmety, ktoré do podujatia ve-
noval „generálny sponzor“  zá-
bavného popoludnia –
Československá obchodná ban-

V sobotu 12. 6. 2010 pripadla vedeniu UVLF v Košiciach na čele s pánom rektorom
naozaj milá povinnosť. Tou bolo slávnostné otvorenie novej jazdeckej plochy v doteraz
nedostavanej oceľovej hale, ktorú má naša alma mater prenajatú od mesta Košice. Tá sa,
bohužiaľ, nestala majetkom našej univerzity, pretože nikdy nebola dokončená, skolaudo-
vaná, a teda nemohla byť ani súčasťou bezplatného prevodu jazdeckého areálu.

mu riaditeľovi VVS, a. s., Ing. Stanislavovi
Hrehovi. Poďakovanie patrí aj Kamilovi
Harčárovi – fy KRUŠGEO, s. r. o., Nižný
Klátov, ktorý na vysypanie okolia kolbišťa za-
darmo poskytol a doviezol štrk. UVLF pris-
pela k spoločnému dielu vyčistením okolia
haly, zakúpením špeciálnych brán  na úpravu
jazdiarní a symbolickou čiastkou aj k vybu-
dovaniu samotného kolbišťa. Nepatrnou či-
astkou prispela aj TJ Slávia UVLF. Dvoma cis-
ternami vody potrebnými pri počiatočnej ú-
prave prispel aj Anton Bucsko. Pravidelne
dvoma cisternami do týždňa prispieva k fun-
govaniu ,,pieskoviska“ Policajný zbor SR.

Potvrdením, že dobrá vec sa podarila, bola
aj výborná atmosféra a hojná účasť priazniv-
cov jazdeckého športu na malej otváracej
slávnosti. Diváci mali možnosť zhliadnuť vy-
stúpenie voltížnych jazdcov. Nemenej zaují-
mavou časťou podujatia bol meraný tréning
– preteky domácich jazdcov na novej ploche.
O tom, že náš rektor je vynikajúci hostiteľ,
sa všetci prítomní osobne presvedčili. Nielen
samotné občerstvenie, ale už aj príprava pe-
čeného prasiatka a iných dobrôt bolo gur-

mánskym zážitkom.
V blízkom horizonte je potreb-

né ešte do oceľovej haly doviesť e-
lektrinu pre osvetlenie a nájsť
zdroje na opravu strechy vo výške
cca 50 000,- EUR.

O vybudovanie jazdiarne v
mestskej hale sa už v minulosti
pokúšalo niekoľko subjektov. Tieto
pokusy skončili neúspechom. Ľudí
s dobrými nápadmi je potrebné si
vážiť, aj keď ich je väčšinou dosť. O
to viac si treba ceniť ľudí, ktorí svo-
je nápady v prospech všeobecné-
ho blaha dokážu aj zrealizovať a
dotiahnuť do konca, pretože v na-
šich zemepisných šírkach sa vy-

skytujú výnimočne.
MVDr. Marián PAVĽAK

Jedným z limitujúcich faktorov intenzív-
nejšieho využívania Jazdeckého areálu 
UVLF sú plochy na jazdenie. Doteraz využí-
vané plochy, teda krytá hala a vonkajšie o-
pracovisko, sú v lete v dôsledku horúčav a
problémov s polievaním prakticky nepouži-
teľné. V zime je krytá hala kapacitne nepo-
stačujúca.

Zvýšiť štandard služieb spojených s užíva-
ním JA by mala práve už spomínaná novovy-
budovaná jazdiareň. Pri jej budovaní boli pou-
žité moderné technológie, ako napríklad použi-
tie geotextílie v zmesi s pieskom ako sub-
strát.

Okrem myšlienky využitia mestskej haly na
vybudovanie nového kolbišťa je nadšenec
jazdeckého športu a náš kolega MVDr.
Miroslav Martinček. Veľká vďaka mu patrí ni-
elen za jeho nápad, ale hlavne za to, že celú
investíciu vo výške cca 13 000 EUR sám
sponzoroval, organizačne zabezpečil a den-
ne na celú akciu dohliadal. Zároveň vybavil
sponzorské vybudovanie prípojky vody až na
nové kolbište. Za ústretovosť a pomoc aj
touto cestou chceme poďakovať generálne-

Spestrením akcie bolo vystúpenie  voltížneho tímu
Slávie UVLF s koňom Zeus 

MVDr. Alexander  Pavľak na koni Trouble
maker  z klubu Slávia UVLF bol jedným z
tých jazdcov, ktorí si vyskúšali nový povrch

Autor foto: MVDr. Alexander PAVĽAK

MVDr. Lucia Tarabová na koni Duňka
Foto: MVDr. Alexander PAVĽAK

cestou chceme poďakovať. Hlavným sponzo-
rom bola firma VAS Žilina Mojšova Lúčka, 
ktorej riaditeľom je náš absolvent a za 
študentských čias  aj  člen nášho oddielu
MVDr. Jozef Orčík. Účinne pomohli TEKO
Košice, ELVOD-energie Košice a ďalších vyše
dvadsať sponzorov.

Osobitné poďakovanie patrí celému vedeniu
UVLF na čele s pánom rektorom prof.  MVDr.
Emilom Pilipčincom,  PhD., ktoré sa  zúčastnilo
na pretekoch počas obidvoch dní a pani 
kvestorke JUDr. Rolfovej, ktorá organizačnému
štábu nedala pokojne spať, až sme častokrát
nestačili s dychom. Výsledok snahy sa ale 
dostavil!

Všetci účastníci konštatovali, že 25. ročník
bol vzhľadom na klimatické podmienky najná-
ročnejší, ale zároveň aj najlepšie pripravený.  

Výsledky:
1. Cena Budo šport Košice – otvorená sú-

ťaž:
l. Ján Novotný ml.  –  AXEL 3 –

Abrahámovce Novotný
2. Erika Podlesná –  CARISSIMO –

Abrahámovce Novotný
3. Viktória Vasiľová – CONQUERER – Košice

UVLF Slávia
2. Skok Z – Cena PhDr. Milana Geciho –

poslanca NR SR:
1. Zuzana Minďašová – PEDRO – Prešov

Parkur Team
2. Ján Novotný ml. – CINDICAP –

Abrahámovce Novotný
3. Monika Horváthová – CORINA – Čižatice

Radošov dvor
3. Skok ZL –Cena Jána Petruňáka
1. Radka Kureková – DOROTA 1 – Spišská

Nová Ves Slávia
2. Ján Cigan ml. – CASPER 3 – Lužany JMC
3. Zdeno Kuchár – WILDE ROSE – Spišská

Nová Ves Slávia
4. Skok L – Cena primátora mesta Košice
1. Zdeno Kuchár – VALOR – Slávia Spišská

N. Ves 
2. Ján Cigan ml. – WESTTON COLDREX –

Lužany JMC
3. Ján Cigan ml. – CALDERA – Lužany JMC
5. Skok S – Cena rektora UVLF Košice
1. Zdeno Kuchár – GORDON GREAT – Slávia

Spišská N. Ves 
2. Zdeno Kuchár – VALOR – Spišská N. Ves
3. Milan Pribula – VODERMUS – Prešov

Pribula 
6. Skok ST – Cena VAS,  s. r. o. Mojšova

Lúčka Žilina 
1. Ján Cigan ml. – LAVAI – Lužany JMC
2. Zdeno Kuchár – GORDON GREAT –

Spišská N. Ves
3. Martin Bulík ml. – LANDRO – Michalovce

Bulík
7. Skok L – Cena ELVOD-energie Košice
1. Martin Cigan – EVERDEN – Lužany JMC
2. Rastislav Mikula – FABIAN – Košice RAM
3. Milan Pribula – VODERMUS – Prešov

Pribula
MVDr. Štefan KARAHUTA  

riaditeľ pretekov

pavilónom UVLF. Menil sa aj sprievodný pro-
gram podujatia. Pôsobivú prezentáciu kynolo-
gického oddielu KR PZ v Košiciach, ktorý 
deťom ukázal prácu služobných psov pri vy-
hľadávaní narkotík či vypátraní a zadržaní pá-
chateľa, striedali počas ďalších rokov profesio-
nálne vystúpenie voltižérov pod vedením
MVDr. Mariána Pavľaka, efektné vystúpenie
Dorotky Bodnárovej s „tancom so psom“ a ro-
mantické člnkovania na Hornáde, ktoré za-
bezpečovali PaedDr. Anton Čižmárik s  Mgr.
Erikou Wienerovou a členmi vodáckeho od-
dielu UVLF. Neodmysliteľnou súčasťou podu-
jatí bolo aj jazdenie na koňoch a vozenie detí
na koči vďaka organizačnej podpore MVDr.
Vladimíra Huru, PhD., MVDr. Mariána Pavľaka,
Michaely Karamanovej a zamestnancov jaz-
deckého areálu. Okrem sprievodných progra-
mov sa menili aj súťažné disciplíny, téma
„Veselej olympiády“ a kostýmy zúčastnených
detí. Raz to bol „Divoký západ“, inokedy „Z
rozprávky do rozprávky“, „Zvieratká“,
„Remeselníci“... 

Desiaty ročník „Veselej olympiády“ sa 
uskutočnil 6. júna 2010. Jej hlavnou témou
boli „Piráti z Karibiku“. A tak ste v záhrade
pred morfologickým pavilónom UVLF 
v Košiciach v tom čase mohli zaznamenať

ka. Veselú olympiádu ukončil konfetový oh-
ňostroj.

Úspech každého takého organizačne nároč-
ného  podujatia je podmienený okrem dobré-
ho  počasia, ktoré k organizátorom a zúčast-
neným bolo po dlhej dobe nepriaznivého ob-
dobia veľkorysé, aj obetavosťou  mnohých 
ľudí. Organizátori sa preto chcú v mene zú-
častnených detí poďakovať všetkým, ktorí
prispeli k zdarnému priebehu zábavného po-
poludnia. Vladimír MACÁK
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