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Rok 2011 – aj rokom prípravy na zabezpečenie výučby
spoločného bakalárskeho študijného programu na našej univerzite

Posilnenie európskej spolupráce a zvýšenie akademickej mobility vysokoškolského vzdelávania je realizovateľné
aj formou podpory spoločných študijných programov.
Výsledkom takejto medzinárodnej spolupráce je vytvorenie a podpísanie medzinárodnej zmluvy o spolupráci medzi
Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
a Nordland University (pôvodne Bodø University College)
z Nórska. Vytvorený spoločný bakalársky program pre získanie spoločného titulu Bachelor degree in Animal Science (Joint Bachelor degree in Animal Science) zodpovedá
normám vzdelávacieho výboru EAEVE v zmysle smernice EP
a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Tento
program je prvým spoločným študijným programom, ktorý bol zahájený v akademickom roku 2010/2011 na Fakulte
biologických vied a akvakultúry (FBA) Nordland University
v nórskom Bodø.
Bakalársky študijný program ako študijný program prvého
stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických
poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračo-
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vaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Spoločný
študijný bakalársky program je realizovaný v zmysle intencií
Bolonskej dohody a Lisabonskej zmluvy o trojstupňovom
systéme štúdia v kreditovom systéme štúdia a vychádza
zo štandardných podmienok prideľovania kreditov. Štandardný počet kreditov pridelený na jeden akademický rok
je 60, čo predstavuje získanie 180 kreditov za 3-ročné štúdium. Podmienkou ukončenia je obhajoba bakalárskej práce.
Spoločný študijný program pre získanie titulu bakalár náuk
o živočíchoch (Joint Bachelor Degree in Animal Science) sa
realizuje v dennej forme štúdia v jazyku nórskom a anglickom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky a Nórskeho kráľovstva.
Akreditačná komisia v zmysle príslušných predpisov
priznala Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach právo udeľovať akademický titul Joint Bachelor
Degree in Animal Science (v skratke „BSc.“) absolventom

54. ročník
ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE ŠVOČ

Dňa 4. mája 2011 sa pri príležitosti Svetového roku veterinárskej
medicíny 2011 pod záštitou rektora
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach konal 54. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ. Konferencia bola s medzinárodnou účasťou, prezentovaných
bolo celkom 71 prác.
Rokovania 54. ročníka Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ
prebehli v piatich sekciách: farmaceutickej a predklinickej, klinickej,
sekcii hygieny potravín a prostredia
a dvoch sekciách mladých vedeckých pracovníkov. 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, Slovenská hipiatrická spoločnosť, Literárny fond a firmy Waltham, Merial, Vetis, Pharmacopola,
Med–Art, Imuna Pharm, a. s., Siemens, Bioveta SK, Pet shop,
s r. o., Dr. Max a Závodná organizácia Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy pri UVLF v Košiciach.
Konferenciu slávnostne zahájila v aule pavilónu mor-

Pohľad na účastníkov a divákov ŠVOČ

fologických disciplín prof. MVDr. Janka Mojžišová, PhD.,
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Vo svojom
príhovore zdôraznila, že táto naša tradičná študentská konferencia získala medzinárodnú akreditáciu Vet2011 ako
podujatie patriace do zoznamu akcií oslavujúcich 250. výročie začatia výučby veterinárnej medicíny. Pretože práve
študenti, mladá generácia našich budúcich absolventov
bude propagovať veterinárnu profesiu a profesionálnu
www.uvlf.sk
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Rok 2011 – aj rokom prípravy na zabezpečenie výučby
spoločného bakalárskeho študijného programu na našej univerzite

dennej formy štúdia trojročného bakalárskeho spoločného študijného programu náuka o živočíchoch v spolupráci
s Nordland univerzitou v Bodø (Nórsko). Udelené právo bolo
priznané na základe splnenia akreditačných kritérií.
Garantom spoločného študijného programu za UVLF v Košiciach je doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD. Spolugarantami sú prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., a doc. MVDr. Zita
Faixová, PhD. Koordinátorkou programu za nórsku stranu je
prof. Grete Lysfjord, prodekanka Fakulty biologických vied a
akvakultúry.
Spoločný študijný program sa realizuje na obidvoch univerzitách. Prvá časť v trvaní 1,5 akademického roku (3 semestre) sa realizuje na Fakulte biologických vied a aquakultúry Nordland University v Nórsku. Druhá časť – 1,5 roka (3
semestre) bude realizovaná na Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach.
Učebné plány, počet hodín prednášok, praktických cvičení, seminárov, stáží a dĺžka praxe po prerokovaní oboma
zmluvnými stranami a pripomienkovaní schvaľoval Akademický senát UVLF v Košiciach a Výbor pre kvalitu vzdelávania
Nordland University a následne Vedecká rada UVLF v Košiciach a Rada Nordland University.
Spoločný študijný program bol zahájený v zimnom semestri akademického roka 2010/2011 na Fakulte biologických
vied a akvakultúry na Nordland University v Bodø. Obsahom
štúdia na tejto fakulte sú základy prírodných vied. Študenti
musia absolvovať všetky predmety pred začiatkom štúdia
na UVLF v Košiciach. Prvé dva semestre v Bodø navštevovalo
21 študentov. V zimnom semestri na pedagogickom procese spoločného študijného programu v Bodø sa podieľali aj
učitelia našej univerzity. Študijný predmet Biophysics viedla
a prednášala doc. RNDr. J. Staničová, PhD., a v rámci študijného premetu Physiology participovala a časť Animal physiology zastrešovala doc. MVDr. Z. Faixová, PhD. Nový akademický rok 2011/2012 na univerzite Nordland bude zahájený
v polovici augusta 2011, čo je spojené s pokračovaním posledného, tretieho semestra spoločného študijného programu pred príchodom študentov na našu univerzitu. Zároveň

v novom akademickom roku nastúpia na štúdium spoločného študijného programu noví uchádzači, ktorí sú prijímaní
na základe kritérií a požiadaviek partnerskej univerzity.
Poslucháči 2. ročníka spoločného študijného programu
navštívia našu univerzitu v mesiaci október 2011 pred príchodom na štúdium na našu univerzitu . Počas 5-dňového
pobytu sa oboznámia s univerzitou, učiteľmi a študentmi
študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo.
Druhá časť (3 semestre) sa bude realizovať od letného semestra akademického roku 2011/2012 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Obsahom štúdia
na našej univerzite je predklinické štúdium zamerané na
chov hospodárskych zvierat, welfare, preventívnu veterinárnu medicínu, potravinovú bezpečnosť a základy klinických disciplín. Vzhľadom na to, že podmienkou ukončenia
štúdia je obhajoba záverečnej práce, študentom budú vypísané témy bakalárskych prác tak Fakultou biologických vied
a akvakultúry v Bodø ako aj Univerzitou veterinárskej medicíny a farmácie v Košiciach.
Verím, že všetci preukážeme vysokú erudovanosť a profesionalitu, rešpektovanie medzinárodných kultúr a budeme
vytvárať čo najlepšie podmienky pre pobyt a štúdium spoločného študijného programu.
Študenti, ktorí absolvujú štúdium, budú promovaní a získajú doklady o absolvovaní štúdia. Absolventom spoločného študijného programu bude udelený titul Joint Bachelor
Degree in Animal Science. Doklady o absolvovaní štúdia sa
budú vydávať v slovenskom, nórskom a anglickom jazyku.
Dodatok k diplomu sa vydáva v súlade s odporučeniami Európskej komisie. Promočný akt sa uskutoční na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na tvorbe spoločného študijného programu a zaželať
im, aby počas prázdnin načerpali veľa síl a tvorivých nápadov do nového akademického roku.
prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.
prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium

Zasadnutie SPRÁVNEJ RADY UNIVERZITY
Dňa 16. 5. 2011 sa uskutočnilo riadne zasadanie Správnej
rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na jej Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb
a včiel v Rozhanovciach.
Úvodom predseda správnej rady v mene svojom aj v mene
ostatných členov správnej rady zablahoželal rektorovi univerzity ako aj ostatným členom vedenia k opätovnému zvoleniu do funkcie.
Na zasadnutí správnej rady rektor univerzity prof. MVDr.
Emil Pilipčinec, PhD., odovzdal dekréty novým členom
Správnej rady UVLF v Košiciach, a to prof. MVDr. Jánovi
Dianovskému, PhD., na 4-ročné funkčné obdobie a Petrovi
Nováčkovi na 2-ročné funkčné obdobie. Rektor univerzity
zároveň pri tejto príležitosti vyjadril poďakovanie Natálii
Stracenskej, doterajšej členke správnej rady, ktorej uplynulo
2

funkčné obdobie v správnej rade.
Správna rada na svojom zasadnutí schválila:
1. Správu o činnosti Správnej rady UVLF v Košiciach za rok
2010
2. Rozpočet a finančný plán UVLF v Košiciach na rok 2011
Správna rada na svojom zasadnutí zobrala na vedomie:
1. Výročnú správu UVLF v Košiciach za rok 2010
2. Výročnú správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok
2010
Po ukončení jednania správnej rady bola členmi správnej
rady a vedením školy vykonaná obhliadka Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach.
JUDr. Silvia Rolfová
tajomník SpR UVLF v Košiciach
www.uvlf.sk

INFORMÁCIE Z VEDENIA
5. 5. 2011
INFORMÁCIE REKTORA O:
- obdržaní rozhodnutia European Association of Establishments for Veterinary Education zo dňa 20. 4. 2011
o zaradení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach na zoznam visited and approved establishments.
INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
- konaní 54. ročníka ŠVOČ dňa 4. 5. 2011,
- účasti na VT v dňoch 29. 4. - 1. 5. 2011.
INFORMÁCIE PROREKTORKY ONDRAŠOVIČOVEJ O:
- konaní stretnutia zahraničných študentov Erasmus programu na Slovensku v Košiciach dňa 29. 4. 2011 na UPJŠ
v Košiciach,
- vykonaní dizertačných skúšok v doktorandskom štúdium,
- zaslaní informácie do HN o podmienkach a stážach našich študentov v rámci programu Erasmus.
INFORMÁCIE PROREKTORA LEGÁTHA O:
- ukončení a potvrdení záznamov do databázy CREPČ, kde
bolo akceptované 1141 záznamov (68 publikácií v CC, 26
abstraktov v CC) za fiškálny rok 2010.
INFORMÁCIE PROREKTORA KORIMA O:
- organizačnom zabezpečení vzdelávacej aktivity anglický
jazyk ako súčasti projektu Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF v Košiciach.
INFORMÁCIE PROREKTORA NAGYA O:
- zabezpečovaní zvierat pre klinickú výučbu a objemového
krmiva na kliniky.
19. 5. 2011
INFORMÁCIE REKTORA O:
- účasti na General Assembly 2011 – 24. plenárnom zasadnutí Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie (EAEVE) konanom v Lyone v dňoch 11. 5. – 12. 5. 2011,
- účasti na World Conference on Veterinary Education konanej v Lyone 13. 5. – 14. 5. 2011.
INFORMÁCIE PROREKTORA KORIMA O:
- účasti na XXXII. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Hygiena Alimentorum, ktorá sa konala v dňoch 11. 13. 5. 2011 v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
24. 5. 2011
INFORMÁCIE REKTORA O:
- začatí výberových konaní na funkcie vedúcich pracovníkov
univerzity v súlade s vnútornými predpismi univerzity.
31. 5. 2011
INFORMÁCIE REKTORA O:
- konaní majálesu dňa 26. 5. 2011.
INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
- priebehu štátnych skúšok pre ŠP farmácia,
- účasti na XI. kongrese KVL SR v dňoch 28. – 29. 5. 2011
v Jasnej.
INFORMÁCIE PROREKTORA NAGYA O:
- stave používania programu ProVet na jednotlivých klinických pracoviskách univerzity.

INFORMÁCIE REKTORA O:
- konaní konferencie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach dňa 31.
5. 2011.
INFORMÁCIE PROREKTORKY ONDRAŠOVIČOVEJ O:
- zverejnení oznamu na podávanie žiadostí v rámci programu CEEPUS na ak. r. 2011/2012.
INFORMÁCIE PROREKTORA KORIMA O:
- organizačnom zabezpečení vyhodnotenia počtu odučených hodín v AR 2010/2011 v študijných programoch v jazyku slovenskom.
14. 6. 2011
INFORMÁCIE REKTORA O:
- vydaní pamätnej medaily univerzity po zmene jej názvu
loga s mottom UNUS MUNDUS UNA SALUS UNA MEDICINA
– JEDEN SVET JEDNO ZDRAVIE JEDNA MEDICÍNA vyrobenej
v Mincovni Kremnica, š. p., z mosadze v pozlátenom vyhotovení a v patinovanom striebre a bronze udeľovanej pri
príležitosti životných jubileí, pri významných výročiach a za
mimoriadny prínos k rozvoju univerzity.
INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
- priebehu prijímacieho konania a stanovení termínu PK
UVLF v Košiciach na deň 21. 6. 2011 o 11.00 hod.
INFORMÁCIE PROREKTORKY ONDRAŠOVIČOVEJ O:
- pridelení 25 štipendijných miest na nových doktorandov
v akademickom roku 2011-2012.
INFORMÁCIE PROREKTORA LEGÁTHA O:
- návrhoch na zmeny systému hodnotenia podaných projektov APVV v nasledovnom hodnotiacom období,
- stave a o doplnení údajov publikačnej činnosti UVLF v Košiciach v databáze CREPC k mesiacu máj 2011.
INFORMÁCIE PROREKTORA KORIMA O:
- zaslaní kladnej hodnotiacej správy pracovnej skupiny
akreditačnej komisie pre oblasť výskumu č. 20 veterinárske
vedy ku žiadosti o akreditáciu ŠP kynológia.
INFORMÁCIE PROREKTORA NAGYA O:
- prevoze zásob chemikálií zo ŠPP v Zemplínskej Teplici
za účelom ich využitia na niektorých pracoviskách UVLF.
21. 6. 2011
INFORMÁCIE PROREKTORKY ONDRAŠOVIČOVEJ O:
- potvrdení termínu návštevy študentov z Bodo university
v dňoch 19. -23. 10. 2011,
- počte prihlásených uchádzačov na doktorandské štúdium.
28. 6. 2011

7. 6. 2011

INFORMÁCIE REKTORA O:
- výsledkoch výberového konanie na obsadenie funkcií
vedúcich katedier a prednostov kliník s účinnosťou od 1. 9.
2011.
INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
- stretnutí s garantmi študijných predmetov v ŠP farmácia
a prerokovaní navrhovaných zmien v učebnom pláne v ŠP
farmácia dňa 22. 6. 2011,
- účasti na rodinnom víkende veterinárnych lekárov
v dňoch 24. – 26. 6. 2011 v Slovenskom raji organizovanom
v rámci Svetového roka veterinárskej medicíny 2011.

www.uvlf.sk
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hrdosť na ňu. Ďalej poukázala na výnimočnosť konferencie
čo sa týka záujmu študentov prezentovať výsledky svojej
vedeckej práce, čo sa prejavilo aj počtom prihlásených prác.
Veľkú skupinu tvorili práce budúcich farmaceutov, ktorí sa
zaradili medzi prezentujúcich študentov a dúfame, že v tom
ďalšom ročníku už budeme mať aj samostatnú farmaceutickú sekciu. Pre mnohých to bola prvá príležitosť vystúpiť pred
odbornou verejnosťou, predstaviť a obhájiť svoju prácu.
Po slávnostnom príhovore začalo rokovanie v sekciách.
Práce hodnotili odborné komisie v tomto zložení: 1. sekcia –
farmaceutické a predklinické disciplíny: predsedníčka prof.
MVDr. Janka Mojžišová, PhD., členovia MUDr. Anna Linková,
CSc., a MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.; 2. sekcia – klinické
disciplíny: predseda doc. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.,
a členovia MVDr. Janka Kyseľová, PhD., MVDr. Ján Pošivák,
PhD., a Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD; 3. sekcia – hygiena
potravín a prostredia: predseda prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.,
členovia doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD., a MVDr.
Miloš Halán, PhD.; sekcia doktorandi – A: predseda prof.
MVDr. Igor Valocký, PhD., členovia MVDr. Tatiana Weissová,
PhD., a MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.; sekcia doktorandi –
B: predsedníčka doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., členovia
doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., a doc. MVDr. Alexandra
Valenčáková, PhD.
Ocenenia UVLF:
Prehľad ocenených prác 1. sekcie – farmaceutické a predklinické disciplíny
1. miesto Monika Ďurišová, 5. ročník ŠP farmácia, UVLF:
MOLEKULÁRNE MECHANIZMY REGULÁCIE VÝVINU PREIMPLANTAČNÉHO EMBRYA
2. miesto Tomáš Reitschmied, 1. ročník navazujícího magisterského studia, FVHE, VFU Brno: ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE U BAKTERIÍ ESCHERICHIA COLI IZOLOVANÝCH Z DRŮBEŽÍCH BROJLERŮ
3. miesto Anna Žeňuchová, 5. ročník ŠP farmácia, UVLF:
BENDIOCARB A MOŽNÉ OXIDAČNÉ POŠKODENIE ORGANIZMU
Prehľad ocenených prác 2. sekcie – klinické disciplíny
1. miesto Dávid Michalák, 6. ročník ŠP VVL, UVLF: EPIDURÁLNA ANESTÉZIA PRI ORTOPEDICKÝCH OPERÁCIACH NA
KOLENNOM KĹBE
2. miesto Peter Čechvala, 6. ročník ŠP VVL, UVLF: HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIA U MAČIEK
3. miesto Richard Fazekaš, 6. ročník ŠP VVL, UVLF: ČASOVÁ NÁSLEDNOSŤ VÝSKYTU RUJE A OVULÁCIE PO PODANÍ
PGF2α V PRÍPRAVKU OESTRPHAN U KOBÝL
Prehľad ocenených prác 3. sekcie – hygiena potravín a
prostredia
1. miesto Martina Hedmegová, 6. ročník ŠP VVL, UVLF:
VÝSKYT NEOSPORÓZY U PSOV NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
2. miesto Ludmila Stropnická, 4. ročník FVL, VFU Brno:
VÝSKYT ENDO- A EKTOPARAZITOV U LAM A ALPAK V ČESKÉ
REPUBLICE
3. miesto Sivan Ritter, B.A., 5th GVM, UVMP: EVALUATION
OF BASIC CHEMICAL & MICROBIOLOGICAL PARAMETERS IN
LAKE SEDIMENTS IN PROTECTED AREA TAJBA
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Prorektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
odovzdáva ocenenie Anne Žeňuchovej, 5. ročník ŠP farmácia

Prehľad ocenených prác 4. sekcie – mladí vedeckí pracovníci A
1. miesto Tomáš Vasilenko, Peter Gál : GALEKTÍN-1 A -3
ROZDIELNE MODULUJE HOJENIE EXCÍZNEJ A INCÍZNEJ
RANY U POTKANOV
2. miesto Martin Kožár, Dávid Kňazovický: VYUŽITIE CHIRURGICKEJ TERAPIE KOŽNÝCH DEFEKTOV V KLINICKEJ PRAXI
U ORLA KRÁĽOVSKÉHO
3. miesto Ľudmila Grünermelová: NOVÉ POHĽADY NA
RÖNTGENOLOGICKÉ MOŽNOSTI V DIAGNOSTICKOM PROCESE PATOLÓGIÍ TRACHEI U PSA A MAČKY
Prehľad ocenených prác 4. sekcie – mladí vedeckí pracovníci B
1. miesto Antónia Marciová, Dana Marcinčáková, Jana
Vantrubová, Eva Čonková: ÚČINNOSŤ VYBRANÝCH ESENCIÁLNYCH OLEJOV VOČI KVASINKÁM RODU CANDIDA A MALASSEZIA
2. miesto Mária Chytilová, Ľudmila Tkáčiková, Peter Reichel: ŠTANDARDIZÁCIA METÓDY KVANTITATÍVNEJ REAL-TIME PCR (qRT-PCR) PRI ANALÝZE GÉNOVEJ EXPRESIE RECEPTOROV TLR U PRASIAT
3. miesto Ivana Guľová–Hviščová: KLIEŠŤ OBYČAJNÝ (IXODES RICINUS) AKO VEKTOR BAKTERIÁLNYCH PATOGÉNOV
VO VYBRANÝCH OBLASTIACH VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
Viceprezident Komory veterinárnych lekárov Slovenskej
republiky MVDr. Miroslav Faga udelil vecné dary pre týchto
súťažiacich: Andrej Récky, 4. ročník VVL, Alexander Baxa, 5.
ročník VVL, Peter Čechvala, 6. ročník VVL, a doktorandka Lenka Lešková. Finančnú cenu od Veterinárnej kliniky Trnava
získal Peter Čechvala, 6. ročník VVL.
Práce odmenené zástupcami ďalších sponzorujúcich
firiem:
MVDr. Leoš Železný Vet. and Breeder Manager MARS ČR
kom. spol. ocenil zahraničnou literatúrou práce autorov: Veronika Brižeková, 4. ročník farmácia, Mária Korpová, 6. ročník
VVL, Eva Matějová, 5. ročník VVL, Iveta Bystrianska, 5. ročník
HP, MVDr. Jana Noskovičová a MVDr. Andrea Čobádyová.
Veterinársky reprezentant firmy Merial MVDr. Vladimír
Bony venoval hodnotné knihy Canine dermatology týmto
študentom: Denisa Miškeje, 3. ročník VVL, Dávid Michalák,
www.uvlf.sk

54. ročník ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE ŠVOČ
6. ročník VVL a Tomáš Krupa, 5. ročník VVL.
Ing. Henrieta Ferková, personálna manažerka Lekární Dr.
Max, ocenila finančnými cenami študentov ŠP farmácia: 1.
cena (120 €) Martina Šutorová, 4. ročník, 2. cena (80 €) Ľudmila Ballová, 5. ročník, 3. cena (50 €) Mária Hovančíková, 5.
ročník.
Zástupkyňa firmy Vetis MVDr. Erika Konrádyová odovzdala hodnotné ceny týmto študentom: Simona Bakošová,
6. ročník VVL, Paulína Kalhotková, 6. ročník VVL, Adam Salem, 5. ročník VVL a doktorandom MVDr. Ivane Szakállovej a
MVDr. Ľubošovi Korytárovi.
Marketingová manažérka Imuna Pharm, a. s., Šarišské
Michaľany, Ing. Michaela Džundová odovzdala finančné
odmeny vo výške 40 € a vecné dary Anne Pitukovej, 4. ročník farmácia, Vladimírovi Mitošinkovi, 5. ročník VVL, Ivane
Lazúrovej, 5. ročník HP, MVDr. Jánovi Kachničovi a MVDr. Viere
Spišákovej.
MVDr. Viliam Weiss, konateľ firmy PHARMACOPOLA, s.
r. o., venoval hodnotnú zahraničnú literatúru Merck manual
študentom Blažejovi Bystrianskemu, 6. ročník VVL a Danielovi
Barčákovi, 5. ročník VVL.
Pán Peter Vavrek, majiteľ firmy Pet Shop, s. r. o., odovzdal
nákupné poukážky študentom: Anna Žeňuchová, 5. ročník
farmácia, Dorota Markovičová, 6. ročník VVL, Ladislav Stacho, 5. ročník HP, a doktorandom MVDr. Tomášovi Jakubovi
a MVDr. Lucii Bečárovej.
Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD., zástupca f. Siemens,
ocenil elektrospotrebičmi v Porsche dizajne študentov: Vlasta Peržeľová, 5. ročník farmácia, Katarína Kabinová, 5. ročník
VVL a Mgr. Eva Bocková.
MVDr. Jaroslav Šveda, zástupca firmy Med–Art pre Slovensko, sa podieľal na príprave a vyhodnocovaní 54. ročníka

pokračovanie na str. 8

Záverom prof. MVDr. Janka Mojžišová, PhD., prorektorka
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, oznámila prítomným, že
ocenené práce budú uverejnené vo vedeckom časopise Folia Veterinaria. Poďakovala všetkým súťažiacim študentom
za kvalitu, aktuálnosť a dobrú úroveň prezentácie svojich
prác. 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.
Odborný garant Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ
doc. MVDr. Goldová Mária, PhD., poďakovala za podporu
54. 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 garant ŠVOČ
prof. MVDr. Janka Mojžišová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE akademika Hovorku

Z podnetu veterinárnych lekárov
okresu Zvolen, Združenia veterinárnych
lekárov hospodárskych zvierat a Komory veterinárnych
lekárov SR vznikla
myšlienka uctiť si
zvolenského rodáka
akademika Jána Hovorku, zakladateľa
a prvého rektora Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, profesora a vedúceho
katedry parazitológie, zakladateľa a dlhoročného riaditeľa
Helmintologického ústavu SAV v Košiciach, jedného z popredných a veľmi aktívnych česko-slovenských vedcov v oblasti biologických vied, a okrem toho aj zakladateľa Vysokej
školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach a aj dekana odboru poľnohospodárskeho inžinierstva
tejto vysokej školy.
Pri príležitosti Svetového roku veterinárskej medicíny bola
zhotovená pamätná tabuľa akademikovi Hovorkovi, ktorá je
umiestnená v budove bývalého Reálneho gymnázia vo Zvolene, kde v roku 1932 maturoval. V súčasnosti táto historická budova slúži ako Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
Technickej univerzity vo Zvolene.
www.uvlf.sk

ŠVOČ. Podujatie podporil aj MVDr. Juraj Salaj, PhD., odborný poradca firmy VetServis, s. r. o.
Študenti Simona Bakošová, 6. ročník VVL, Dávid Michalák,
6. ročník VVL, Lukáš Máška, 6. ročník HP, doktorandky MVDr.
Zuzana Šteffeková a MVDr. Viera Spišáková boli navrhnuté na
prémiu Literárneho fondu.
Prof. MVDr. Michal Toropila, PhD., za Základnú organizáciu odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
UVLF v Košiciach ocenil finančným príspevkom všetky 1.
miesta udelené odbornými porotami UVLF.

Akt slávnostného odhalenia sa v tejto budove uskutočnil
dňa 16. júna 2011. Svojou prítomnosťou poctili túto udalosť vzácni hostia – rektor Technickej univerzity vo Zvolene
prof. Ing Ján Tuček, CSc., rektor Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec,
PhD., prorektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., riaditeľ Parazitologického ústavu SAV v Košiciach doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc., riaditeľ IVVL v Košiciach MVDr. Jozef Pokorný aj v zastúpení Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR, syn akademika Hovorku MVDr.
Ivan Hovorka, CSc., riaditeľka Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice Ing. Alena Poláčiková a riaditeľka Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy vo Zvolene MVDr. Oľga
Ľuptáková.
Po úvodnom príhovore prezidenta ZVLHZ MVDr. Dezidera
Góru prehovorili prítomní hostia. Prof. Tuček ocenil význam
inštalácie pamätnej tabule nielen pre tých, ktorí akademika Hovorku poznali a pamätajú si ho, ale aj pre mladších,
v ktorých možno pohľad na tabuľu vzbudí záujem o túto
významnú osobnosť. Prof. Pilipčinec v príhovore vyzdvihol
význam akademika Hovorku nielen ako zakladateľa Vysokej
školy veterinárskej v Košiciach, ale i poľnohospodárskeho
a lesníckeho vysokého školstva na Slovensku. Doc. Peťko
priblížil osobnosť akademika Hovorku ako vedca svetového
významu vo vednom odbore parazitológia, zakladateľa Helmintologického ústavu, neskoršie premenovaného na Parazitologický ústavu SAV.
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Výberové konania na UVLF v Košiciach
Po minuloročných voľbách do akademického senátu
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
a následnej voľbe rektora UVLF v Košiciach na obdobie rokov
2011 – 2015 nastúpilo 1. 2. 2011, resp. 1. 3. 2011 do nového
funkčného obdobia šesť akademických funkcionárov univerzity.
Rok 2011 je nielen prvým rokom funkčného obdobia členov súčasného vedenia univerzity, ale aj rokom, kedy prebiehajú výberové konania na obsadenie funkcií vedúcich
rektorátnych útvarov, vedúcich katedier, prednostov kliník,
vedúcich ústavov a vedúcich oddelení kliník.
Výberové konania na UVLF v Košiciach sa riadia vnútorným
predpisom č. 3 – Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných
miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Ako prvé vyhlásil rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., v zmysle čl. 3 vnútorného predpisu č. 3 UVLF
v Košiciach výberové konania na obsadenie funkcií kvestora, vedúcich oddelení rektorátu a účelových zariadení UVLF
v Košiciach.
27. mája 2011 zasadali výberové komisie menované rektorom univerzity v zmysle vnútorného predpisu. Na miesto
vedúceho Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri,
rýb a včiel v Rozhanovciach sa prihlásil Ing. Igor Sopoliga,
na miesto vedúceho Jazdeckého areálu UVLF sa uchádzal
MVDr. Marián Pavľak, o miesto vedúceho Univerzitnej lekárne prejavil záujem Mgr. Michal Fehér, ambíciu stať sa vedúcim oddelenia ľudských zdrojov prejavil Ing. Stanislav Matta,
oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia sa aj naďalej
rozhodla viesť Ing. Eva Ráczová a o miesto riaditeľky Ústavu vedeckých informácií a knižnice sa opäť uchádzala MVDr.
Libuša Bodnárová. V uvedený deň sa konalo aj výberové
konanie na obsadenie funkcie kvestora UVLF v Košiciach.
O túto zodpovednú pozíciu sa uchádzala doterajšia kvestorka univerzity JUDr. Silvia Rolfová.
Všetci uchádzači boli vo výberových konaniach úspešní
a na základe vymenovania do funkcií pánom rektorom svoje
posty budú zastávať v nasledujúcom štvorročnom funkčnom období.
V dňoch 23., 24. a 27. júna 2011 sa uskutočnili výberové
konania na funkcie vedúcich katedier a prednostov kliník.
Všetky prezentácie kandidátov na uvedené funkcie sa konali
formou verejnej prezentácie na verejnom zasadnutí kolégia
rektora UVLF v Košiciach, ktoré sa konalo v posluchárni pavilónu morfologických disciplín.
23. júna 2011 sa o miesto vedúceho katedry chémie, biochémie a biofyziky uchádzali dvaja kandidáti – doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., a doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. O miesto
vedúceho katedry lekárenstva a farmaceutickej technológie
prejavili záujem PharmDr. František Tamer, RNDr. Štefan Mazáň a PharmDr. Zdenko Pirník, PhD. Do súboja o miesto vedúceho katedry biológie a genetiky sa prihlásili prof. MVDr.
Ján Dianovský, PhD., a prof. MVDr. Pavol Bálent, PhD. Druhý
z uchádzačov však písomne svoju kandidatúru stiahol. Katedru všeobecno-vzdelávacích predmetov mali ambíciu
viesť PhDr. Valéria Bartková a PaedDr. Anton Čižmárik.
24. júna 2011 sa predstavili kandidáti na miesta vedúcich
katedier – katedry anatómie, histológie a fyziológie prof.
MVDr. Ján Danko, PhD., katedry epizootológie a parazitológie prof. MVDr. Valéria Letková, PhD., katedry farmakológie
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a toxikológie doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD., katedry patologickej anatómie a patologickej fyziológie prof.
MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc., katedry hygieny a technológie
potravín prof. MVDr. Peter Turek, PhD., katedry životného
prostredia, veterinárnej legislatívy a ekonomiky prof. MVDr.
Miloslav Ondrašovič, CSc., a katedry výživy, dietetiky a chovu
zvierat prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.
27. júna sa svojimi vystúpeniami prezentovali záujemcovia o miesta prednostov kliník a vedúceho katedry mikrobiológie a imunológie. O stoličku prednostu kliniky malých
zvierat súperili doc. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., a prof.
MVDr. Valent Ledecký, CSc., o funkciu prednostu kliniky
prežúvavcov sa uchádzali prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.,
a prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., kliniku koní mal ambíciu
viesť doc. MVDr. František Novotný, PhD., na prednostu kliniky ošípaných kandidoval prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., a o
funkciu prednostu kliniky vtákov a exotických zvierat prejavil záujem MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
Výberová komisia odporučila rektorovi univerzity prof.
MVDr. Emilovi Pilipčincovi, PhD., vymenovať do funkcií vedúcich katedier a prednostov kliník nasledovných pedagógov - doc. MVDr. Zuzanu Kosteckú, PhD., PharmDr. Františka
Tamera, prof. MVDr. Jána Dianovského, PhD., PhDr. Valériu
Bartkovú, prof. MVDr. Jána Danka, PhD., prof. MVDr. Valériu
Letkovú, PhD., doc. MVDr. Natáliu Kovalkovičovú, PhD., prof.
MVDr. Mikuláša Levkuta, DrSc., prof. MVDr. Petra Tureka,
PhD., prof. MVDr. Miloslava Ondrašoviča, CSc., prof. MVDr.
Vladimíra Vajdu, PhD., prof. MVDr. Valenta Ledeckého, CSc.,
prof. MVDr. Pavla Mudroňa, PhD., doc. MVDr. Františka Novotného, PhD., prof. MVDr. Petra Reichela, CSc., a MVDr. Ladislava Molnára, PhD.
Po ukončení výberových konaní na funkcie vedúcich katedier a prednostov kliník boli vyhlásené výberové konania
na obsadenie funkcií vedúcich ústavov a oddelenia kliniky
malých zvierat.
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality

Zasadnutie VEDECKEJ RADY UNIVERZITY
Zasadnutie Vedeckej rady UVLF v Košiciach dňa 17. 5.
2011otvoril a viedol jej predseda a rektor univerzity prof.
MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., podľa nasledovného programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Výročná správa UVLF v Košiciach za rok 2010
Diskusia
Rôzne
Uznesenia VR
Záver

VR schválila návrh na ustanovenie za školiteľku pre doktorandské štúdium:
a) doc. MVDr. Zuzanu Kosteckú, PhD., v študijnom odbore
4.11.22 biochémia a
b) doc. MVDr. Natáliu Kovalkovičovú, PhD., v študijnom odbore 7.1.18 toxikológia.
VR zobrala na vedomie Výročnú správu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2010.
www.uvlf.sk

Životné jubileum prof. MVDr. Juraja Kačmárika, PhD.
Dňa 5. mája 2011 sa dožil prof.
MVDr. Juraj Kačmárik, PhD., významného životného jubilea 70
rokov v dobrom zdraví a aktivite
emeritného profesora odboru veterinárskeho pôrodníctva a gynekológie Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach.
Po ukončení stredoškolského
štúdia na Strednej poľnohospodárskej technickej škole – odbor
veterinárny v Barci, pokračoval
v štúdiu na Veterinárskej fakulte
Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach, ktorú ukončil
v roku 1965. Po promócii pokračoval na Katedre pôrodníctva, gynekológie a umelej inseminácie ako interný ašpirant
a od roku 1968 až do odchodu do dôchodku ako emeritný
profesor UVLF absolvoval mimoriadne úspešnú, bohatú
a rozsiahlu takmer 41-ročnú pedagogickú, vedeckovýskumnú prácu a efektívnu poradenskú činnosť pre chovateľov
zvierat. Docentom sa stal v roku1993 a v tom istom roku
inauguroval pred Vedeckou radou UVL v Košiciach a bol prezidentom republiky menovaný univerzitným profesorom.
V roku 1980 bol poverený prednáškami z disciplíny reprodukcia hospodárskych zvierat pre študijný odbor biotechnológia živočíšnej výroby. Od roku 1990 prednášal veterinárske
pôrodníctvo a gynekológiu pre študijný odbor všeobecné
veterinárske lekárstvo. V roku 1986 bol poverený vedením
katedry a v tejto funkcii pracoval až do odchodu do dôchodku.
K dosiahnutiu uvedených kariérnych postupov prispelo aj
jeho pôsobenie na krátko- a strednodobých pobytoch na viacerých európskych veterinárskych fakultách (Giessen 1968,
Západný Berlín 1969, Budapešť 1986) a na Michiganskej
štátnej univerzite v USA vo Výskumnom endokrinologickom
ústave v roku 1988.
Pedagogicky pôsobil nielen v pregraduálnej príprave študentov veterinárskej medicíny na VŠV a UVL v Košiciach, ale
aj pri ďalšom vzdelávaní veterinárskych lekárov na Inštitúte
vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach v rámci prvých a druhých atestácií pracovníkov plemenárskej služby.
Túto aktivitu jubilanta dokladá vyše 500 referátov prezentovaných v prevažnej miere o reprodukcii hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných po celom Slovensku.
Na vedeckovýskumnom poli dosiahol jubilant pozoruhodné výsledky v rámci štúdia zmien energetického metabolizmu, hladín minerálnych látok, bielkovín a aktivít niektorých
enzýmov v krvnom sére kráv a teliat v priebehu pôrodu a
popôrodnom období. V rámci tejto tematiky publikoval 19
pôvodných vedeckých prác doma i v zahraničí.. Na tomto
úseku sú pozoruhodné výsledky spolupráce s bývalými už
transformovanými výskumnými ústavmi ako boli Výskumný ústav pre biofaktory a veterinárne liečivá v Jílovom pri
Prahe, Výskumný ústav veterinárnej medicíny v Košiciach,
Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre a rovnako zamerané pracoviská v Maďarsku, na Ukrajine, v Poľsku a v Nemecku.
Tvorivú osobnosť profesora Kačmárika dokresľujú úzke
vzťahy spolupráce so študentmi, o čom svedčí veľký powww.uvlf.sk

čet vypracovaných diplomových prác pod jeho vedením.
Zodpovedne pristupoval aj k vedeckej príprave ašpirantov
a doktorandov 3. stupňa vysokoškolského štúdia, čo dokazuje skutočnosť, že pod jeho vedením úspešne obhájilo
dizertačné práce a získalo hodnosť CSc., resp. PhD. 11 absolventov.
Z výsledkov rozsiahlej a intenzívnej vedeckej a výskumnej
práce vyplynula jeho účasť na spolupráci v 8 monografiách
a bohatej publikačnej činnosti tým, že samostatne alebo v
spoluautorstve publikoval doma a v zahraničí 196 pôvodných vedeckých prác, z ktorých 87 je v časopisoch CC (poľa
Scopus a ISI Web databáz) a sú citované v karentovaných
(CC) časopisoch v počte 58 a v nekarentovaných časopisoch
v počte 124. Ďalej v spoluautorstve uverejnil 109 odborných
publikácií a bol spoluriešiteľom alebo zodpovedným riešiteľom 22 obhájených záverečných správ z výskumných úloh,
resp. projektov.
Pedagogicko-výchovné výsledky, vysoká odbornosť
a osobné vlastnosti určovali vývoj a postavenie osobnosti
prof. Kačmárika vo verejnosti, a tým aj poverovanie funkciami a úlohami. V roku 1988 bol poverený zastupovaním
a neskôr ustanoveným prorektorom pre rozvoj školy. Bol
predsedom komisie pre obhajobu kandidátskych, resp.
doktorandských dizertačných prác v odbore veterinárne
pôrodníctvo a gynekológia a členom komisie pre obhajoby
doktorských dizertačných prác pre získanie hodnosti DrSc.
z toho istého odboru. Bol členom Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, vedeckých rád rezortných ústavov VÚŽV v Nitre, VÚVM v Košiciach, členom i
predsedom odbornej komisie pre reprodukciu pri ŠVS MOVž
a v rámci odboru veterinárskeho lekárstva SAP bol predsedom klinickej sekcie. V rokoch 1986 – 1990 bol predsedom
komisie pre reprodukciu a genetiku v rámci veterinárneho
odboru ČSAZ. Po zriadení Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied bol zvolený za riadneho člena a je až doteraz predsedom sekcie pre klinickú diagnostiku, terapiu a
prevenciu OVL SAPV. Bol oponentom vedecko-výskumných
prác, predsedom i členom komisií pre menovanie docentov
a profesorov nielen na našej alma mater ale aj na Lekárskej
fakulte UPJŠ v Košiciach.
Profesor Kačmárik vo funkcii vedúceho katedry so svojím
kolektívom sústavne rozvíjal vybudované dlhoročné odborné i priateľské vzťahy s naším sesterským pracoviskom
na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne. Svedčí
o tom každoročne spoločne usporadúvaná konferencia pod
názvom Příbylove dni.
Jubilant za svoju dlhoročnú vedecko-výskumnú, odbornú
a pedagogickú prácu obdržal viaceré čestné a pochvalné
uznania a medaily doma i v zahraničí.
Do ďalších rokov želáme jubilantovi v mene celej veterinárskej obce, zvlášť v mene spolupracovníkov bývalej katedry a kliniky pôrodníctva, gynekológie a andrológie UVL
v Košiciach, dobré zdravie, dobrú rodinnú pohodu a pochopenie, aby mohol za podpory kolektívu spolupracovníkov
primerane pokračovať v úspešnej organizátorskej a vedeckej práci pre rozvoj veterinárskej medicíny.
prof. MVDr. Ján Elečko, CSc.,
prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc., a
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., UVLF v Košiciach
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Doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., jubiluje
V uplynulých dňoch sme si pripomenuli spolu s pánom
doc. MVDr. Pavlom Maľom, PhD., jeho životné jubileum –
60 rokov. Pán docent sa narodil 10. mája 1951 v prekrásnej
lokalite Slovenska – v Očovej, kde vyrastal spolu so svojou
staršou sestrou, tu navštevoval aj základnú školu, a tu privoňal aj k svojej neskoršej orientácii, keďže otec pracoval na
vtedajšej STS pri JRD v Očovej.
V roku 1966 nastúpil na Strednú poľnohospodársku technickú školu, odbor veterinárstvo v Barci, aby po jej ukončení
úspešne pokračoval na vtedajšej Vysokej škole veterinárskej v Košiciach, ktorú ukončil v roku 1976. Už počas štúdia
pracoval ako pomocná vedecká sila na Ústave verejného
a súdneho veterinárstva VŠV. Po ukončení základnej vojenskej služby v Grabštejne v roku 1977 nastúpil na internú vedeckú ašpirantúru na Katedre hygieny a technológie
potravín VŠV v Košiciach. Kandidátsku dizertačnú prácu na
tému Analýza fyziologických vlastností ošípaných a diagnostických ukazovateľov kvality mäsa vo vzťahu k reakcii na halothanový test vo vybranom poľnohospodárskom podniku
obhájil v roku 1983. V rokoch 1980 – 1991 pracoval na Ústave
experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach v pozícii
vedeckého pracovníka, zástupcu vedúceho oddelenia hygieny potravín, a v r. 1989 – 1991 ako vedúci oddelenia hygieny potravín na ÚEVM. V roku 1991 prešiel opäť na VŠV, kde
najskôr pôsobil ako odborný asistent na katedre hygieny
a technológie potravín. V roku 1993 obhájil habilitačnú prácu pod názvom Sarkocystóza jatočných zvierat z pohľadu
hygieny potravín a doteraz pracuje ako docent na Ústave
hygieny a technológie mlieka UVLF v Košiciach. Od r. 2001
pôsobí aj ako vedúci Spoločného pracoviska UVLF a IVVL
v Košiciach a vedúci Certifikačného orgánu Špecializovaného senzorického laboratória na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, SNAS Bratislava.
Za 21 rokov kontinuálnej pedagogickej praxe a štyri roky
externej praxe ako vysokoškolský učiteľ sa podieľal na kreovaní viacerých študijných predmetov, predovšetkým pre ŠP
hygiena potravín, ŠP trh a kvalita potravín a ŠP bezpečnosť
krmív a potravín. Aktuálne je vedúcim študijných predmetov všeobecná hygiena a potravinárska technika, senzorické
analýzy potravín, výživa ľudí – všetko v ŠP HP, balenie a označovanie potravín – v ŠP BKaP a senzorická analýza potravín
v ŠP TaKP. Je spolugarantom ŠP magisterského štúdia trh
a kvalita potravín, zástupca predsedu komisie pre štátne skúšky z hygieny a technológie mlieka v ŠP HP, je členom komisie pre obhajobu dizertačných prác v odbore 6.3.2. hygiena
potravín. Počas svojej pedagogickej praxe pôsobil ako vedúci učiteľ ročníka, školiteľ študentov v rámci ŠVOČ, školiteľ
diplomových prác a vychoval 3 doktorandov.
Je autorom 4 vedeckých monografií, 6 učebných textov
/skrípt/, 4 odborných knižných prác, niekoľko desiatok vedeckých a odborných prác prezentovaných v domácich
a zahraničných časopisoch, zborníkoch z konferencií a podobne. Svoje bohaté odborné a vedecké skúsenosti odovzdáva ako člen mnohých pracovných skupín, komisií
a poradných orgánov, napr. člen rozhodcovskej komisie VÚM
v Žiline, člen rozhodcovskej komisie SMZ v Bratislave, člen
Správnej rady CO IVVL v Košiciach, člen subkomisie - Slovenský ústav technologickej normalizácie, SNAS, Bratislava. Podieľal sa na príprave viacerých ročníkov medzinárodnej konferencie Hygiena Alimentorum, pôsobí ako lektor na UTV pri
TU v Košiciach, je členom skúšobného senátu pre atestácie II.
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stupňa pri IVVL v Košiciach.
V súčasnom období je člen
Vedeckej rady UVLF v Košiciach a predseda pedagogickej komisie Akademického senátu UVLF v Košiciach.
Určite mnohé z významných aktivít v tomto medailóne nemôžeme z priestorových dôvodov vymenovať,
ale na niektoré je potrebné
upriamiť pozornosť. Bola to
Jubilant pri senzorickom hodnotení
jeho spolupráca s praxou,
kvality
syrov na Ovenáliách v Pribyline
najmä s potravinárskymi
podnikmi, ale aj s poľnohospodárskou prvovýrobou. Spomínam si na školenia, na ktorých sme participovali v spolupráci s vtedajším ministerstvom pôdohospodárstva, so
Slovenským mliekarenským zväzom, kde sme zabezpečovali
školenia po celom Slovensku, keď sa prijímala nová STN pre
surové kravské mlieko a vstupovala do platnosti v dvoch
etapách, keď sme ešte nechyrovali o našom vstupe do EÚ
a hygienických normách v súčasnosti platných. Tieto aktivity
mali významný prínos, boli vysoko kladne hodnotené, a takto sme dostávali do povedomia aj našu univerzitu a nadväzovali kontakty na rôznych úrovniach.
Z vymenovania aktivít pána docenta by sa zdalo, že je
to človek upísaný iba pedagógii a vede, ale pán docent je
človek mimoriadne aktívny aj na iných miestach, má vynikajúce zázemie vo svojej rodine, najmä manželke a v dvoch
dcérach. Známe sú jeho rozsiahle športové aktivity nielen
vo futbale, ale aj v iných športoch, kde sa stále aktívne zapája. Pán docent je človek mimoriadne priateľský, ochotný
pomôcť nielen radou, ale dokonca na pracovisku aj opravou
mnohých prístrojov a zariadení. Pre jeho ľudské vlastnosti
a prístup k povinnostiam je príznačná jeho obľúbenosť nielen medzi študentmi, ale vážia si ho aj spolupracovníci.
V mene spolupracovníkov pri príležitosti životného jubilea prajeme jubilantovi pevné zdravie, v pracovnom živote
mnoho dobrých myšlienok pri inovácii študijných predmetov, pri výchove ďalšej generácie veterinárnych lekárov, ale
veľa šťastia a pohody aj v súkromnom živote.
Kolektív spolupracovníkov
z Ústavu hygieny a technológie mlieka UVLF v Košiciach

ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE akademika Hovorku
pokračovanie zo str. 5

Za ŠVPS SR pozdravil účastníkov slávnostnej udalosti
MVDr. Pokorný, ktorý zároveň ospravedlnil neúčasť ústredného riaditeľa ŠVPS prof. MVDr Jozefa Bíreša, DrSc., ktorý
sa pre inú dôležitú akciu Ministerstva pôdohospodárstva SR
nemohol zúčastniť. S emotívnym prejavom sa k prítomným
obrátil MVDr. Ivana Hovorku, syna pána akademika, a s príhovorom za regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
vystúpila aj MVDr. Ľuptáková.
Po vlastnom slávnostnom odhalení pamätnej tabule nasledovala neformálna debata spojená s občerstvením, ktorá
ukončila túto slávnostnú udalosť.
MVDr. Dezider Góra, prezident ZVLHZ
www.uvlf.sk

ŽIVOTNÉ JUBILEUM prof. Ing. Oľgy Ondrašovičovej, CSc.
V mesiaci jún sa v plnej tvorivej sile dožíva významného
životného jubilea 60-tich rokov naša spolupracovníčka prof.
Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc. Narodila sa 2. 6. 1951 v Košiciach, kde absolvovala aj gymnázium. Vysokoškolské štúdium
ukončila s červeným diplomom a cenou rektora na Vysokej
škole poľnohospodárskej v Nitre v roku 1981. Od uvedeného obdobia do roku 1990 pracovala ako vedecko-výskumná
pracovníčka na Ústave vtedajšej katedry mikrobiologie, imunológie a zoohygieny.
Jej kandidátska dizertačná práca z odboru špeciálna
zootechnika bola na tému Vplyv niektorých dezinfekčných
látok na mikrobiologické a chemické zloženie hnojovice.
Vo funkcii vysokoškolského učiteľa pôsobí na katedre životného prostredia od r. 1991. V roku 1998 obhájila habilitačnú
prácu z vedného odboru 43-31-9 hygiena prostredia a potravín na tému Kontaminácia vodných zdrojov odpadmi zo
živočíšnej výroby a možnosti ich ovplyvňovania. V roku 2007
bola menovaná za profesorku. Vo funkcii vysokoškolského
učiteľa zabezpečuje výučbu praktických cvičení a prednášok
z predmetov hygiena chovu zvierat pre ŠP VVL a HP, veterinárna starostlivosť o životné prostredie a tiež ochrana životného prostredia pre ŠP HP. Je vedúcou disciplín hygiena
chovu zvierat a ochrana životného prostredia pre ŠP HP. Od
roku 1991 v uvedených disciplínach zabezpečuje aj výučbu
zahraničných študentov, kde je vedúcou uvedených disciplín. Je členkou komisie pre štátne záverečné skúšky pre
zahraničných študentov z predmetu Legislation, zoonoses
and ecology a od roku 1998 je členkou komisie pre záverečné skúšky ŠP VVL epizootológia, verejné a súdne veterinárske lekárstvo, veterinárna starostlivosť o životné prostredie,
ekológia a asanácia, a veterinárna legislatíva a aplikovaná
ekológia pre ŠP HP. Je vedúcou študijného predmetu hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení v študijnom
programe farmácia a v ŠP trh a kvalita potravín študijného
predmetu voda v potravinárstve.
V rámci pedagogickej činnosti vedie našich a zahraničných študentov v rámci ŠVOČ a vystúpení na ŠVK, kde z 8
zúčastnených 5 študenti dosiahli ocenenia. Je vedúcou diplomových prác, kde doposiaľ pod jej vedením bolo obhájených 20 diplomových prác zahraničných študentov a 10 prác
našich študentov. V rámci doktorandského štúdia je v súčasnom období školiteľkou 2 interných a 5 externých doktorandov vrátane 3 zahraničných doktorandov. Pod jej vedením
od r. 1999 doteraz úspešne ukončili doktorandské štúdium 5

pokračovanie na str. 10

Doc. MVDr. Igor Capík, PhD. – 50 ročný

Existujú ľudia, ktorí aj pri takomto jubileu vyzerajú a konajú s mladíckym elánom. Takýto mladík je aj jubilant doc.
MVDr. Igor Capík, PhD., ktorý sa narodil 9. júna 1961 v Bratislave v lekárskej rodine. Po základnej škole a maturite na
gymnáziu v Humennom v 1980 sa rozhodol študovať na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach, ktorú po 5 a polročnom
štúdiu úspešne absolvoval vykonaním záverečných štátnic
v roku 1986. Po narukovaní vojenskú prezenčnú službu pre
absolventov vykonal na VÚ Česká Kamenica. Po jej ukončení
začal pracovať na Mestskej veterinárnej správe v Košiciach
na oddelení hygieny potravín – Mäsokombinát Košice - Kapustníky. Keďže ho táto práca nenapĺňala, rozhodol sa pre
www.uvlf.sk

doktorandi, z toho 3 interní
v riadnom termíne, 1 doktorand z Cypru a 1 externá
doktorandka. Absolvovala
študijné pobyty na veterinárnych univerzitách v Lipsku, Budapešti, Damasku
a Bristole. V rokoch 2002 –
2005 absolvovala prednáškový pobyt na Cypre.
Jubilantka má výrazné zásluhy na budovaní katedry a požadovanej komunikácii pri
riešení problémov doma a v zahraničí. Je priateľská, pracovitá, so zmyslom pre spravodlivosť. Svojím zanietením pre
riešenie problémov inšpiruje kolektív k tvorivej práci.
Výsledky dosiahnuté v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti zaraďujú prof. Ondrašovičovú medzi uznávané
odborníčky v oblasti hygieny chovu zvierat ako aj ochrany
životného prostredia tak doma, ako aj v zahraničí, o čom
svedčí aj jej členstvo v medzinárodných komisiách. Je členkou Medzinárodnej zoohygienickej spoločnosti ISAH, Bioklimatologickej spoločnosti a reprezentantkou Slovenska
v EFSA. Bola zodpovednou riešiteľkou 5. RP projektu SAFO,
spoluriešiteľkou 6. RP VELANIMAL, projektov VEGA a spoluriešiteľkou grantových úloh na pracovisku. V rámci riešenia
medzinárodných projektov TEMPUS, DECEVEL, TAIEX spracovala a predniesla vybrané kapitoly. Vysoko boli hodnotené
jej vystúpenia v rámci Rady EÚ zamerané na welfare zvierat.
Svoje bohaté aktivity vyplývajúce z funkčného miesta profesorky si rozšírila o ďalšie. Ako prorektorka pre zahraničné
a doktorandské štúdium od r. 2007 už v druhom funkčnom
období svojou nevyčerpateľnou energiou, elánom a zanietenosťou šíri dobré meno univerzity v zahraničí, čo k nám
privádza vždy nových záujemcov o štúdium veterinárnej
medicíny v anglickom jazyku i nové kontakty so zahraničnými univerzitami.
Vážená pani profesorka, srdečne Ti blahoželáme k Tvojím
narodeninám a úprimne ďakujeme za prácu, ktorú si odviedla v prospech nášho pracoviska. Želáme Ti do ďalších rokov
predovšetkým dobré zdravie, ako aj veľa radosti a spokojnosti v osobnom živote a súčasne želáme, aby v ďalších rokoch pretrvával Tvoj pracovný elán a tvorivé myslenie.
Kolektív katedry životného prostredia,
veterinárnej legislatívy a ekonomiky

klinický odbor, a to prestupom do Ústrednej veterinárnej nemocnice – pracovisko chirurgie, ortopédie a röntgenológie,
kde pracoval až do 30. 9. 1991. Od začiatku októbra po úspešnom výberovom
konaní bol prijatý na Kliniku chirurgie,
ortopédie a röntgenológie na Vysokej
škole veterinárskej v Košiciach, kde pracuje dodnes, najprv ako odborný asistent a neskôr ako docent.
Od príchodu na kliniku okrem zdokonaľovania sa v základných diagnostických metódach chirurgicko-ortopedických
9

Voľby do Rady Základnej organizácie
Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy
Dňa 22. 6. 2011 sa na našej alma mater konali voľby
do Rady Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a do revíznej komisie na funkčne obdobie rokov 2011 – 2015. Z počtu 152 oprávnených voličov
prišlo voliť 112 členov odborového zväzu, čo predstavuje 74
% účasť.
Z 12 kandidátov bolo do rady volených 9 a z 5 kandidátov
do revíznej komisie traja podľa počtu získaných hlasov. Do
rady boli zvolení dvaja noví členovia: Bc. Silvia Hurtuková a
Bc. Bianka Shymanská, ktoré nahradili MVDr. Vladimíra Macáka, PhD., a doc. MVDr. Alicu Kočišovú, PhD., ktorí už nekandidovali.
Nová rada bude pracovať v zložení: Štefan Fedorčák, Monika Garčárová, Ingrid Saidová, Silvia Hurtuková, Michal Toropila, Ľubica Šťavová, Bianka Shymanská, Róbert Ondrejka
a Oliver Merva.
Noví členovia revíznej komisie: Edina Sesztáková, Katarína
Beňová a Karol Gungl.
Dňa 23. 6. 2011 si novozvolení členovia rady a revíznej komisie zvolili svojich predsedov. V tajnom hlasovaní sa predsedom rady opäť stal prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., ktorý
z 9 hlasov získal 8, a predsedníčkou revíznej komisie sa stala
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., ktorá získala z 3 hlasov 3.
Všetkým srdečne blahoželáme!

MVDr. Jana Pažáková, PhD.

Blahoželáme jubilantom...
... ktorí oslávili svoje vzácne životné jubileá
v mesiaci máj a jún.
Prajeme im veľa zdravia, šťastia, úspechov,
energie a optimizmu, rodinnú i pracovnú pohodu.
JUDr. Viera Jančíková
MVDr. Anna Jacková, PhD.
Ing. Jozef Kremeň
MVDr. Peter Lazar, PhD.
Ing. Michal Hadbavný, CSc.
Ján Béreš
Terézia Glittová
MVDr. Peter Košuth, PhD.
Radomír Stratil
doc. MVDr. Zdenek Beníšek, PhD.
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
doc., RSDr. Marián Školník, CSc.
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Doc. MVDr. Igor Capík, PhD. – 50 ročný
pokr. zo str. 9

chorôb malých zvierat sa postupne začal špecializovať na
stomatológiu psov a mačiek. Z tejto oblasti riešil aj výskumné úlohy grantovej agentúry VEGA a získané výsledky publikoval v odborných a vedeckých časopisoch nielen doma,
ale aj v zahraničí. Za účelom prehĺbenia svojich odborných
a klinických znalostí absolvoval študijný pobyt v Slovinsku
u Prof. Zlatka Pavlicu, známeho veterinárneho stomatológa.
Doc. MVDr. I. Capík, PhD., viedol praktické cvičenia z chirurgie, ortopédie a všeobecnej chirurgie, čo prehĺbilo v ňom
široký diapazón vedomostí a klinických skúseností. V roku
1998 úspešne obhájil z riešenej grantovej úlohy dizertačnú
prácu na tému Štúdium záchovnej stomatológie a ortodoncie u psov a bola mu udelená vedecká hodnosť PhD. Vo vedeckej klinickej práci sa zameriaval na stomatológiu hlavne
psov a mačiek. V súčasnosti môžeme konštatovať, že výrazným spôsobom rozvinul oblasť endodoncie a ortodoncie
v klinike a vo vede. Doteraz publikoval 14 karentovaných vedeckých článkov v zahraničných časopisoch, v 6 vedeckých
nekarentovaných domácich a zahraničných časopisoch, v 33
zborníkoch medzinárodných a domácich vedeckých konferencií. Publikoval hlavne v odbornom časopise Infovet pre
praktických veterinárnych lekárov. Svoje vedecké poznatky prednášal na konferenciách a sympóziách a seminároch
v zahraničí (Nemecko, Poľsko, Holandsko, Slovinsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Česká republika).
V roku 2005 splnil kritériá pre menovanie za docenta
a spracoval habilitačnú prácu na tému Štúdium endodontického systému a protetiky špičiakov u psov. Túto úspešne
obhájil a Vedecká rada Univerzity veterinárskeho lekárstva v
Košiciach mu udelila hodnosť docenta pre veterinárnu chirurgiu, ortopédie a röntgenológiu.
Od roku 2002 je vedúcim študijného predmetu všeobecná chirurgia a od roku 2010 všeobecná chirurgia a anestéziológia zvierat. Od roku 2005 vyučuje nepovinný predmet
čeľustná ortopédia, ktorá je veľmi populárna medzi študentmi. Doc. MVDr. I. Capík, PhD., je školiteľ doktorandského
štúdia. V súčasnosti vedie 4 doktorandov. Spolupracoval na
príprave učebnice Oftalmológia zvierat a Základy röntgenológie zvierat. Sám spracoval a boli vydané učebné texty
Veterinárna stomatológia. Doc. MVDr. I. Capík, PhD., sa intenzívne podieľa aj na výučbe zahraničných študentov v jazyku anglickom. Bol a je školiteľom diplomantov na ŠO VVL
a v štúdiu ZAŠ. V súčasnosti vedie ako školiteľ 4 doktorandov.
Jubilant je úspešný nielen vo svojom pracovnom zaradení,
ale aj v osobnom živote. Jeho manželka je tiež veterinárna
lekárka, s ktorou tvoria rodinu aj ich dve dospelé deti, študentka farmácie a študent na TU, čo mu vytvára dobré podmienky pre jeho rozsiahlu pracovnú a osobnú aktivitu. Jeho
koníčkom je ochrana zvierat a pôsobí ako člen poľovného
združenia.
Na záver je potrebné konštatovať, že jubilant patrí medzi
mladú generáciu veterinárnych lekárov, učiteľov, vedcov
a chirurgov, ktorí postupne posúvajú jej kvalitatívnu a kvalitatívnu úroveň, o čom sám sa osobne na pracovisku zasadil.
Jubilantovi vyslovujeme úprimné poďakovanie za jeho prínos v pedagogickej, vedecko- výskumnej a klinickej činnosti
na pracovisku.
Želáme doc. MVDr. Igorovi Capíkovi, PhD., pri jeho významnom životnom jubileu dobré zdravie, pretrvávajúci
entuziazmus z práce, pohodu v rodinnom kruhu a medzi
priateľmi.
prof. MVDr. V. Ledecký, CSc., vedúci CHORR
doc. MVDr. A. Trbolová, PhD., prednosta KMZ
www.uvlf.sk

Rok 2011 v znamení osláv Svetového roka veterinárskej medicíny

Deň mesta Košice

Akcia na ZŠ Mateja Lechkého

Prvá veterinárna škola na svete bola založená vo francúzskom Lyone v roku 1761, ďalšia v roku 1764 v Alforte neďaleko Paríža. Obe vznikli na popud francúzskeho veterinára
Claude Bourgelata. V roku 2011 si pripomíname 250. výročie
začiatku svetového veterinárskeho vzdelávania. Vytvorením
prvej veterinárskej vzdelávacej inštitúcie bola oficiálne uznaná aj veterinárna profesia. V roku 2011 sa neslávi len začiatok
veterinárskeho vzdelávania a uznanie odbornej profesie
vo Francúzsku, ale celý svet sa spája v oslave veterinárskej
medicíny, ktorej cieľom je zlepšovať zdravie zvierat a ľudí
už 250 rokov. Popredné svetové veterinárne autority a inštitúcie vyhlásili rok 2011 za Svetový rok veterinárskej medicíny 2011, ktorého mottom je Veterinárny lekár pre zdravie,
veterinárny lekár pre potraviny, veterinárny lekár pre planétu! Vet for health, Vet for food, Vet for the planet! Hlavným
cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti a pripomenúť zodpovedným všade na svete, že naša profesia je v službách
človeka už 250 rokov, moderní veterinárni lekári neliečia len
zvieratá, ale starajú sa aj o verejné zdravie.
V prvom polroku 2011 boli organizované na Slovensku
viaceré odborné a spoločenské podujatia, semináre a konferencie: TSE – história a skúsenosti pri uplatňovaní programov prevencie a kontroly v Dolnom Kubíne, Senecké
oftalmologické dni – Oftalmológia malých zvierat, 54. ročník
študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ na UVLF v Košiciach.
Zo spoločenských podujatí to boli Medzinárodné lyžiarske
preteky v obrovskom slalome veterinárov euroregiónu Beskydy v Dolnom Kubíne, 7. celoslovenský reprezentačný
veterinársky ples v Košiciach, Rodinný víkend veterinárnych
lekárov v Slovenskom raji.
V dňoch 11. – 13. 5. 2011 sa konala medzinárodná vedecká
konferencia Hygiena Alimentorum XXXII v hoteli Patria na
www.uvlf.sk

Jazdecké preteky

Štrbskom Plese a od 28. do 29. 5. 2011 kongres Komory veterinárnych lekárov SR v hoteli Grand v Demänovskej Doline.
Na oboch odborných podujatiach bol vo forme prezentačného stánku propagovaný aj Svetový rok veterinárskej medicíny 2011 a UVLF v Košiciach. Organizačne sa na jeho realizácii podieľali prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a študenti
Andrej Récky, Monika Drážovská, Hana Guňovská, Zuzana
Adamuščinová a Ondrej Kandráč.
Organizačný tím Vet2011 na Slovensku pripravil propagačné akcie a prezentácie Svetového roka veterinárskej medicíny 2011 a UVLF v Košiciach v rámci 17. ročníka osláv Dni
mesta Košice na prelome apríla a mája. V stánku na Hlavnej
ulici v Košiciach v sobotu 30. 4. a na 26. ročníku jazdeckých
pretekov, súťaže o cenu rektora UVLF v Košiciach v sobotu
7. 5. sa Košičania a návštevníci mesta zoznámili s prácou veterinárneho lekára a významom veterinárnej medicíny pre
spoločnosť. Deti boli obdarované propagačným materiálom
vo forme omaľovánky.
Študentky UVLF v Košiciach Monika Drážovská, Hana
Guňovská a Noema Kmecová navštívili v máji 2011 Základnú
školu na Polianskej ul. 1, Základnú školu Mateja Lechkého
na Ul. Jána Pavla II. 1 a Gymnázium Trebišovská 12 v Košiciach. Pripravenými prezentáciami o poslaní veterinárnych
lekárov a význame veterinárnej medicíny zaujali mladších aj
starších žiakov, ktorí mali možnosť v súťažiach vyhrať propagačné materiály Vet2011. Naše študentky sa stretli s nebývalým záujmom a šikovnosťou detí pri odpovediach na otázky
zo sveta zvierat. Mnohí chovajú rozmanité domáce zvieratká
a starostlivosť o ne im nerobí problémy.
Osobitou a vysoko cenenou aktivitou boli populárno-náučné prednášky interných doktorandov UVLF v Košiciach
v Dennom stacionári I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej
nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ. V mesiacoch marec
až máj odzneli prednášky: MVDr. Ľuboš Korytár: Netopiere...
zoznámte sa a prednáška Operence Košíc vrátane praktickej
ukážky odchytu a krúžkovania vtákov v areáli univerzity na
Komenského ul.; MVDr. Eva Slepecká: Besnota stála hrozba;
MVDr. Viera Spišáková: Salmonelóza – strašiak letnej sezóny?;
MVDr. Magdaléna Fejsáková: AAI (animal assisted interventions) intervencie za pomoci zvierat a s Jaroslavou Klesovou
a Dášou Szotákovou z UVP – Únia vzájomnej pomoci ľudí
a psov: Canisterapia s praktickými ukážkami využitia canisterapeutického psa.
O pripravovaných aktivitách Vet2011 na Slovensku a vo
svete viac na www.uvlf.sk alebo www.vet2011.org.
MVDr. Marián Prokeš, PhD.
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Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat
Technické muzeum v Brně v spolupráci s Veterinární
a farmaceutickou univerzitou Brno, Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci
Králové a Společností pro dějiny věd a techniky usporiadalo
v dňoch 21. a 22. júna 2011 dvojdňový medzinárodný odborný seminár s témou Po stopách zdraví a nemoci člověka
a zvířat I., k historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství v Technickom múzeu v Brne. Z pozvánky
vyberám: „Medicína, farmacie a veterinární lékařství prošly ve svých často společných dějinách dlouhým vývojem,
k němuž patřily jak mnohé významné objevy a výrazné úspěchy, tak nezdary či ve vybraných obdobích přímo „nepřízeň
osudu“, revoluce vědění i nesčetné slepé uličky. Dějiny poznávání člověka a zvířat jako biologických bytostí byly vždy
součástí politického a společenského vývoje a v jeho rámci
i dějin myšlení. Často se také stávalo, že samotné poznávání
bylo tímto vývojem ovlivněno a to nejen v pozitivním, ale
i v negativním smyslu. Od nesmělých začátků se medicína,
farmacie a veterinární medicína vyprofilovaly v dynamicky
se rozvíjející vědní obory, které v rámci interdisciplinárního
přístupu již po několik desítek let vzájemně spolupracují
a otevírají se dalším příbuznými vědním oborům s cílem řešit
nově kladené a často složité vědecké otázky.“

Cieľom seminára bolo umožniť stretnutie záujemcov z radov odbornej verejnosti, ktorí sa zaoberajú uvedenou problematikou. Počas dvoch dní odznelo viac ako 40 prednášok
na rozličné témy v sekciách Muzeum jako objekt prezentace
a uchování paměti; Varia – z dějin vědních oborů; Architektura ve službách zdravotnictví; Střední a vysoké školství; Průmysl a technika v minulosti a dnes. K nesporne zaujímavým
patrili prednášky Materiální vybavení Gesundheitswesen a
vývoj lékařské péče v Terezíně Mgr. Šimona Krýsla zo Zdravotnického muzea Národní lékařské knihovny v Praze, Dějiny
firmy Interpharma PharmDr. MVDr. Vilmy Vranovej z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a prednáška doc. PhDr.
Ludmily Hlaváčkovej, CSc., z Univerzity Karlovy v Praze: Hlávkova porodnice v Praze – jedinečná účelová stavba své doby.
V stredu 22. júna 2011 som vystúpil s prednáškou História
vzniku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v rámci bloku Střední a vysoké školství. Prednáška bola
realizovaná v rámci propagácie UVLF v Košiciach a Svetového roka veterinárskej medicíny 2011.
Poznanie a pripomínanie si histórie a dejín medicíny, farmácie a veterinárneho lekárstva, významných inštitúcií v tejto oblasti a osobností, ktoré prispeli k ich rozvoju pomáha
upevňovať povedomie a pozitívny vzťah k profesii a stavu.
MVDr. Marián Prokeš, PhD.

Likvidovali nákazu...

Foto: MVDr. René Mandelík, PhD.

... je názov reportáže Televízie Markíza v hlavnej spravodajskej relácii Televízne noviny zo dňa 16. júna 2011. Predmetná
reportáž informuje o pohotovostnom cvičení na eradikáciu
slintačky a krívačky na Slovensku.
Na základe pozvania ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prof. MVDr. Jozefa Bíreša,
DrSc., sa zúčastnili zástupcovia UVLF v Košiciach doc. MVDr.
Oskar Nagy, PhD., MVDr. René Mandelík, PhD., a MVDr. Marián Prokeš, PhD., pohotovostného cvičenia na eradikáciu SLAK. Hlavným organizátorom cvičenia bola ŠVPS SR
a uskutočnilo sa 16. 6. 2011 na farme Hôrka PPD Prašice v
obci Jacovce okres Topoľčany. Pohotovostné cvičenie otvoril
ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. Bíreš, ktorý privítal zástupcov
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Komory veterinárnych lekárov SR, UVLF v Košiciach, zástupcov
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obvodného úradu, polície a armády SR, predstaviteľov Státní
veterinární správy ČR, zamestnancov krajských a regionálnych veterinárnych a potravinových správ a diagnostických
ústavov v pôsobnosti ŠVPS SR. Ing. Jozef Urminský, predseda
PPD Prašice, zoznámil prítomných s aktivitami Poľnohospodárskeho podielnického družstva, rastlinnou a živočíšnou
výrobou a podnikateľskými aktivitami v regióne. Po úvode
nasledovala teoretická časť cvičenia, v ktorej postupne referovali prof. Bíreš o aktuálnej nákazovej situácii v SLAK v Európe a vo svete, o prípadoch z minulosti, ale aj o ostatnom výskyte ochorenia v Bulharsku. MVDr. Valerián Kvokačka (RVPS
Prešov) vystúpil s prednáškou o klinickej manifestácii SLAK,
MVDr. Dalibor Polák (ŠVPS SR Bratislava) predstavil právne
úpravy zdolávacích opatrení SLAK a Národný pohotovostný
plán pre prípad podozrenia a výskytu SLAK a podmienky
vykonania núdzovej vakcinácie. V teoretickej časti ďalej vystúpili MVDr. Juraj Dušek (RVPS Dolný Kubín), ktorý referoval
o regionálnom pohotovostnom pláne. Činnosť RVPS aj jej
pôsobnosť v prípade vyslovenia podozrenia a neskôr potvrdenia SLAK v chove hospodárskych zvierat zhrnul MVDr. Miloš Pastucha (RVPS Poprad) a súčasné trendy v diagnostike
SLAK predstavil MVDr. Peter Jaďuď (ŠVÚ Zvolen). Praktická
ukážka cvičenia prebehla v simulovanom ohnisku nákazy
priamo na farme hovädzieho dobytka na okraji obce Jacovce. Simulácia výskytu nákazy zahŕňala vstup a výstup do/z
ohniska s patričnou dezinfekciou, odber a balenie vzoriek pri
podozrení na výskyt SLAK, teoretický postup pri usmrcovaní
zvierat v ohnisku nákazy a popis zariadenia na usmrcovanie
zvierat. Pohotovostné cvičenie reálne zobrazilo postupy tlmenia SLAK a organizáciu zdolávacích opatrení v ohnisku
nákazy. Oceňujeme profesionálny prístup a precízne organizačné zabezpečenie tejto akcie.
MVDr. Marián Prokeš, PhD.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
www.uvlf.sk

Uvítanie knihy do života MVDr. Štefana Mártona – V krajine ohlušujúceho ticha
pokračovanie na str. 14

Trpezlivosť ruže prináša... Táto priniesla nie ruže, ale knihu.
A vlastne to ťažko nazvať trpezlivosť, veď čakať na niečo 47
rokov by sa už malo pomenovať nejako inak! Tak dlho čakal
MVDr. Štefan Márton na vydanie svojho zápisníka z veterinárnej expedície v Mongolsku, ktorej sa zúčastnil ešte v roku
1964 ako člen expedície vyslanej vtedajšou Československou republikou na tlmenie slintačky, ktorá hrozila zdecimovať celé mongolské hospodárstvo sústredené na pastevný
chov zvierat.
Dňa 30. júna 2011 sa autor predsa len dočkal a na svetlo
sveta sa dostali jeho zážitky a dojmy z pobytu v pre nás stále ďalekom a exotickom Mongolsku pod názvom V krajine
ohlušujúceho ticha.
Opojení vôňou šafranu a materinej dúšky mlčky sedíme na
vyhriatom balvane a popíjame čaj. Dávame dobrý pozor, aby
sme dostali každý hlt čaju bezhlučne do žalúdka. To ticho, čo
nás obklopilo, nesmieme a ani nechceme ničím narušiť. Ešte
predtým, ako slnko zapadlo, vyslalo svoje ohnivé lúče hore na
vrcholky kopcov a zafarbilo ich purpurom. A zrazu bola tma.
Mnohé kvety zatvorili svoje kalichy a ružice, aby ich ochránili
pre nasledujúce ráno. Všetko živé, čo doteraz
vydávalo čo i len najmenší zvuk, zmeravelo a v
tej tme bolo počuť iba to ohlušujúce mongolské ticho. Aj my sme zmeraveli. To strašné ticho
paralyzuje mozgy. Počujete ho, ako preniká cez
roztrhané bubienky do vašej lebky, vždy hlbšie
a hlbšie. Napĺňa všetky dutiny hlavy až máte
pocit, že vám praskne. Ovláda vás tak silno,
že nie ste schopní vyrieknuť jedno slovo alebo
precediť cez napoly zatvorené pery nepatrný
šepot. Pôsobí na vás ako hypnotizér, ktorý vás
dostane do takého útlmu, v ktorom už nevnímate zo svojho okolia iné, iba to ticho.
Prebrali sme sa z mrákot až vtedy, keď blesk
orámoval červenou čiarou kontúry kopcov. (Citát z knihy)
V posledný júnový deň sa teda na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vítala do života ďalšia kniha za účasti jej autora MVDr. Štefana Mártona
a jeho rodiny, spolužiakov a priateľov, a ďalších pozvaných
hostí, medzi ktorými boli členovia vedenia univerzity, vedúci
katedier, ústavov a prednostovia kliník.
MVDr. Štefan Márton sa narodil 13. mája 1932 v Biharkeresztesi. Po skončení Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
v roku 1955 pracoval ako obvodný zverolekár a okresný zverolekár v okrese Šahy, ako vedúci veterinárneho strediska
a vedúci pohraničnej veterinárnej služby okresu Levice. Dnes
sa vrátil na svoju alma mater, aby predstavil knihu svojich zápiskov, ktorá vznikla počas expedície, na ktorej sa zúčastnil
deväť rokov po skončení vysokej školy.
Na úvod privítal autora i vážených hostí rektor univerzity
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., a pokračoval príhovorom,
v ktorom okrem iného povedal, prečo bola kniha vydaná
v Edičnom stredisku UVLF v Košiciach, a prečo sa uvítanie do
života dostalo do plánu podujatí Svetového roku veterinárskej medicíny 2011:
Vždy som považoval uvítanie kníh na našej univerzitnej pôde
za akt významný a sviatočný, uvítanie knihy MVDr. Štefana
Mártona však považujem za udalosť mimoriadnu a neopakovateľnú. Lebo takou je jeho kniha V krajine ohlušujúceho ticha,
www.uvlf.sk

ktorá bola vo forme denníka napísaná ešte v roku
1964 počas veterinárnej expedície v Mongolsku,
kam boli v rámci internacionálnej pomoci krajín
združených v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci vyslaní českí a slovenskí veterinárni experti na
tlmenie slintačky.
Osobitou robí túto knihu viacero skutočností. Nie je to len doba, v ktorej kniha vznikla, nie je to len čas,
ktorý uplynul od napísania do vydania. Ak by išlo o človeka, už
by sa pomaly chystal na oslavu polstoročnice. Knihe dali tieto
desaťročia ďalší rozmer múdrosti a skúseností, lebo s odstupom
času, z pohľadu dneška a súčasných vymožeností vyznievajú
niektoré udalosti z knihy ešte neskutočnejšie, ešte udivujúcejšie
a ešte záslužnejšie.
Čo však dielo robí jedinečným, je jeho významová hodnota,
pre ktorú som veľmi rád, že sa kniha dostáva k svojim čitateľom
práve na pôde našej univerzity. Bez hrdinského pátosu je oslavou veterinárnej profesie a poslania veterinárneho lekára,
a zároveň je výrazom ľudskej odhodlanosti, vytrvalosti, nezlomnosti ducha a tela pri výkone svojho povolania za podmienok zďaleka nie ľahkých. S hlbokou vnútornou pokorou
a vyrovnanosťou nás v nej autor sprevádza v rozpätí šiestich
mesiacov po širokých mongolských priestoroch i prezrádza
svoje videnie sveta a ľudí okolo seba.
Rád by som z toho všetkého vyzdvihol to, prečo sa kniha stala
súčasťou plánu podujatí Svetového roku veterinárskej medicíny
2011. Je to v prvom rade práve tá sila zážitku a skúseností slovenských a českých veterinárnych expertov, pričom ten pojem
„expert“ tu má viac než správne použitie. To, čo sa im podarilo,
bolo aj na tú dobu výnimočné a expedícia za svoju prácu získala široké medzinárodné uznanie. Tak ako v minulosti, aj dnes
veterinárni lekári svojou prácou dokazujú nenahraditeľnosť
svojej profesie. A mnohokrát aj neoceniteľnosť. Pre niekoho
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možno obyčajná slintačka a krívačka môže v prevažne poľnohospodárskej krajine zdecimovať hospodárstvo. Ani priemyselné krajiny sa nemôžu tváriť, že sa ich to netýka, o čom nás
presviedčajú takmer každodenné správy z médií o nákazách
nepoznajúcich hranice, ktoré nútia aj neodbornú verejnosť zamýšľať sa nad problémom potravinovej bezpečnosti. Či to bolo
pred polstoročím, či je to dnes, či je to vo vzdialenej exotickej
krajine, či v srdci starého kontinentu, vždy a všade si veterinárni
lekári zastanú svoje miesto v spoločnosti a zaslúžia si uznanie.
Na čo som ja patrične hrdý, je skutočnosť, že pred polstoročím, v exotickej krajine, sa ukázala vysoká profesionalita slovenských a českých expertov, medzi ktorými bol aj jeden z prvých absolventov našej univerzity, MVDr. Štefan Márton, ktorý
nielen v Mongolsku, ale celým svojím profesionálnych životom
dokázal, že vtedajšia Vysoká škola veterinárska v Košiciach od
počiatku svojej existencie dokázala pripraviť do ťažkej veterinárnej praxe vynikajúcich expertov. MVDr. Mártonovi patrí
moje úprimné poďakovanie nielen za to, že nám vo svojom zápisníku predstavil prácu veterinárnych lekárov a exotický svet
ďalekého Mongolska, ale aj za šírenie dobrého mena našej školy i dobrého mena veterinárnej profesie doma i v zahraničí.
Ani v ďalších desaťročiach univerzita nezľavila z náročnosti svojich zámerov, a tak našťastie aj dnes máme dosť našich
absolventov, ktorí kvalitou svojej práce prekročili hranice školy i krajiny. Pokiaľ viem, ani jeden z nich, žiaľ, nezhmotnil svoje
skúsenosti a zážitky do knižnej podoby. O to viac som rád, že
vydaním knihy MVDr. Štefana Mártona V krajine ohlušujúceho
ticha môžeme premostiť čas a miesto, spojiť staršiu veterinárnu
generáciu s tou dnešnou, odovzdať si skúsenosti a vedomosti
a pridať k uplynulým 250-tim rokom existencie profesie veterinárneho lekára ďalšiu povšimnutiahodnú udalosť. Nie náhodou je doc. Alica Kočišová tou osobou, ktorá prevezme na seba
úlohu patrónky uvítania knihy do života. V jej osobe sa symbolicky spája ten čas a miesto, tá zviazanosť generácií, o ktorých
som hovoril, lebo s odstupom desaťročí od tejto prvej expedície
práve doc. Kočišová z ústavu parazitológie našej univerzity bola
v Mongolsku ako členka medzinárodného projektu zameraného na zavedenie systému označovania hospodárskych zvierat
podľa štandardu Európskej únie. Z jej cesty máme malú spomienku – fľašu originálnej mongolskej vodky, o výrobnom postupe, chuti a najmä následkoch ktorej sa dočítame v knihe MVDr.
Mártona, a ktorá dnes nebude slúžiť na osvieženie tela, ale na
povzbudenie ducha tejto knihy, ktorá sa dostáva do našich rúk.
Privítajme teda knihu V krajine ohlušujúceho ticha i jej autora MVDr. Štefana Mártona na pôde našej alma mater, uveďme
knihu medzi nás, jej čitateľov, a zaželajme im obom veľa úspechov. Srdce, ktoré bolo vložené do tohto zápisníka, nech sa dotkne sŕdc svojich čitateľov. Vnútorná sila dýchajúca z prežitého
a videného nech naplní pokojom, optimizmom a krásou vnútro
všetkých, ktorí budú chcieť prežiť a vidieť to, čo im autor s takou
láskou a zanietením sprostredkoval slovom i obrazom.
Potom sa ujala slova doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD., „krstná mama“, ktorá vo svojom príhovore porovnala svoje zážitky z Mongolska s tými v denníku:
Tak som sa teda s chuťou pustila do čítania, aby som si mohla
porovnať Mongolsko v 60-tych rokoch minulého storočia a to
súčasné. Očividné je rozšírenie vozového parku Mongolov žijúcich v mestách o lacné kórejské džípy, dnes už pri jurtách nájdete satelity napájané solárnymi batériami, počítače, aj televízory
a tiež vysielačky, cez ktoré sa učia deti. Len kočovný život pastierov a hygiena sa veľmi nezmenili.
Pri čítaní knihy, hoci som mala na ňu pomerne krátky čas,
som sa niekoľkokrát z chuti zasmiala a veru aj zasnívala a spomínala som na svoje zážitky. Vyberiem len niektoré, napríklad,
myslím, že je to na 21. strane, kde popisuje pán doktor úsmevnú
príhodu s národnými mongolskými raňajkami, teda baranie
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mäso uvarené v ceste a poliate horúcim lojom a tiež následné
tráviace ťažkosti takmer všetkých členov expedície.
Táto príhoda mi pripomenula moje prvé stretnutie s pastiermi v stepi, ktorí si nás chceli ako hostí uctiť tým najlepším, čo
mali a ponúkli najprv v miskách ajrak (teda to, čo poznáme ako
kvasené kobylie mlieko – kumys), a potom zabili ovcu a pripravovali svoje špeciality, dusené mäso, krvavé jaternice a vrcholom týchto lahôdok boli takmer surové ovčie oči. Ešte šťastie,
že tie oči boli iba dve, aj tak som mala dosť starostí s vypitím
kumysu. No nevypiť ho, alebo aspoň neochutnať, by bola pre
hostiteľa urážka. A čo nasledovalo potom? Veru, moja črevná
mikroflóra sa s kumysom neskamarátila, a tak som bola nútená obsah svojich čriev vyprázdňovať celú noc. V stepi, kde nemáte jediný krík či strom, kde teplota v noci aj uprostred leta
klesne pod bod mrazu a o niečom takom ako je toaleta môžete len snívať v najkrajších snoch, to nie je nič príjemné. Pán
doktor mi dá iste za pravdu, lebo aj on sám sa o hygienických
pomeroch v knihe niekoľkokrát úsmevne zmieňuje. Asi od toho
obdobia koluje medzi česko–slovenskými turistami vtip o tom,
že ak ide Čech či Slovák do stepi, musí mať dve palice, jednu na
pridŕžanie sa a druhú na odháňanie vlkov.
Doc. Kočišová tiež bližšie predstavila knihu i svoje hodnotiace postrehy:
Do rúk sa vám dostala kniha, ktorá, ak to môžem posúdiť, má
jediný zámer, aby zážitky a príhody, ktoré pán doktor Mártom
s veterinárskou expedíciou zažil, neostali iba preňho samého, ale predkladá v nej autenticky a bez prikrášľovania obraz
vtedajšieho života kočovných pastierov a činnosť miestnej veterinárskej služby. Vzniklo takto pôvabné dielko, v ktorom sa
humorné a úsmevné situácie striedajú s vypätými v súvislosti
s vakcináciou zvierat, ktorá mala v tom čase veľa odporcov
a bolo potrebné zo strany každého člena expedície ťahať za jeden povraz, vysvetľovať a presviedčať, a ako v knihe s nadhľadom autor uvádza, pomáhali si mušketierskym heslom: „Všetci
za jedného, jeden za všetkých“.
Je to kniha, ktorá sa dá čítať ako celok, ale aj po častiach. Je
to kniha originálna s príbehmi plnými emócií, podané niekedy
vtipným, inokedy expresívnejším spôsobom. Keby mal túto knihu hodnotiť literárny kritik, možno by kadečo vytkol kompozícii
jednotlivých zápiskov, rovnako výtvarný kritik by našiel čo-to
v stvárnení a ilustráciách. Nech teda kritici túto knihu nečítajú,
dôležité je to, že ste, pán doktor, túto knihu podali od srdca
a so srdcom. Dobrá kniha by mala byť napísaná úprimne, mala
by to byť subjektívna a autentická výpoveď autora, aby tí, čo ju
budú čítať, mali z nej zážitok. Pokiaľ to môžem posúdiť, tak vám
sa to, pán doktor, podarilo. (Krátené)
Nasledoval samotný akt uvítania do života sprevádzaný
slovami doc. Kočišovej: „Knihe prajem, aby si našla čo najviac
čitateľov, ktorým po jej prečítaní zavonia typická mongolská
plesnivcová step a Džingischánov nápoj.“
Skôr, ako zaznel prípitok na zdravie autora i jeho knihy,
odovzdal rektor univerzity prof. Pilipčinec MVDr. Mártonovi
zlatú medailu univerzity za popularizáciu veterinárskej profesie a šírenie dobrého mena slovenskej veterinárskej medicíny i univerzity. Potom sa ujal slova samotný autor, ktorý si
získal prítomných svojím majstrovským prejavom a právom
si vyslúžil uznanie za neobyčajne zaujímavo, s humorom
a ľahkosťou prerozprávané spomienky na Mongolsko a na
vznik denníka. Ešte dlho by bolo čo rozprávať a na čo spomínať, ale nasledujúce minúty už boli venované podpisovaniu
kníh, kedy každý z pozvaných hostí dostal od autora osobné
venovanie. Počas obeda bol potom priestor na individuálne
stretnutie a rozhovor s MVDr. Mártonom.
Mgr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
www.uvlf.sk

Celoštátna poľovnícka výstava Poľovníctvo a príroda 2011
Súčasťou modernej
poľovníckej
kultúry
sa stala tradíciou aj
účasť na poľovníckych
výstavách a poľovníckych prehliadkach. Pre
poľovníkov je to skvelá výmena poznatkov
a možnosť pozrieť sa na
najkvalitnejšie trofeje.
O tom, že mesiac jún je mesiacom poľovníctva, sme sa mohli
presvedčiť aj na tohtoročnej celoštátnej poľovníckej výstave,
ktorá sa konala v termíne od 15. do 19. júna na výstavisku
INCHEBA EXPO Bratislava. Jej ústrednou témou bolo Poľovníctvo a príroda. Uskutočnila sa s medzinárodnou účasťou,
a to nielen zo susednej Českej republiky, Poľska, Rakúska
a Maďarska, ale aj z Bulharska, Chorvátska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Juhoafrickej republiky, Rumunska, Nemecka,
Slovinska a Srbska. Predstavilo sa takmer dvesto vystavovateľov, ktorí zaujali nielen expozíciami, trofejami, diorámami,
ale aj samotnými preparátmi v životnej veľkosti. Na výstave
boli aj komerčné subjekty a popredné inštitúcie zaoberajúce
sa poľovníctvom. Zastúpená tu bola aj naša Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Starostlivosť

a ochrana zveri pred jej lovením ako hlavná myšlienka zaujala širokú verejnosť, čo sa odrazilo aj na účasti. Okrem zaujímavých exponátov bol pre účastníkov pripravený aj sprievodný program, ktorý pozostával z ukážok hry na lesné rohy
a lesnice, ktorých tóny zaznievajú ako hudobný doprovod
pri poľovačkách, ukážok z vábenia zveri v podaní európskej
špičky, ukážok z prác kynológov, streľby z historických lukov
a kuší v podaní športových lukostrelcov s možnosťou si už
túto netradičnú formu lovu vyskúšať, ukážok práce terénnych automobilov a Medzinárodného filmového festivalu
filmov s tematikou poľovníctva a prírody. Pre deti bol pripravený program v podobe preverenia ich znalostí na šiestich
stanovištiach. Súčasťou výstavy bola aj výstava prehliadky
prác Príroda očami detí a Zvieratká v našom lese. Hlavnými
organizátormi výstavy sú Slovenský poľovnícky zväz a Slovenská poľovnícka komora. Osobnú záštitu nad výstavou
prevzali také významné osobnosti, ako je prezident C.I.C.
pán Bernard Lozé, prezident Slovenskej republiky pán Ivan
Gašparovič, ktorý je sám poľovníkom a ministri, ktorých rezorty majú k činnosti poľovníkov najbližšie, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon a minister
životného prostredia SR József Nagy.
Ing. Igor Sopoliga, vedúci ÚZ Rozhanovce

Stretávka absolventov alma mater a spomienky po 47 rokoch od promócie
Na tohtoročnom stretnutí
vo Svetovom roku veterinárskeho lekárstva Vet2011
sa prezentovalo spolu 30
účastníkov. Na dopoludňajšom programe o 10.00 h sa
zúčastnilo 15 absolventov,
3 učitelia. Na spoločenskom
stretnutí sa prezentovali ďalší
absolventi a šesť manželiek.

Absolventi štúdia veterinárskej medicíny v Košiciach, ktorí
boli slávnostne promovaní za veterinárskych lekárov 5. apríla 1964, sa stretli 3. júna 2011 na Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach pri príležitosti 47. výročia
prevzatia diplomu veterinárneho lekára. Tento ročník patrí
medzi tie, ktoré sa pravidelne v intervale 5 rokov stretávali spolu so svojím vedúcim učiteľom ročníka pánom prof.
MVDr. Jánom Elečkom, CSc. Pri príležitosti stretnutia v roku
2004 na stretnutí po 40 rokoch od promócie navrhol bývalý
predseda ročníka MVDr. Ján Jaďuď, aby sa interval stretávania skrátil. Ostatných päť rokov sa okolo 25 až 32 skalných
absolventov pravidelne stretáva každý kalendárny rok.
Stretnutie otvoril za organizátorov prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc., a privítal všetkých prítomných menovite prof.
MVDr. Jaroslava Legátha, CSc., prorektora UVLF v Košiciach,
a bývalých pedagógov na čele s prof. MVDr. Jánom Elečkom,
CSc., vedúcim učiteľom ročníka absolventov z roku 1964.
Po uctení pamiatky zosnulých 22 absolventov z ročníka
minútou ticha sa začal napĺňať pripravený dopoludňajší program.
Pozvaného rektora UVLF v Košiciach ospravedlnil a tlmočil
rektorov pozdrav prorektor prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.,
a pokračoval s príhovorom a informáciou o súčasnej organizačnej štruktúre a perspektívach rozvoja UVLF v Košiciach.
www.uvlf.sk

Na záver svojho informačného príhovoru zaželal úspech nášmu stretnutiu a preukázal ochotu v rámci diskusie zodpovedať otázky prítomných kolegov.
Na stretnutie pripravil príspevok MVDr. Juraj Salaj, PhD.,
konateľ Biovety SK, a. s., ktorá je sponzorskou organizáciou našich pravidelných a častejších stretnutí po roku 2004.
Prezentoval aktivity firmy, ktoré zabezpečuje v spolupráci
s partnermi na pomoc veterinárnym pracoviskám, hlavne
praktickým súkromným veterinárnym lekárom s licenciou
Komory veterinárnych lekárov SR. Informoval prítomných
okrem iného aj o poslednej rozlúčke s kolegom MVDr. Jánom Galádom, ktorý nám navždy odišiel od ostatnej našej
popromočnej stretávky koncom minulého roka.
Obed a spoločenské stretnutie sa uskutočnilo v jedálni Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, kde sa
pokračovalo v listovaní v pamätiach a spomienkach zúčastnených. Túto spoločenskú časť otvoril prípitkom pán prof.
MVDr. Ján Elečko, CSc. vedúci učiteľ ročníka.
Účastníci popromočného stretnutia 47 rokov od slávnostného prevzatia diplomov spolu so svojimi prítomnými učiteľmi a manželkami s nadšením spomínali nielen na krásne
študentské roky, ale aj na významné udalosti v priebehu
aktívneho pracovného života v profesii veterinárneho lekára a na rôznych pracoviskách a funkciách. Napriek tomu, že
už 22 absolventov z ročníka je vo „veterinárskom nebi“, žijú
v pamätiach, srdciach a spomienkach prítomných. Obnovené spomienky, zážitky a celé toto stretnutie venujú prítomní
do kytice podujatí usporiadaných pri príležitosti Svetového
roka veterinárskeho lekárstva Vet2011. Účastníci sú vďační
našej alma mater a jej súčasnému vedeniu na čele s prof.
MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD., rektorom UVLF v Košiciach,
ako aj za aktívnu účasť prorektorovi prof. MVDr. J. Legáthovi,
CSc. Všetci prejavili záujem o rok otvoriť kroniku stretávok
zas a pokračovať v spomienkach.
J. Kočišová, I. Maraček a J. Salaj
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WORKSHOP ANMVI INTERNATIONAL WEEK
2011 v talianskej Cremone
V dňoch 2. až 7. mája 2011 pri príležitosti Svetového roku
veterinárskej medicíny 2011 zorganizovala Národná asociácia veterinárnych lekárov v Taliansku (ANMVI) v talianskej
Cremone v poradí už štvrtý workshop ANMVI International
Week. Hlavným organizátorom podujatia bol MVDr. Giancarlo Belluzzi. Na workshope sa zúčastnilo 13 delegácií pedagógov, vedeckých pracovníkov, praktických veterinárnych lekárov a postgraduálnych študentov z Demokratickej republiky
Konga, Chorvátska, Indie, Írska, Izraela, Lotyšska, Palestíny,
Poľska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Turecka a Ukrajiny.
Program podujatia bol veľmi bohatý. V prvý deň po srdečnom privítaní v sídle ANMVI v Palazzo Trecchi v Cemone
zástupcovia z jednotlivých zúčastnených delegácií oboznámili prítomných so systémom veterinárnej služby a štúdiom
veterinárnej medicíny vo svojich krajinách. Potom nasledovala prednáška o príprave na EXPO 2015, ktoré sa uskutoční v Miláne. Ústrednou témou prestížnej výstavy, na ktorú
sa Taliani usilovne pripravujú už niekoľko rokov, je Potrava
pre planétu, energia pre život (Feeding the planet, energy
for life). So záujmom prítomných sa stretla prezentácia Špecializovanej školy zameranej na zdravie zvierat, chov a produkciu na Veterinárnej fakulte v Parme, ktorá predstavuje
formu postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov.
Pre veľký záujem o štúdium sa výber uskutočňuje na základe
predloženého profesijného životopisu, vedecko-výskumného profilu, osobného pohovoru záujemcov a vstupného písomného testu pozostávajúceho z 50 otázok. Štúdium trvá
tri roky a zahŕňa okrem samostatného štúdia a výskumnej
činnosti týždenne 25 hodín prednášok a praktických cvičení.
Každý rok musia študenti získať 60 kreditov, za celé štúdium
je to 180 kreditov. Popoludní pokračovali prednášky zamerané na vírusové ochorenia hovädzieho dobytka a koní.
Na druhý deň sme si so záujmom vypočuli prezentácie
klinických prípadov a výsledkov vedeckej práce veterinárnych lekárov zo Špecializovanej školy zameranej na zdravie
zvierat, chov a produkciu pri Veterinárnej fakulte v Parme,
potom nasledovala prednáška z virológie a vakcinácie a o
najpoužívanejších technikách v genetickom laboratóriu. Popoludní sme navštívili farmu na chov hovädzieho dobytka.
Streda sa niesla v znamení syrov. Účastníci podujatia
navštívili výrobňu syrov Cá de Stefani Dairy v Cremone
a oboznámili sa s technológiou výroby tradičných talianskych syrov Provolone a Grana Padano. Popoludní sme navštívili farmu hovädzieho dobytka.
Nasledujúci deň sme strávili v starobylej Parme. Zúčastnili
sme sa workshopu, ktorý organizovalo talianske Ministerstvo zdravotníctva a Úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority EFSA) v jej sídle. Poobede program
pokračoval návštevou Zooprofylaktického a experimentálneho ústavu v Parme. Deň sme ukončili krátkou prehliadkou
historického centra mesta.
V piatok po návšteve žrebčína a priľahlej farmy hovädzieho
dobytka sme počas krátkej prehliadky mesta mali možnosť
vidieť expozíciu svetoznámeho výrobcu huslí Stradivariho
a jeho žiakov, ktorí mali svoje dielne v Cremone. V popoludňajších hodinách sme si vypočuli prednášku o spôsoboch
označovania výrobkov živočíšneho pôvodu ako aj o novinkách v tejto oblasti, ktoré by mali vstúpiť do platnosti v roku
2015.
V sobotu sme sa zúčastnili na 13. ročníku medzinárodné16

Prof. MVDr. Maria Cristina Ossiprandi, riaditeľka Špecializovanej školy zameranej na zdravie
zvierat, chov a produkciu na Veterinárnej fakulte v Parme (vpravo), MVDr. Giancarlo Belluzzi,
predstaviteľ ANMVI pre medzinárodnú spoluprácu a doc. MVDr. Zita Faixová, PhD., koordinátorka zmlúv o spolupráci za UVLF v Košiciach po uzavretí zmlúv o spolupráci v Cremone.

ho kongresu SIVAR (Societá Italiana Veterinari per Animali Da Reddito), ktorý sa konal v starobylom Palazzo Trecchi
v Cremone. Program konferencie bol už tradične rozdelený
do sekcií verejná medicína, hovädzí dobytok I,II a III, ošípané,
a výživa zvierat.
Počas pobytu v Cremone bola uzatvorená dvojstranná
zmluva o spolupráci medzi UVLF v Košiciach a ANMVI. Ďalšia
trojstranná zmluva o spolupráci bola uzavretá medzi UVLF
v Košiciach, Špecializovanou školou zameranou na zdravie
zvierat, chov a produkciu na Veterinárnej fakulte v Parme a
ANMVI. Obe zmluvy boli podpísané štatutármi jednotlivých
strán – rektorom UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD., riaditeľkou Špecializovanej školy zameranej
na zdravie zvierat, chov a produkciu na Veterinárnej fakulte
v Parme prof. MVDr. Mariou Cristinou Ossiprandi a reprezentantom ANMVI pre medzinárodné vzťahy MVDr. Giancarlom
Belluzzim. Za koordinátorov zmlúv bola menovaná za UVLF
v Košiciach doc. MVDr. Zita Faixová, PhD., a za ANMVI MVDr.
Emilian Kudyba. Cieľom oboch zmlúv je rozvíjanie vzájomných vzťahov a internacionálnej spolupráce medzi obomi
univerzitami a ANMVI v oblasti vyššieho vzdelávania, výskumu a praxe. Zmluvy zahŕňajú možnosti výmenných pobytov
pre učiteľov, výskumných pracovníkov, študentov a doktorandov ako aj prípravu a realizáciu vedeckých publikácií,
manuálov a pod. Ďalším predmetom zmlúv je spolupráca
vo výskumnej činnosti a v oblasti ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov a organizácia seminárov, konferencií a
odborných stáží.
Pomaly sa blížil deň návratu domov. Lúčili sme sa s organizátormi bohatší o nové skúsenosti, poznatky a kontakty.
Bolo to naozaj veľkolepé podujatie, za čo sme organizátorom povďační. Tí po zaslúženej krátkej prestávke pomaly
pripravujú program pre ďalší workshop.
Pri tejto príležitosti by sme sa chceli poďakovať pani JUDr.
Viere Jančíkovej, pani prorektorke prof. Ing. Oľge Ondrašovičovej, CSc., a pani Ing. Milade Vargovej za súčinnosť pri
príprave zmlúv o spolupráci a odborných a propagačných
materiálov pre toto podujatie.
doc. MVDr. Zita Faixová, PhD., MVDr. Juraj Harkabus
a MVDr. Adriana Čapkovičová
www.uvlf.sk

Výročné stretnutie ACRU v Jalte
Asociácia univerzít karpatského regiónu (The Association
of the Carpathian Region Universities - ACRU), ktorá združuje 23 univerzít zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Rumunska,
Srbska a Ukrajiny, každoročne usporadúva výročnú konferenciu v inej krajine. V dňoch 8. – 12. júna 2011 sa na pozvanie organizátora – Čiernomorskej univerzity Petra Mohylu
v Mykolaive – zišli zástupcovia členských univerzít ACRU na
konferencii v Jalte na Kryme.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
je nielen zakladajúcim členom tejto asociácie, ale od roku
2010 prevzala pod svoju správu jej kanceláriu a prorektorka
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., bola zvolená za generálnu tajomníčku asociácie. Našu univerzitu na tejto výročnej
konferencii reprezentovali rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec,
PhD., a prof. Mojžišová ako prorektorka a zároveň generálna
tajomníčka. Výročná konferencia je najvyšším orgánom asociácie prijímajúcim zásadné rozhodnutia v otázkach fungovania, riadenia i ďalšieho smerovania. Program tohtoročnej,
v poradí už 18. konferencie, sa zameral na oživenie prvoradej
úlohy asociácie, ktorou je podpora mobilít študentov a zamestnancov medzi členskými univerzitami.
Generálna tajomníčka ACRU prof. Jana Mojžišová vystúpila

na konferencii nielen s finančnou správou, ako jej to ukladajú
za povinnosť stanovy asociácie, ale aj s dôkladne vypracovanou grantovou schémou, ktorá tu doteraz chýbala, a tiež
s viacerými zásadnými zmenami stanov, ktoré by mali zabezpečiť prehľadnosť a väčšiu pružnosť vo fungovaní asociácie.
Táto aktivita sa stretla s veľkým uznaním a podporou najmä
od členov z Poľska a Maďarska, ktorí uvítali navrhnuté pravidlá pri udeľovaní grantov a zmeny stanov súvisiace najmä
s obmedzeným členstvom ukrajinských univerzít, ktorým ich
zákony neumožňujú platiť členské príspevky mimo ich krajiny. Ostáva veriť, že znovu prebudené nadšenie pre rozvoj
spolupráce sa prenesie aj do života a nová grantová schéma
prinesie svoje ovocie.
Výročná konferencia tiež zvolila na ďalšie dvojročné obdobie prezidenta asociácie, ktorým sa opäť stal Prof. Dr. Paul-Serban Agachi z rumunskej Babes-Bolyai University z Cluj-Napoca. O rok bude hostiť konferenciu srbská Univerzita
v Novom Sade.
Bližšie informácie o záveroch prijatých na konferencii, ale
aj o činnosti asociácie a grantových možnostiach nájdete
na webovej stránke www.acru.eu.sk.
Mgr. Ľudmila Kundríková
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XIII. konferencia mladých
vedeckých pracovníkov na VFU Brno

pokračovanie na str. 18

Tak ako každý rok, aj tento rok sa v tradičnom termíne
počas víkendu v dňoch 8.-9.5.2011 zišli jazdci nielen z východnejšej polovice Slovenska, ale aj z Poľska a Maďarska v
Jazdeckom areáli UVLF na ulici Trieda KVP 9.
Oproti minulému roku podujatie prešlo hneď niekoľkými
zmenami a sprevádzalo ho zopár noviniek. Rovnako ako vlani aj teraz preteky organizovala naša univerzita a JO TJ Slávia
UVLF. Organizačný výbor súťaží zastrešoval MVDr. Miroslav
Martinček, ktorý sa od februára 2011 zároveň ujal funkcie
predsedu Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF. Vo funkcii vystriedal milovníka koní a nadšenca jazdeckého športu MVDr.
Štefana Karahutu, ktorý i naďalej zostáva aktívnym organizátorom a členom výboru JO TJ Slávia UVLF, ktorý mu zároveň
udelil funkciu čestného predsedu JO.
Čiastočne vynovené bolo súťažné kolbisko so zregenerovaným trávnikom, novo-situovaný bol aj stan pre VIP hostí.
Jazdci určite ocenili vlastný stánok s občerstvením neďaleko
opracoviska. Úplnou novinkou bola výstava obrazov a sôch
popredných košických umelcov v krytej jazdeckej hale. Garantom celej výstavy bol prof. Ján Danko, ktorý spolu s dušou tohto sprievodného podujatia Dušanom Balážom osobne počas soboty i nedele sprevádzal návštevníkov. Rovnako
prítomní počas celej výstavy boli aj ďalší umelci: Viera Szabová, Ladislav Demko, Martin Račko, Ladislav Staňo st., Ladislav
Staňo ml., Ľubica Oberučová. Je treba povedať, že podujatie
sa tešilo mimoriadnemu záujmu nielen jazdeckej verejnosti
a chvíľami umelecké diela pútali pozornosť divákov viac ako
samotné súťaže.
Športové zápolenia boli poznačené účasťou osobností
z Košíc a okolia z radov politikov, podnikateľov či osobností
z oblasti kultúry. Jazdecké zápolenia svojou prítomnosťou
podporil i primátor Košíc MUDr. Richard Raši či Mgr. Igor Sidor, poslanec mestského zastupiteľstva.
Čomu sa organizačný výbor nedokázal brániť, boli vrtochy
počasia. V nedeľu ráno vytrvalý dážď odradil od účasti asi
www.uvlf.sk

V roku 2011 Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno
organizovala už trinástu konferenciu určenú mladým vedeckým pracovníkom. Na tomto zaujímavom podujatí sa pravidelne zúčastňujú aj doktorandi z jednotlivých pracovísk
našej univerzity. Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy sa 31.
mája zaránky na cestu do Brna vydala malá výprava pod vedením pani docentky Kataríny Beňovej. Oficiálne otvorenie
konferencie bolo naplánované na prvé júnové ráno. Potom
nasledoval vlastný program konferencie rozdelený do 11
sekcií, v rámci ktorých naši postgraduálni študenti – Dr. P. Supuka, Mgr. B. Malčeková, Dr. K. Kovács, Dr. A. Renčko, Dr. M.
Špalek, Dr. Ľ. Korytár, Dr. P. Ravaszová, Dr. J. Štofaníková, Dr.
Z. Lacková a Dr. L. Lešková prezentovali celkovo 12 referátov.
Za umožnenie účasti našich doktorandov na konferencii patrí vďaka vedeniu UVLF v Košiciach, doc. MVDr. Kataríne Beňovej. PhD., a v neposlednom rade treba za bezpečný odvoz
poďakovať i nášmu skvelému vodičovi Lacimu.
MVDr. Ľuboš Korytár
17
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50 % pretekárov, čo
spôsobilo nemalé
technické problémy a vyžiadalo si
organizačné zmeny predovšetkým
v časovom harmonograme pretekov.
Počasie sa nakoniec umúdrilo a tí,
čo sa nedali odradiť, naozaj neoľutovali. Pozitívnou
Primátor mesta Košice Richadr Raši odovzdáva cenu
stránkou ranného
dažďa bola vynikajúca pôda na súťažnom kolbisku, ktorá sa
temer blížila k ideálu.
Hlavnú súťaž a Cenu rektora UVLF v Košiciach (parkúr S 130 cm) vyhral trochu neočakávane Juraj Koprivňák na koni
Darte Christen z klubu Rafajovce Koprivňák. Z domácich sa v
hlavnej súťaži najlepšie umiestnila na 10. mieste zástupkyňa
JO TJ Slávia UVLF Jana Timková na koni Everden. Podrobné
výsledky nájdete na www.jazdectvo.sk.
Záverom je treba skonštatovať, že až na počasie sa poduja-

tie naozaj vydarilo. Organizátori už rozmýšľajú, ako obohatiť
nasledujúci ročník Ceny rektora UVLF, ktorý, ako všetci veríme, pomôže nielen udržať a rozvíjať jazdecký šport v jazdeckom areáli našej alma mater, ale takisto prispeje k obnove
nášho aj keď trochu schátraného, ale prekrásneho stánku
jazdcov a priateľov koní.
Poďakovanie nielen za cenu rektora patrí predovšetkým
vedeniu univerzity na čele s pánom rektorom, všetkým
sponzorom a organizačnému
výboru pretekov,
ktorý s mimoriadnou dávkou životnej energie, entuziazmu a viere vo
vlastné schopnosti vedie MVDr. Miroslav Martinček.
MVDr. Marián Pavľak
Preberanie ceny z rúk rektora UVLF v Košiciach

Spomienka na generála MVDr. Vladimíra Chládeka
Chládek Vladimír – MVDr., brigádny generál,
náčelník veterinárskeho oddelenia na Ministerstve národnej obrany v Prahe, člen viacerých
redakčných rád v odborných a vedeckých časopisoch (Vojenské veterinářství – príloha časopisu Zvěrolekářsky obzor, Révue vétérinairé Slave),
hlavný redaktor Časopisu československých veterinářu. Patril medzi úprimných priateľov a podporovateľov Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
počas jeho pôsobenia na ministerstve národnej
obrany. V tomto roku uplynie 45 rokov od jeho smrti a 116
rokov od jeho narodenia.
Narodil sa 17. 12. 1895 vo Viedni. Štúdium veterinárskej
medicíny na Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni ukončil
v r. 1918. Potom pôsobil ako vojenský veterinár na Podkarpatskej Rusi. Po rozpade Rakúsko-Uhorska r. 1918 zostal pracovať na východe Československej republiky. Tu vypracoval
svoju dizertáciu pod názvom Dermatosis aestivalis buccarum
(Larva migrans), na základe ktorej v r. 1928 získal doktorát.
Neskôr bol preložený na ministerstvo národnej obrany
ako referent. Bol menovaný za tajomníka pre branné veterinárstvo v rámci Vojenského vedeckého ústavu v Prahe. V
období okupácie pôsobil v odboji, bol prenasledovaný a
väznený. Na ministerstvo národnej obrany sa vrátil v roku
1945. V roku 1946 bol menovaný za náčelníka veterinárskeho oddelenia. Na brigádneho generála bol povýšený v roku
1948. Náčelníkom veterinárskeho oddelenia bol až do roku
1958, kedy odišiel do dôchodku. Na ministerstve vybudoval
odbornú veterinársku knižnicu, viac rokov pracoval cieľavedome na vojenských služobných predpisoch.
Angažoval sa v mnohých veterinárskych organizáciách.
Bol podpredsedom veterinárskej odbornej organizácie Mladá generace veterinářu, pracoval aj v rámci spoločnosti čs.
zootechnikov a veterinárskych lekárov. Pravidelne aktívne
vystupoval na veterinárskych konferenciách a zjazdoch. Bol
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publikačne veľmi aktívny, do roku 1939 uverejnil 92
odborných článkov. Za svoju literárnu a redakčnú
činnosť v odbore veterinárnej medicíny mu udelili
cenu Bouzového fondu. Spolupracoval aj na prvom
vydaní diela Zvěrolekářské názvosloví, ktoré vydal
prof. Dr. A. Hansliam.
Generál MVDr. Chládek sa zúčastnil 14. 10. 1950 na
Vysokej škole veterinárskej v Košiciach na slávnosti
skladania akademického sľubu poslucháčov a slávnosti prevzatia patronátu veterinárskym oddelením
ministerstva národnej obrany nad vysokou školou. Vo svojom príhovore poukázal na to, čo škola v krátkom čase pod
vedením prezieravého organizátora – prof. Dr. Hovorku – a za
obetavej spolupráce učiteľov i študentov sama vykonala. Prisľúbil škole všetku morálnu i hmotnú podporu, predovšetkým podporu v predvojenskom výcviku študentov v jazde
na koňoch. Škole venoval knižné dary.
Pri príležitosti tejto slávnosti generál MVDr. Vladimír Chládek vo svojej správe uverejnenej v Časopise čs. veterinárov v
roku 1950 napísal: „Vysoká škola veterinárska v Košiciach má
šťastie, že pri jej kolíske stojí kolektív nadšených a schopných
vedeckých síl pod vedením dobrého organizátora, a že pre
školu sa podarilo získať ucelený komplex budov, ktoré v rámci
upraveného sadu tvorí už dnes dôstojné sídlo vysokého učenia.
... Vysoká škola veterinárska v Košiciach je v dobrých rukách,
má moderný program a rastie vlastnou silou.“
Bol to človek skromný, priateľský, všestranne vzdelaný. Svoje
bohaté vedomosti a skúsenosti ochotne odovzdával svojim
spolupracovníkom i mnohým veterinárskym organizáciám.
Zaslúžil sa o rozvoj československého vojenského veterinárskeho lekárstva. Jeho dlhoročná úspešná práca v armáde
bola ocenená udelením viacerých štátnych vyznamenaní.
Zomrel po ťažkej a zákernej chorobe 9. 6. 1966.
(Krátené)
J. Jantošovič, V. Vrabec, A. Maďari
www.uvlf.sk

Filatelistická výstava
k Svetovému roku veterinárskej medicíny – Košice Vet2011

Rektor UVLF v Košiciach pri otváracom prejave spolu s prof. Maračekom (vpravo)

Dňa 17. 6. 2011 sa uskutočnila v priehradkovej hale Pošty Košice 1 na Poštovej ulici 20 vernisáž filatelistickej výstavy k Svetovému roku veterinárskej medicíny 2011. Výstavu
usporiadali Zväz slovenských filatelistov, Mesto Košice, Košický samosprávny kraj, Komora veterinárnych lekárov SR
a Oblastné riaditeľstvo pôšt Košice a jej organizátormi boli
Klub filatelistov 54 – 01 Košice a Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach.
Vernisáže výstavy sa zúčastnil prof. MVDr. Emil Pilipčinec,
PhD., rektor UVLF v Košiciach, Dušan Evinic, podpredseda
ZSF, Mgr. Otto Brixi z úradu primátora mesta Košice, Imrich
Fülöp z úradu predsedu KSK, Tóth Csaba Kornél, predseda
MABEOSZ z Maďarska, prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.,
prorektor UVLF v Košiciach, doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.,
prorektor UVLF v Košiciach, Anton Švajlen, predseda Olympijského klubu v Košiciach, Viliam Zajac za Oblastné riaditeľstvo pôšt Košice a členovia Organizačného výboru I. námetovej výstavy HIPOFILA ´74 v Košiciach. Ďalej na vernisáži
bolo prítomných niekoľko desiatok prítomných pracovníkov
z UVLF v Košiciach, členov klubov košických filatelistov, vystavovateľov a občanov prítomných v priehradkovej hale
Pošty Košice 1.
Slávnostný príhovor predniesol rektor UVLF v Košiciach
s poukázaním na význam Svetového roka veterinárskej medicíny 2011, ktorý bol vyhlásený na počesť 250. výročia založenia prvej veterinárskej školy v roku 1761 vo francúzskom
Lyone. Cieľom podujatí poriadaných v tomto svetovom
roku Vet2011 je zvýšenie povedomia verejnosti o význame
www.uvlf.sk

a zodpovednosti profesie veterinárneho lekára
v službách ľudskej populácie
už 250 rokov
tým, že moderní
veterinárni
lekári neliečia
len zvieratá, ale
starajú sa aj o
Príležitostná poštová obálka s prítlačou a zhotovenými
verejné zdravie
i používanými pečiatkami
a majú zodpovednú úlohu v ochrane životného prostredia - environmentu. Vyjadruje to aj motto tohto jubilejného roka: „Veterinárny
lekár pre zdravie, veterinárny lekár pre potraviny a veterinárny
lekár pre planétu!“ Pán rektor pozitívne hodnotil veľmi dobrú
spoluprácu univerzity s košickými filatelistami. Poukázal na
významnejšie spoločné podujatia od roku 1974 do súčasnosti a na záver svojho vystúpenia vysoko ocenil aktivitu
nestora košických filatelistov MVDr. Alexandra Bárda, CSc.,
udelením zlatej medaily za jeho celoživotné dielo a rovnakou medailou ocenil aj tvorivú a organizátorskú aktivitu prof.
MVDr. Imricha Maračeka, DrSc., v profesijnej a filatelistickej
integračnej činnosti. Za filatelistov vystúpil pozdravným príhovorom pán podpredseda Rady ZSF D. Evinic. Pozdravný
príhovor povedal aj predseda MABEOS-u s poukázaním na
nádej na nadviazanie spolupráce z minulosti medzi filatelistami z Košíc, Egeru a Miškolca.
Následne si hostia a účastníci prezreli výstavné exponáty
podľa sprievodného slova doktora Bárda. Na prvej čelnej
ploche je vystavený tlačový list francúzskej známky znázorňujúcej zakladateľa lyonskej veterinárnej školy Claude Bourgelata, obálky prvého dňa (FDC) s podobizňou zakladateľa
školy nielen v Lyone, ale v roku 1765 aj v Alforte neďaleko
Paríža. Druhá čelná plocha je venovaná dokumentom o založení Vysokej školy veterinárskej a terajšej Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a jej čelným predstaviteľom od vzniku po dnešok. Na ďalších 10 plochách sú
vystavené ukážky z výstavných exponátov:
Bárd A.: Z našej spolupráce; Bárd A.: Významné osobnosti
lekárskych a veterinárskych vied; Maraček I.: Biotechnológia
– vo veterinárskom školstve, výskume, vývoji, inovácii a praxi; Molnár J.: Psy – na analógových pohľadniciach; Evinic D.:
Dobytčie pasy; Kostecká Z.: Poznávaj a ochraňuj! Labancová
H.: Pohyb koní; Kostecká Z.: Ekologická existencia; Kostecký
M.: Spoločník a pomocník človeka. Na ostatnej ploche sú
dokumenty o spolupráci Olympijského klubu v Košiciach a
Klubu filatelistov 54-01 Košice. Gestorom výstavy bol prof.
MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., a predsedom organizačného výboru výstavy bol prof. MVDr. I. Maraček, DrSc., ktorý moderoval program vernisáže. Organizačný výbor výstavy vydal za
finančnej podpory UVLF v Košiciach katalóg výstavy, prítlač
na poštovej obálke. Bola zhotovená príležitostná poštová
pečiatka, ktorú používala Pošta Košice 1 a kašetová pečiatka
používaná podateľňou UVLF Košice.
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.,
tajomníčka OV výstavy
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Volejbalový turnaj
O putovný pohár vedenia
UVLF v Košiciach a Rady ZO PŠaV UVLF v Košiciach
Dňa 8. 6. 2011 prorektor doc. MVDr. Peter Korim, PhD., oficiálne otvoril tradičný volejbalový turnaj, v ktorom zápolili
družstvá zložené z reprezentnatov katedier a kliník. Prihlásených bolo šesť družstiev, z ktorých po presvedčivých výkonoch zvíťazilo družstvo kliniky prežúvavcov a ošípaných. Na
druhom mieste sa umiestnilo družstvo katedry mikrobiológie a imunológie, tretie miesto získal ústav hygieny zvierat a
životného prostredia. Štvrté miesto zaslúžene obsadilo družstvo katedry biológie a genetiky. Víťazi a umiestnení prevzali
vecné ceny z rúk predsedu OZ prof. RNDr. Michala Toropilu.,
CSc. Turnaj prebehol v dobrej nálade a najdôležitejšie je to,
že okrem jedného vyvrtnutého členka všetci účastníci opustili telocvičňu v zdraví.
MVDr. Oliver Merva

Valné zhromaždenie
ŠRVŠ
V dňoch 13. – 15. 5. 2011 sa študenti našej alma mater Miroslava Matíková a Andrej Récky zúčastnili na valnom zhromaždení (VZ) Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ŠRVŠ) v Jasnej v Nízkych Tatrách.
Najdôležitejším bodom programu bola komplexná novela vysokoškolského zákona, ktorú ŠRVS ako najvyšší zastupiteľský orgán študentov SR a poradný orgán Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR pripomienkovala. Študenti žiadajú, aby sa zachovalo doterajšie členenie vysokých škôl, nesúhlasia s vypustením komplexnej akreditácie,
navrhujú, aby sa diplomy vydávali automaticky a bezplatne
v slovenskom aj anglickom jazyku a taktiež súhlasia so spoplatnením cudzojazyčných odborov, ktoré majú svoj ekvivalent v slovenskom jazyku. Miroslava Matíková prezentovala
delegátom súhrn z pracovnej cesty, ktorú absolvovala v apríli v poľskom meste Wroclaw, kde sa zúčastnili zástupcovia
študentských únií z Azerbajdžanu, Ukrajiny, Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Luxemburska, Poľska a Rumunska.
Vyzdvihla prínos participácie slovenských študentov medzi
krajinami V4 a V4+. Taktiež sa ako členka pracovnej skupiny
pre vzdelávanie plnohodnotne zapojila do diskusie o implementácii Bolonského procesu a T4SCL na Slovensku.
Na VZ vystúpili zástupcovia delegácie zo študentskej komory Rady vysokých škôl z Českej republiky, ktorí ozrejmili
slovenským delegátom fungovanie obdobnej organizácie v
ČR. Na záver sa delegáti z oboch krajín dohodli na podpísaní
spoločného memoranda o spolupráci, z ktorej budú nepochybne obe strany profitovať.

Deň detí 2011

Foto: MVDr. Vladimír Macák, PhD.

K založeniu Medzinárodného dňa detí došlo v roku 1925
na Svetovej konferencii pre pohodu detí (World Conference
for the Wellbeing of Children) v Ženeve (Švajčiarsko). Zástupcovia 54 krajín vtedy schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala
sociálnym postavením, vzdelávaním detí a detskou prácou
na celom svete. Prvýkrát sa Deň detí, podľa literárnych zdrojov, oslavoval v roku 1925 v USA (San Francisco). Na Slovensku sa slávi od roku 1952.
Verní tradícii zorganizovala Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach pri tejto príležitosti 5. júna 2011 pre deti zamestnancov
UVLF zábavné popoludnie. Slnečné počasie a chuť zúčastniť
sa hier prilákali do záhrady pred morfologický pavilón areálu
UVLF kopu „drobizgu“, ktorý sa so svojimi rodičmi po tradičnom úvodnom „olympijskom ceremoniáli“ hneď aj s nadšením pustil do súťaží. Súťažiaci si zmerali sily v streľbe lukom
na cieľ, chytaní rybičiek, skákaní vo vreci, v tehličkách, kŕmení zvieratiek, súťažili vo vešaní bielizne, hrali kolky a golf. A že
boli v hrách úspešní, dokazovali balíčky sladkostí, ktoré si zo
Dňa detí odnášali domov. Neodmysliteľnou súčasťou zábavného popoludnia je jazda na koníkoch a kreslenie kriedou
na chodník. V závere podujatia preto organizátori odmenili
tvorcov najkrajších kresieb, ale aj najoriginálnejšie a najvtipnejšie masky, ktorými si zúčastnení pripomenuli tohtoročné
majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Losovanie tomboly
umožnilo každému prítomnému dieťaťu získať nejaký suvenír, pozornosť od Československej obchodnej banky. Bodku
za zábavným popoludním dal konfetový „ohňostroj“.
Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach ďakuje všetkým zúčastneným za účasť, dúfa, že prežili príjemné nedeľné popoludnie a vyslovuje veľkú vďaku tým, ktorí aktívne pomáhali pri
organizovaní podujatia.
Rada ZO OZ PŠaV UVLF

Miroslava Matíková, 3. ročník ŠP farmácia
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