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Poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozVyššie uvedené som si dovolil v plnom znení
„požičať“ zo zákona o vysokých školách.
Poslanie vysokých škôl je jasné a to, čo je v zákone napísané univerzálne, si každá vysoká škola premieta do svojho dlhodobého zámeru a
potom do každodennej činnosti.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach nie je v tomto smere výnimkou
a doterajších 61 rokov jej existencie potvrdili
jej kreativitu a životaschopnosť. Pre napĺňanie
stanovených úloh a cieľov je potrebné vytvárať
aj adekvátne priestorové podmienky.
Areál našej univerzity nám tí, ktorí mali možnosť vidieť ho na vlastné oči, úprimne závidia.
Na strane druhej stojí
skutočnosť, že prevažná
väčšina budov bola postavená pred viac ako
100 rokmi a mnohé pavilóny si vyžadujú investície do adaptácií.
Mnohí to dlhé roky vnímame v rovine, že vieme čo chceme, vieme ako to chceme, len máme
menší problém – za čo to chceme urobiť.
Ak sa pozrieme detailnejšie na financovanie
vysokých škôl minimálne za obdobie ostatných
15 rokov, musíme vidieť skutočnosť, že napriek
permanentne proklamovanej podpore vysokého
školstva, jeho kvality a ďalšieho rozvoja, realita
je niekde inde. Financovanie rozvoja vysokých
škôl nie je na požadovanej úrovni, a ak by som
mal byť veľmi smelý, napísal by som, že je mizerné.
Plačom a hľadaním dôvodov, prečo sa to alebo ono nedá, by sme však v oblasti obnovy
resp. rozširovania výučbových zariadení sotva
zaznamenali kvalitatívny posun. A že sme viac
hľadali možnosti ako sa to dá, o tom hovoria
fakty.
Aj rok 2010 je pre univerzitu, okrem iného, rokom, v ktorom pokračujeme v ďalšom skvalitňovaní podmienok pre výučbu tak vo vlastnom
areáli univerzity, ako aj na jej účelových zariadeniach. Ak som spomenul, že financovanie bežnej údržby a financovanie ďalšej výstavby či rekonštrukcie je v podmienkach slovenských vysokých škôl z dotačných prostriedkov nepostačujúce, logicky sa vynára otázka, odkiaľ má univerzita prostriedky na to všetko, čo za ostatné
obdobie bolo urobené?
Našťastie, univerzita má dostatok schopných,
pre dobrú vec zapálených ľudí, ktorí získavajú
súťažným spôsobom finančné prostriedky tak
zo zdrojov Slovenskej republiky, ako aj zo zahraničných finančných mechanizmov. K tomu je
potrebné pripočítať zdroje, ktoré sa nám podarilo pre danú oblasť získať zo štrukturálnych fondov a sú na univerzite aj kolektívy, ktoré časť finančných prostriedkov prideľovaných na pedagogickú činnosť dokázali účelne využiť na ďalšie
skvalitňovanie priestorov pre výučbu.
Už snáď málokto na univerzite pochybuje o
tom, že akreditovanie študijného programu farmácia bolo rozumným strategickým krokom.
Ruka v ruke s implementáciou študijného programu prebiehala aj adaptácia výučbových priestorov pre jeho dôstojné zabezpečenie. V roku
2010 sa aj vďaka sponzorským finančným prostriedkom podarilo vo farmaceutickom pavilóne
odovzdať do užívania dôstojné apartmány, ktoré
slúžia hlavne pre ubytovanie našich kolegov z

voju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.
Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej činnosti vysokých škôl.

Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno,
ktorí ako externí učitelia pôsobia v tomto študijnom programe. Študenti určite privítali aj otvorenie oddychovej zóny, kde v kultúrnych
podmienkach majú možnosť samoštúdia a oddychu.
Hlavným adaptačným zámerom pre rok 2010
bola rekonštrukcia budovy bývalého Ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny, ktorý je
dnes už mnohým známy pod novým názvom
chemický pavilón. Opísať komplexne všetky rekonštrukčné práce, ktoré boli v tomto pavilóne
vykonané, si vyžaduje samostatný príspevok.
Verím, že kolegovia z katedry chémie, bioché-

by študentov pribudli ďalšie šatne, miesto na
mechanickú očistu po príchode z maštalí, študovne a moderná jedáleň.
Aj keď ubytovanie priamo nesúvisí s výučbovým procesom, predsa by sme tu vedeli nájsť
vzájomné prepojenie a veľmi rád konštatujem,
že z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ dochádza k modernizácii internátov, ktorá spočíva najmä v dokončení výmeny okien, zateplení
internátov a ich vybavení modernými sieťami umožňujúcimi rýchle a bezpečné používanie internetu.
Aj na Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach napriek jeho nefinancovaniu ako špecifika našej
univerzity pokračovali adaptačné
práce.
Svojpomocne boli zrekonštruované ustajňovacie boxy v maštali nachádzajúcej sa pri administratívnej budove a
vďaka úsiliu nášho kolegu MVDr. Miroslava
Martinčeka, ktorý manažoval a aj finančne podporil vybudovanie tréningovej plochy pre jazdcov, máme na jazdeckom areáli ďalšie možnosti
na kvalitné zabezpečenie jazdenia na koňoch aj
pre študentov našej univerzity.
Drobné adaptácie, ktoré skvalitňujú podmienky pre výučbu, svojpomocne vykonali aj na
Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri,
rýb a včiel v Rozhanovciach.
Je toho, čo sa podarilo vykonať v oblasti ďalšieho rozširovania a obnovy výučbových zariadení univerzity a jej účelových zariadení v roku
2010, málo alebo veľa? Nech si na túto otázku
každý odpovie sám a úprimne. Napriek momentálnym nie celkom priaznivým predpovediam v súvislosti s financovaním vysokého školstva v najbližšom období verím, že sa situácia
zracionalizuje, a že aj v ďalšom období budeme môcť kontinuálne napĺňať ciele, ktoré sme si
pri zveľaďovaní univerzity stanovili.
Na záver môjho príspevku mi dovoľte poďakovať všetkým kolegom, zamestnancom ale aj študentom univerzity, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k jej ďalšiemu rozvoju a všetkým pedagógom zaželať, aby im adaptované výučbové
priestory dobre pomáhali napĺňať ich šľachetné
poslanie!
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou

Rok 2010 – aj rokom možnosti ďalšieho
rozširovnia a obnovy výučbových zariadení
univerzity a jej účelových zariadení
mie a biofyziky v ňom konečne nájdu dôstojné
podmienky pre svoju prácu, a že učiť študentov
v nových špecializovaných cvičebniach bude
pre nich radosťou.
Nadväzne so sťahovaním katedry chémie, biochémie a biofyziky dochádza k adaptácii pavilónu č. 4, v ktorom bola katedra etablovaná. V
prvej fáze sa adaptujú priestory pre ústav farmakológie, ktorý sa do vynovených priestorov
bude sťahovať.
Z priestorov uvoľnených ústavom farmakológie sa jedna časť bude adaptovať pre potreby
oddelenia informačných a komunikačných
technológií a v druhej časti sa bude adaptovať
ďalšia cvičebňa pre ústav súdneho a verejného
veterinárskeho lekárstva a ekonomiky. Tento ústav v roku 2010 svojpomocne a z vlastných
finančných prostriedkov zadaptoval svoju cvičebňu na modernú počítačovú cvičebňu.
Spokojnosť s adaptáciou svojej počítačovej
cvičebne snáď vyjadria aj pedagógovia z ústavu, výživy, dietetiky a krmovinárstva. Na tomto
ústave bola realizovaná aj komplexná prestavba
sociálnych zariadení.
Adaptáciou prešla aj cvičebňa ústavu fyziológie, v Ústave vedeckých informácií a knižnici
bola zadaptovaná počítačová miestnosť a vybudovaná audiovizuálna cvičebňa, drobné adaptácie boli realizované na ústave parazitológie a
ústave epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny.
Osobitnú kapitolu v adaptáciách výučbových
priestorov predstavujú kliniky univerzity. V tomto roku sa začína výstavba viacfunkčného objektu pre kliniky na mieste, kde doposiaľ boli
maštale objektu č. 18. Celá adaptácia si okrem
stavebnej časti vyžiadala a bude vyžadovať ústretovosť a spoluprácu dotknutých kliník v
prechodnom období, kedy po miernych úpravách maštaľných priestorov budú spoločne zdieľať priestory objektu č. 19. Navyše, časť zvierat
a výučby bude presunutá na Školský poľnohospodársky podnik, n. o., v Zemplínskej Teplici,
kde je tesne pred ukončením adaptácia výučbových priestorov pre potreby kliniky prežúvavcov
a kliniky ošípaných.
V súvislosti s ŠPP je potrebné uviesť, že aj v
tomto roku pokračovala adaptácia priestorov ubytovaco-stravovacieho komplexu a pre potre-

Zasadnutie akademického senátu univerzity
Dňa 6. júla 2010 sa konalo zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Akademický senát na svojom zasadnutí schválil:
1. Návrh zmien vnútorného predpisu č. 5 – Zásady volieb do AS UVLF.
2. Návrh zmien Organizačného poriadku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach v čl. 2 časti C) – Návrh na zriadenie Chovateľského klubu.
3. Návrh na stanovenie počtu prijímaných študentov na Univerzite veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach pre akademický rok 2011/2012.
4. Návrh na školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach platné na akademický rok 2010/2011 – VP č. 38.
5. Návrh na doplnenie štatútu a rokovacieho poriadku prijímacej a odvolacej komisie na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – VP č. 39.
6. Zloženie pracovných komisií AS UVLF.
Akademický senát na svojom zasadnutí zobral na vedomie:
1. Informáciu predsedu AS UVLF MVDr. Petra Lazara, PhD., o výsledkoch rokovania KZ AS
UVLF dňa 1. 7. 2010.
2. Návrh zmien učebného plánu bakalárskeho študijného programu kynológia.
3. Návrh zmien učebného plánu bakalárskeho študijného programu bezpečnosť krmív a potravín.
4. Výsledky volieb delegáta, študenta Andreja Réckeho, zvoleného študentskou časťou
Akademického senátu UVLF v Košiciach do Študentskej rady vysokých škôl SR.
MVDr. Peter LAZAR, PhD., predseda akademického senátu

Z VEDENIA

6. 7.
Informácie rektora o:
➢ kontrolnom dni v pavilóne chémie dňa 28. 6.
2010,
➢ slávnostnej promócii absolventov univerzity dňa
29. 6. 2010,
➢ účasti na XVIIth Annual Conference of
Association of the Carpathian Region Universities v
Černivci (Ukrajina) na Bukovian State Medical
University v dňoch 1. – 3. 7. 2010.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
➢ pridelení financií na grant v rámci projektu
Erasmus na ak. rok 2010/11 vo výške 52 835.- C,
➢ uzávierke mobilít programu Erasmus na ak. rok
2010/2011 – odchádzajúcich študentov bude 38, prichádzajúcich 20.
13.7.
Informácie rektora o:
➢ zasadnutí akademického senátu univerzity dňa 6.
7. 2010,
➢ zasadnutí vedeckej rady univerzity dňa 8. 7. 2010.
20. 7.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
➢ možnostiach letných kurzov v rámci programu
Erasmus.
28. 7.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
➢ podpísaní zmluvy programu Erasmus na akademický rok 2010/2011 a zaslaní 80 % schválenej čiastky financií,
➢ konaní obhajob dizertačných prác v študijných
programoch a vedných odboroch v mesiaci august.

Na zasadnutí vedeckej rady bol rektorom
univerzity
odovzdaný
MVDr.
Vladimírovi Hurovi diplom PhD. z vedného odboru 43-05-9 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia.
VR schválila:
a) návrh na menovanie doc. MVDr. Igora
Valockého, PhD., za profesora pre študijný
odbor 6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia,
b) návrh na menovanie za docentku doc. MUDr. Adriánu Liptákovú, PhD.,

Informácie prorektorky Mojžišovej o:
➢ stretnutí so zástupcami klinických pracovísk kvôli
príprave rozvrhov na zimný semester 2010/2011 a organizácii výučby v súvislosti s prestavbou priestorov
na ustajnenie zvierat,
➢ odvolacom konaní v rámci prijímacieho konania
na akademický rok 2010/2011.
Informácie prorektora Legátha o:
➢ zaslaní 10 projektov do agentúry APVV z UVLF v
Košiciach.
3. 8.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
➢ ponuke 1 – 10 mesačných pobytov pre pregraduálnych a postgraduálnych študentov na Fakulte veterinárnej hygieny a ekológie v Brne.
17. 8.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
➢ prijímacom konaní zahraničných uchádzačov na
doktorandské štúdium.
24. 8.
Informácie rektora o:
➢ účasti na Agrokomplexe 2010 v dňoch 18. – 19.
8. 2010.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
➢ zvýšení finančných prostriedkov o 2.363 C na
mobility v rámci programu ERASMUS na akademický
rok 2010/2011.
31. 8.
Informácie rektora UVLF o:
➢ návšteve Eugena Jurzycu, ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, na univerzite
dňa 27. 8. 2010.

Návšteva ministra školstva na univerzite
Už niekoľko týždňov po svojom nástupe na
čelo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky navštívil minister
Eugen Jurzyca našu univerzitu. Dňa 27. augusta
2010 privítal nového ministra školstva rektor
univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. V
zasadacej miestnosti rektorátu sa potom minister so svojím sprievodom stretol aj s ďalšími
členmi vedenia. Na úvod tohto stretnutia rektor
predstavil hosťom univerzitu, jej študijné programy, pričom zdôraznil najmä špecifiká veterinárskej medicíny a farmácie, ktoré patria v
Európskej únii medzi regulované povolania a
musia spĺňať podmienky smernice vydanej EÚ,
zvýraznil vysokú mieru internacionalizácie, ktorá
už dlhé roky privádza na univerzitu zahraničných študentov z celého sveta a viedla tiež k
podpísaniu dohody o spoločnom študijnom
programe bachelor degree of Animal science s
nórskou univerzitou v Bodo . Informácie sa týkali aj využívania štrukturálnych fondov na rozvojové projekty univerzity, organizačnom budovaní
študijného programu farmácia i rekonštrukciách viacerých objektov slúžiacich na skvalitnenie vzdelávacieho procesu.
Do následnej diskusie s pánom ministrom
vstúpili okrem rektora univerzity aj ďalší členovia vedenia – prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prof. MVDr.
Jaroslav Legáth, CSc., a doc. MVDr. Peter
Korim, CSc. Rozhovor sa týkal viacerých tém,
ktoré v súčasnosti stoja v centre pozornosti
samotných vysokých škôl a aj verejnosti, medzi
ktoré okrem iného patrí kvalita vzdelávania, zverejňovanie záverečných prác na internete, vek
garantov či akreditačný proces.
Napriek krátkosti času navštívil minister školstva Eugen Jurzyca aj jedno univerzitné pracovisko – INFEKTZOON – Centrum excelentnosti
pre nákazy zvierat a zoonózy. Odborný garant

Zasadnutie vedeckej rady univerzity
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach dňa 8. júla 2010 otvoril a viedol jej predseda a rektor prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., podľa nasledovného programu:
1. Odovzdanie diplomu PhD.
2. Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie doc. MVDr. Igora Valockého, PhD.
3. Návrh na menovanie za docentku
doc. MUDr. Adriánu Liptákovú, PhD.
4. Návrh na udelenie akademického titulu PhD.
5. Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach
6. Návrh zmien učebných plánov bakalárskeho študijného programu kynológia a
bezpečnosť krmív a potravín
7. Návrh komisií na štátne skúšky a obhajoby diplomových prác
8. Návrh na zloženie odborovej komisie
pre študijný program toxikológia študijného odboru 7.1.18 toxikológia
9. Diskusia
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver

UVLF

pre študijný odbor 4.2.7 mikrobiológia,
c) návrh na udelenie akademického titulu PhD. pre MVDr. Silviu Ondrašovičovú z
vedného odboru 43 31 9 hygiena prostredia a potravín a MVDr. Ing. Jána Bulecu
z vedného odboru 43 11 9 veterinárna fyziológia a MVDr. Ľuboslavu Scirankovú z
vedného odboru 43 11 9 veterinárna fyziológia,
d) aktualizáciu Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach,
e) zmeny učebných plánov bakalárskeho študijného programu kynológia a bezpečnosť krmív a potravín,
f) návrh na zloženie komisií na štátne
skúšky a obhajoby diplomových prác,
g) návrh na zloženie odborovej komisie
pre študijný program toxikológia študijného odboru 7.1.18 toxikológia,
h) návrh na začatie habilitačného konania MVDr. Natálie Kovalkovičovej, PhD., v
študijnom odbore 7.1.18 toxikológia,
i) doc. MVDr. Antona Ševčíka, PhD., za
spolugaranta študijného programu vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny,
j) doc. MVDr. Petra Popelku, PhD., za
školiteľa v študijnom odbore 6.3.2 hygiena potravín.
VR zobrala na vedomie:
a) poďakovanie rektora členom vedeckej rady za ich účasť na slávnostnej promócii absolventov univerzity, ktorá sa konala 29.6.2010 v Štátnom divadle v
Košiciach,
b) informáciu rektora o ukončení práce
MVDr. Márie Kantíkovej, PhD., v odborovej komisii pre študijný odbor 6.3.2 hygiena potravín na vlastnú žiadosť menovanej.

Spoločná fotografia ministra školstva
Eugena Jurzycu (tretí sprava) s vedením
univerzity pred budovou rektorátu
centra excelentnosti prof. Ing. Štefan Vilček,
DrSc., ukázal pánovi ministrovi a členom vedenia univerzity priestory rekonštruované pre potreby tohto projektu a vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie - Európskeho

fondu regionálneho rozvoja – a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci operačného
programu Výskum a vývoj. Minister školstva sa
zaujímal o praktické využitie výsledkov výskumu, ktorý má zabezpečiť ochranu zdravia produkčných a spoločenských zvierat, kvalitu a
bezpečnosť potravín, a na základe toho prispieť
k ochrane zdravia ľudí. Prof. Vilček mohol predstaviť hosťom centrum excelentnosti v období,
kedy vedecký tím začína využívať presne podľa
potrieb výskumu špecifikované prístrojové vybavenie a napĺňať vedecké zámery projektu.

Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., (vpravo) predstavil ministrovi školstva pracovisko centra
excelentnosti a jeho prístrojové vybavenie
financované Európskou úniou a odpovedal
na otázky využiteľnosti výsledkov výskumu.

Jedno z pracovísk Centra excelentnosti
pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON – vybavené špičkovou technikou
Autor foto: Ing. Rastislav Dvořák

Mobilita študentov, doktorandov,
učiteľov a vedeckých pracovníkov
Jednou z ciest na pozdvihnutie kvality a zvýšenie medzinárodnej akceptácie je
internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania. Mobilita študentov, učiteľov
a vedeckých pracovníkov sa na našej univerzite realizuje predovšetkým prostredníctvom programu ERASMUS a CEEPUS.
Cieľom programu ERASMUS je podporovať vytvorenie európskeho vysokoškolského
priestoru a posilňovať prínos vysokoškolského vzdelávania k procesu inovácií. Medzi významné závery z národného seminára o internacionalizácii vysokoškolského vzdelávania na Slovensku patrí potreba vypracovať
stratégiu rozvoja a podpory internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania a zapojenia
slovenských vysokých škôl do medzinárodnej
spolupráce, ako aj vypracovanie metodiky prípravy a akreditácie spoločných študijných
programov.
Za významný na našej univerzite považujeme nielen zvyš ujúci sa záujem zahraničných
študentov z iných univerzít o štúdium na našej univerzite, ale aj zvyšujúci sa počet učiteľov. Od akademického roku 2008/2009 sú
do výmenného študijného pobytu zapojení aj
doktorandi druhého ročníka doktorandského
štúdia. Za pozitívne a prospešné považujeme
rozšírenie programu ERASMUS o možnosť
absolvovať pracovnú stáž v podnikoch, kde
sme podpísali prvé zmluvy o zahraničných
pracovných stážach a vysielaní študentov a
doktorandov. Vytvorili sme možnosti, aby študenti študijného programu farmácia sa mohli
od akad. roku 2010/2011 zúčastniť študijného pobytu, resp. stáže na niektorej z troch zahraničných farmaceutických fakúlt.
Môžeme konštatovať, že sme dosiahli rovnováhu medzi počtom prichádzajúcich a vysielajúcich uchádzačov, ktorý predstavuje počet 20 – 30 študentov a doktorandov na akademický rok, kým v minulosti počty prichádzajúcich študentov sa pohybovali medzi
4 – 6.

Organizačná štruktúra
univerzity prešla v uplynulom období najvýraznejšou zmenou v roku 2007,
kedy sa hlavný dôraz kládol na reorganizáciu klinických pracovísk
založenú na druhovom prístupe, nakoľko
nevyhnutnou a veľmi dôležitou súčasťou
výučby na veterinárnych školách je aj klinická výučba. Táto organizačná štruktúra prispela nielen k zlepšeniu výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti v rámci
jednotlivých cieľových druhov či skupín zvierat, ale vytvorila aj vhodnejšie podmienky
pri poskytovaní komplexných preventívnoterapeutických úkonov pre majiteľov a chovateľov zvierat. Vytvorila taktiež lepšie podmienky pre možnosti čerpania finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.
Nateraz ostatnú zmenu organizačnej štruktúry schválil Akademický senát
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súlade so zákonom
č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov na
svojom zasadnutí dňa 12. 4. 2010. S účinnosťou od 1. septembra 2010 vstupuje do
platnosti nová štruktúra katedier a kliník.
Podľa Organizačného poriadku Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach – vnútorný predpis č. 9 – je organizačná štruktúra katedier a kliník nasledovná (novovzniknuté katedry, ústavy a klinické oddelenia sú označené tučným písmom):

Pre čo najširšie uplatnenie medzinárodných programov je potrebné vytvoriť
stratégiu internacionalizácie vysoko š kolského vzdelávania ako dlhodobého zámeru vysokej školy. Vytvárať a uskutočňovať študijné programy v anglickom a inom cudzom
jazyku. Je však potrebné skvalitniť služby a
základnú infraštruktúru pre zahraničných
študentov.
CEEPUS je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdiá. V súčasnosti sa
ho aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a
Hercegovina, Bulharsko, Česká republika,
Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko,
Macedónsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko,
Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko.
Národné ministerstvá členských krajín podpísali dohodu o pokračovaní programu CEEPUS II, ktorého sa majú možnosť v novom akademickom roku zúčastniť študenti, doktorandi a učitelia. Každá krajina prijíma záväzok o počte štipendijných mesiacov v príslušnom akademickom roku (tzv. výmenné
kvóty), na ktoré vyčlení potrebný rozpočet.
Program CEEPUS podporuje:
- semestrálne pobyty študentov (minimálne
3 mesiace),
- krátkodobé pobyty študentov a doktorandov (minimálne 1 mesiac),
- prednáškové pobyty učiteľov (minimálna
dĺžka pobytu 5 pracovných dní a povinnosť
odučiť minimálne 6 vyučovacích hodín).
Uzávierka na štipendijné pobyty v letnom
semestri 2010/2011 je 31. októbra 2010.
prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ,
CSc., prorektorka pre zahraničné
a doktorandské štúdium
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lávnostné promócie absolventov akademického roku
2009/2010 Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach sa konali dňa 29. júna
2010 v Štátnom divadle v
Košiciach. V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo ukončilo štúdium
80 študentov, promovalo 78, z toho štúdium s vyznamenaním ukončila 1 absolventka; v študijnom programe hygiena potravín
promovalo 25 absolventov, z toho štúdium
s vyznamenaním ukončila 1 absolventka. V
študijnom programe kynológia absolvovalo v
dennej forme 33 študentov, z toho 2 ukončili štúdium s vyznamenaním, a v externej
forme 27 absolventov. V študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín po prvýkrát
boli promované 3 absolventky. V zahraničnom štúdiu promovalo 39 absolventov, z toho 7 ukončilo štúdium s vyznamenaním a 2
absolventi získali Cenu rektora.
Boli to prvé promócie po zmene názvu univerzity na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Absolventom
boli vydané nové doklady o ukončení štúdia
s novým logom a dizajnom - diplom, latinský diplom, vysvedčenie o štátnych skúš-

Promócie absolventov Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Nová organizačná štruktúra univerzity

Katedry
1. Katedra všeobecnovzdelávacích predmetov
a) Ústav jazykov
b) Ústav telesnej výchovy a športu
2. Katedra biológie a genetiky
a) Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie
b) Ústav genetiky
3. Katedra chémie, biochémie a biofyziky
a) Ústav farmaceutickej chémie
b) Ústav lekárskej chémie
c) Ústav biochémie
d) Ústav biofyziky a biomatematiky
4. Katedra anatómie, histológie a fyziológie
a) Ústav anatómie
b) Ústav histológie a embryológie
c) Ústav fyziológie
5. Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
a) Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva
b) Ústav chovu zvierat
c) Ústav pre chov a choroby zveri a rýb
6. Katedra mikrobiológie a imunológie
a) Ústav mikrobiológie a gnotobiológie
- Laboratórium gnotobiológie
b) Ústav imunológie
- Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie
7. Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
a) Ústav patologickej anatómie
b) Ústav patologickej fyziológie
8. Katedra lekárenstva a farmaceutickej
technológie
9. Katedra farmakológie a toxikológie
a) Ústav farmakológie
b) Ústav toxikológie
10. Katedra epizootológie a parazitológie

a) Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny
b) Ústav parazitológie
11. Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
a) Ústav hygieny zvierat a životného
prostredia
b) Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky
12. Katedra hygieny a technológie potravín
a) Ústav hygieny a technológie mäsa
- Laboratórium pre izoláciu a štúdium
potravinových patogénov
b) Ústav hygieny a technológie mlieka
Kliniky
1. Klinika malých zvierat
- oddelenie vnútorných chorôb
- oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie
- Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
2. Klinika koní
3. Klinika prežúvavcov
4. Klinika ošípaných
5. Klinika vtákov a exotických zvierat
Táto zmena organizačnej štruktúry katedier a ústavov reagovala na rozvoj študijného
programu farmácia, ktorý sa na univerzite
učí od ak. roku 2006/2007. V súvislosti s
tým bol zavedený celý rad nových farmaceutických disciplín, napr. farmaceutická botanika, farmakognózia, galenika, humánna
farmakológia, klinická farmakológia, sociálna farmácia, lekárenstvo a pod. Ich koordinácia, vzájomné prepojenie a nadväznosť
predmetov si vyžiadala zriadenie novej samostatnej organizačnej jednotky – katedry,
ktorá bude koordinovať jednotlivé farmaceutické predmety. Z toho dôvodu bola priestorovým a personálnym vyčlenením učiteľov a technicko-hospodárskych pracovníkov zo súčasnej katedry farmácie, farmakológie a toxikológie zriadená katedra lekárenstva a farmaceutickej technológie,
medzi úlohy ktorej bude patriť aj komunikácia so Slovenskou lekárnickou komorou SR
a s externou výučbovou základňou – lekárňami v rámci celej Slovenskej republiky aj v
zahraničí, kde bude už v akademickom roku 2010/2011 prebiehať 5-mesačná prax
našich študentov. Katedra bude taktiež základnou jednotkou, ktorá bude rozvíjať a
budovať personálne zázemie farmácie vrátane garančnej kontinuity tak, aby v budúcnosti mohli byť kreované ďalšie katedry
zabezpečujúce študijný program farmácia.
Všetky zabezpečované farmaceutické disciplíny bude dočasne koordinovať táto novozriadená katedra.
Zo zriadenia katedry lekárenstva a farmaceutickej technológie vyplynula aj zmena názvu katedry farmácie, farmakológie a
toxikológie na katedru farmakológie a toxikológie a zmena názvu ústavu farmácie a
farmakológie na ústav farmakológie.
Organizačné zmeny sa dotkli aj katedry
chémie, biochémie a biofyziky. Rozdelením

súčasného ústavu farmaceutickej a lekárskej chémie vznikli dva samostatné ústavy –
ústav lekárskej chémie a ústav farmaceutickej chémie. Výučba chemických disciplín
pre doktorské študijné programy (všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín) a bakalárske študijné programy (bezpečnosť krmív a potravín) je orientovaná výlučne vo vzťahu k živému organizmu.
Dôraz sa kladie na tie oblasti chémie, ktoré
sú východiskom pri štúdiu biochemických,
fyziologických a medicínskych disciplín.
Získané základné chemické poznatky majú
umožniť poznanie zákonitostí dejov v živej
hmote a poukázať na možnosti zásahu do
životných pochodov (usmerňovanie chorobných procesov, prevencia ochorení a pod.).
Dôležitou časťou tejto výučby sú základy
chémie nevyhnutné pre klinickú laboratórnu prax. Študijný program farmácia priniesol so sebou novú úlohu – zabezpečiť výučbu špecializovaných chemických disciplín
(anorganická, organická, analytická, fyzikálna a farmaceutická chémia). Rozsah a náplň týchto predmetov sú diametrálne odlišné od lekárskej chémie. Výučba týchto
predmetov musí byť orientovaná na chemickú podstatu syntézy (výroba liečiv) a analýzy (dôkaz prítomnosti a množstva účinných látok) chemických látok. Navyše nový
študijný program kladie úplne iné nároky na
prípravu náplne predmetov, zostavovanie
obsahu praktických cvičení, zabezpečenie
materiálu pre praktickú výučbu, zariaďovanie nových výučbových priestorov. Taktiež
vedecko-výskumný program, resp. riešené
grantové úlohy pracovného tímu lekárskej
chémie sú orientované medicínsko-ekotoxikologickým smerom (oxidačný stres vo
vzťahu k ochoreniam, resp. voľné radikály
ako markery ekotoxikologického poškodenia a pod.). Vedecko-výskumný program
pracovníkov farmaceutickej chémie je orientovaný farmaceuticko-farmakologickým
smerom (príprava nových farmaceutických
prípravkov, nové analytické postupy a
pod.).
Organizačné zmeny sa dotkli aj kliniky
malých zvierat. Zriadenie oddelenia vnútorných chorôb a oddelenia chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie vychádza
z organizácie obdobných kliník iných veterinárnych škôl v Európe a svete. Prínos
členenia kliniky na dve oddelenia bude spočívať predovšetkým v zefektívnení riadiacej
činnosti týchto oddelení v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a klinickej činnosti, navyše keď pracoviská kliniky sú v dvoch samostatných objektoch. Po
tomto prvom kroku organizačnej prestavby
môže nasledovať ďalší krok, a to vytvorenie
oddelenia zobrazovacích a špeciálnych diagnostických techník, resp. ďalších štrukturálnych jednotiek.
Akademický rok 2010/2011 bude takto
aj novou organizačnou štruktúrou pokračovať v budovaní farmaceutickej školy na našej univerzite.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

kach a dodatky k diplomu.
Slávnostnému aktu promócie nedodávajú
dôstojnosť len veľkolepé priestory Štátneho
divadla v Košiciach, ale aj premyslený scenár dávajúci každému okamihu vlastný význam tak, aby výnimočnosť promócie ostala
v pamäti absolventom, ich príbuzným a priateľom. Univerzita svojich študentov nielen
vzdeláva, ale vštepuje im aj hodnoty, ktorými
by sa mali riadiť, aj keď už opustia brány školy. Súčasťou promócie je teda aj slávnostný
sľub, ktorý absolventi skladajú podľa jednotlivých študijných programov.
Sľub absolventov študijných programov
všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín:
Predtým, ako Vám, absolventom študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín, bude udelený titul doktor veterinárskeho lekárstva, je potrebné, aby ste sľúbili, že:
- všetky svoje vedomosti a sily venujete
rozvoju spoločnosti,
- budete vždy a za
každých okolností ochotní poskytnúť pomoc pri
ochrane
zdravia zvierat, a
tým aj zdravia ľudí,
- budete, najmä v
záujme
ochrany
zdravia konzumentov, všemožne zabezpečovať produkciu
zdravotne a hygienicky neškodných potravín,
- budete ochraňovať, upravovať a kontrolovať
životné
prostredie v súlade
so špecifickým zameraním svojej profesie,
- k svojim povinnostiam budete pristupovať svedomito, s plným vedomím svojej zodpovednosti a na adekvátnej etickej úrovni,
- budete žiť a pracovať v duchu humanizmu a vzájomného rešpektovania sa,
- uchováte vo vďačnej pamäti Univerzitu
veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, na ktorej ste dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu.
Ste ochotní zložiť tento slávnostný sľub,
súc si vedomí jeho záväznosti?
Sľub absolventov študijného programu
kynológia
Predtým, ako Vám, absolventom študijného programu kynológia, bude udelený titul
bakalár, je potrebné, aby ste sľúbili, že:
- všetky svoje vedomosti a sily venujete
rozvoju spoločnosti,
- budete svoje odborné činnosti spojené s
kynológiou vykonávať profesionálne a zodpovedne, s rešpektovaním princípov ochrany prírody a zvierat,
- budete naďalej zvyšovať úroveň vedo-

mostí vo všetkých oblastiach činnosti orientovanej na kynologické aktivity,
- spôsob svojho života zasvätíte podľa
vlastných síl a svedomia k úžitku všetkých
živých organizmov a budete ich ochraňovať
pred utrpením či iným bezprávím,
- zdržíte sa konania a podpory činov, ktoré
nie sú v súlade s týmto sľubom. Ak vaše vedomosti nebudú stačiť na udržanie dobrého
zdravotného stavu zvierat vo vašej držbe, odovzdáte ich do rúk veterinárnym lekárom
schopným to urobiť tak, aby to bolo na ich úžitok,
- všetkých svojich učiteľov, ktorí Vám odovzdali svoje znalosti a vedomosti, si budete
vážiť a urobíte všetko, čo bude vo Vašich silách, aby ste ich mohli dôstojne nasledovať,
- uchováte vo vďačnej pamäti Univerzitu
veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, na ktorej ste dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu,
- v mene ľudskosti, humanizmu a lásky
ku všetkému živému budete tento sľub dodržiavať.
Ste ochotní zložiť tento slávnostný sľub,
súc si vedomí jeho záväznosti?
Sľub absolventov študijného programu
bezpečnosť krmív a potravín
Predtým, ako Vám, absolventom študijného programu bezpečnosť krmív a potravín,
bude udelený titul bakalár, je potrebné, aby
ste sľúbili, že:
- všetky svoje vedomosti a sily venujete
rozvoju spoločnosti,
- budete v záujme ochrany zdravia ľudí a
zvierat zabezpečovať produkciu zdravotne a
hygienicky nezávadných potravín a krmív živočíšneho i rastlinného pôvodu,
- svoje vedomosti budete využívať na implementáciu bezpečnostných systémov pri
výrobe a manipulácii s krmivami a potravinami,
- k svojim povinnostiam budete pristupovať svedomito, s plným vedomím svojej zodpovednosti a na adekvátnej etickej úrovni,
- budete naďalej zvyšovať úroveň svojich
vedomostí vo všetkých oblastiach činností orientovaných na bezpečnosť krmív a potravín,
- uchováte vo vďačnej pamäti Univerzitu
veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, na ktorej ste dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu,
- budete žiť a pracovať v duchu humanizmu a vzájomného rešpektovania sa a tento
sľub budete dodržiavať.
Ste ochotní zložiť tento slávnostný sľub,
súc si vedomí jeho záväznosti?
Tohoročným absolventom prajeme, aby sa
im naozaj darilo vykonávať ich profesiu podľa
tohto sľubu a aby ich osobný i pracovný život naplnil ich očakávania.
prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD. – prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc. –
prorektorka pre zahraničné
a doktorandské štúdium

Univerzita na Agrokomplexe 2010 v Nitre
Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex konajúca sa už
po 37-krát v priestoroch výstaviska v Nitre poskytla priestor pre viac ako 300 vystavujúcich firiem zo siedmych európskych štátov – Slovenskej republiky, Českej republiky,
Maďarska, Poľska, Rakúska, Talianska a Srbska. Počas štyroch dní spolu s Agrokomplexom
prebiehala aj výstava Obnoviteľné zdroje energie, 8. ročník výstavy Regióny Slovenska, 17.
medzinárodná družstevná výstava spotrebného a potravinárskeho tovaru Coopexpo, 13.
kontraktačno-predajná výstava malých a stredných podnikateľov Živnostenské trhy a výstava Svet koní s aktívnou účasťou Národného žrebčína v Topoľčiankach.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach mala svoj výstavný stánok v
pavilóne F. V expozícií bola posterovou formou predstavená univerzita a jej jednotlivé katedry a ústavy, ktoré poskytli na propagáciu výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti
(klinika prežúvavcov, klinika koní, ústav chovu zvierat, ústav parazitológie, ústav hygieny zvierat a životného prostredia, ústav fyziológie, laboratórium gnotobiológie). Časť výstavnej
plochy UVLF bola poskytnutá na propagáciu činnosti Komory veterinárnych lekárov SR.
Ďalšími vystavovateľmi v pavilóne boli Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ústavy rezortnej výskumnej základne i Slovenskej akadémie vied a rôzne záujmové zväzy a
komory. Centrum pavilónu zaberala výstavná plocha Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Najviac pozornosti venovali návštevníci prebiehajúcej akcií Objav mlieko, kde zábavnou formou, súťažami, kultúrnym programom a ponúkaním mlieka a mliečnych výrobkov prebiehala propagácia jeho konzumácie.
Živočíšna výroba sa tohto roku prezentovala primeranou vzorkou plemien hospodárskych zvierat. Obzvlášť bohatá bola výstava Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.
Veľký ohlas medzi chovateľmi a chovateľskými zväzmi mala prezentácia f.
ADVISE (MVDr. P. Guba), ktorá na
mobilnej mliekarničke spracovávala
mlieko nadojené od vystavovaných
dojníc a oviec. Veľmi kvalitná bola
výstava drobnochovateľov a záujmu
návštevníkov sa tešila aj celoslovenská výstava mladých králikov, na ktorej sa zúčastnil aj MVDr. P. Supuka.
Charakter výstavy Agrokomplex, až
na pavilóny a voľné plochy so živočíšnou výrobou, sa v dôsledku úbytku vystavovateľov spracovateľského
priemyslu (mäsiari, mliekari), výrobcov obalovej techniky a poľnohospo- Expozíciu UVLF v Košiciach a Komory veterinárdárskych strojov, mení na jarmok. V nych lekárov SR navštívil štátny tajomník
nasledujúcom období sa preto očaká- Ministerstva pôdohospodárstva SR MVDr. Gabriel
va zmena v organizácii výstavy za ú- Csicsai, prezident Komory veterinárnych lekárov
čelom jej zatraktívnenia, zvýšenia zá- SR MVDr. Ladislav Stodola, rektor univerzity prof.
ujmu vystavovateľov i návštevníkov. MVDr. E. Pilipčinec, kvestorka JUDr. S. Rolfová, ktoMVDr. Naď PAVEL, PhD. rých privítal garant výstavy za UVLF MVDr. P. Naď,
garant výstavy UVLF v Košiciach PhD. (sprava doľava)

Študentský domov UVLF a akademický
rok 2010/2011
Študentský domov (ŠD) je účelové zariadenie
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, ktoré poskytuje ubytovanie domácim a zahraničným študentom našej univerzity. Kapacita pre domácich študentov v oboch internátoch je 770 miest.
Okrem toho v ŠD 1 a ŠD 2 je vyhradených 60 miest
pre zahraničných študentov. Vzhľadom na veľký záujem
o štúdium na UVLF v Košiciach študentské domovy
nedokážu vyhovieť všetkým záujemcom o ubytovanie.
V študentskom domove prebieha v súčasnosti veľká rekonštrukcia zameraná na výmenu všetkých okien
za plastové. Súbežne s výmenou okien sa realizuje aj
zateplenie plášťa obidvoch
budov internátu. Realizácia
týchto projektov prinesie
univerzite značné úspory v
nákladoch za vykurovanie
a zlepší komfort a tepelnú pohodu našim študentom, keďže pri stave starých okien nebolo možné
zabezpečiť na všetkých izbách rovnaký tepelný štandard. Nemenej dôležitou
informáciou je, že prebieha
inštalácia internetových prípojok do každej izby a zároveň aj šírenie WIFI spôsobom v oboch budovách ŠD.
Prednedávnom sa o úroveň ubytovania, ceny a kapacitu v ŠD zaujímal aj novinár z regionálneho denníka a potvrdil, že záujem o ubytovanie na všetkých vysokoškolských internátoch v Košiciach je veľký. Preto
je nepochopiteľné, že sa nájdu takí študenti, ktorí úmyselne ničia a poškodzujú pridelený inventár, alebo hrubo a opakovane porušujú domový poriadok. Takíto študenti si sami znemožnia pokračovať v ubytovaní v nasledujúcom akademickom roku. Pri osobných rozhovoroch ich to zväčša mrzí a dôsledky svojho konania si uvedomia, až keď nezískajú ubytovanie. Opakom sú študenti, ktorí si svoje ubytovanie vylepšujú svojpomocne,
či už maľovaním, vlastným zariadením na izbách, ale
hlavne udržiavaním čistoty a poriadku na izbách a pri-

delených priestoroch. V tomto zmysle boli urobené pohovory aj s členmi Aqua Tera klubu, ktorí priestory átria
využívali ako skladový priestor. Na tieto účely bola študentom pridelená plechová garáž a dohodnuté pravidlá prevádzky. Taktiež vychádzame v ústrety študentom, ktorí majú v ŠD bicykle, a vyhradili sme im uzamykateľné miestnosti na prízemí.
Na záver chcem poďakovať študentkám, ktoré dobrovoľne prišli poumývať okná v jedálni, ktorú príležitostne využívajú pre činnosť pastoračného centra.
Jedná sa o tieto študentky: Mária Čelková, Beáta
Čerňanská, Monika Drážovská, Katarína Hlinková, Jana
Sabadková, Jana Škodáčková, Gertrúda Velčická a
Monika Srážovská. Poďakovanie patrí aj Natálii
Balogovej a Vande Bačinskej, ktoré dali nástenke vo vestibule ŠD pôvodný význam, prehľad a aktuálnosť.
Taktiež chcem poďakovať dvom neznámym študentkám, ktoré z vlastnej iniciatívy prišli pre rukavice a vrecúška, aby mohli očistiť areál ŠD od papierov a rôznych nečistôt.
Zároveň všetkým študentom v novom akademickom roku 2010/2011 prajem, aby sa im darilo v štúdiu a aby sa v študentskom domove cítili dobre.
Mgr. Jaroslav HOCHMANN
riaditeľ ŠD UVLF

Výmena okien a zateplenie oboch študentských domovov pokračuje rýchlo a z čelnej
strany je už vidieť výsledok rekonštrukcie.
Rovnako interiér izieb mení tvár na nepoznanie.

Konferencia EFSA
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach je jednou zo 16 slovenských organizácií nominovaných podľa čl. 36 nariadenia (ES) č. 178/2002 EP a
Rady, ktoré ako jediné organizácie v členských štátoch
Európskej únie môžu čerpať finančné prostriedky z
Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín – EFSA
(European Food Safety Authority) prostredníctvom grantov.
Tieto organizácie sa na národnej úrovni podieľajú na vedeckom hodnotení rizika.
Od roku 2010 je UVLF zapojená aj do európskej siete vedeckých organizácií EFSA pre hodnotenie rizika v oblasti
zdravia a pohody zvierat. Cieľom tejto siete je zlepšenie
spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a EFSA, podieľanie
sa na budovaní spoločného chápania princípov hodnotenia
rizika v oblasti zdravia a pohody zvierat a zvýšenie transparentnosti v súčasnom procese medzi členskými štátmi a
EFSA.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Kontaktný bod SR
pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v spolupráci s
Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
usporiadajú v Košiciach v dňoch 30. 9. – 1. 10. 2010
medzinárodnú vedeckú konferenciu ZDRAVIE A POHODA
ZVIERAT.
prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.
expert vedeckej siete EFSA pre pohodu zvierat

Životné jubileum doc. RNDr. Jany Staničovej, PhD
Doc. RNDr. Jana
Staničová, PhD., vysokoškolská učiteľka
na Katedre chémie,
biochémie a biofyziky UVLF v Košiciach,
sa v týchto dňoch
dožíva významného životného jubilea. Narodila
sa 29. 8. 1960 v Lipanoch v rodine, ktorá jej
odmalička vštepovala lásku ku vzdelaniu, umeniu, literatúre, ako aj k prírode, turistike a cestovaniu. Po maturite na Gymnáziu v Lipanoch
pokračovala vo vysokoškolskom štúdiu na
Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.
Vedecký odbor biofyzika a chemická fyzika ukončila s vyznamenaním a získala titul doktor
prírodných vied.
Po absolutóriu pôsobila v Biofyzikálnom laboratóriu Ústavu experimentálnej fyziky SAV v
Košiciach, kde sa venovala výskumu fyzikálnych vlastností enzýmu dýchacieho reťazca cytochróm c oxidázy. Túžba po pedagogickej práci ju však v roku 1986 priviedla na Vysokú školu veterinársku v Košiciach, kde nastúpila na
oddelenie biofyziky Katedry veterinárnej starostlivosti VŠV ako odborný asistent, neskôr aj
ako odborný garant a vedúca oddelenia. V
rámci organizačných zmien v roku 1990 prešlo oddelenie biofyziky pod Katedru chémie, biochémie a biofyziky UVL, na ktorej docentka
Staničová pôsobí dodnes ako vedúca ústavu biofyziky a biomatematiky. Vedecká hodnosť
PhD. v odbore biofyzika jej bola udelená vedeckou radou Matematicko-fyzikálnej fakulty
UK v Bratislave v roku 2001. V rokoch
2002/2003 absolvovala ročný postdoktorandský pobyt na Department of Biochemistry,
University of Texas Health Science Center v
San Antoniu, USA. V roku 2004 po úspešnej
habilitácii pred Vedeckou radou UVL získala vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore
biochémia.
Jubilantka počas svojho pedagogického

pôsobenia celkom prebudovala náplň výučby
biofyziky na univerzite tak, aby študentom zrozumiteľne priblížila predmet z medicínskeho
pohľadu. Výrazne zmodernizovala praktické cvičenia a je autorkou niekoľkých učebných textov
v slovenskom a anglickom jazyku. V súčasnosti je garantom fyzikálnych a biofyzikálnych
disciplín pre študijné programy všeobecné veterinárne lekárstvo v slovenskom aj anglickom
jazyku, hygiena potravín a farmácia. Podieľa sa
blokovými prednáškami z biofyziky na výučbe
spoločného nórsko-slovenského bakalárskeho
programu Animal Science na Bod? University
College v Nórsku. Docentka Staničová je tiež
neúnavným propagátorom lekárskej biofyziky
na domácom aj medzinárodnom fóre.
Prostredníctvom pozvaných prednášok predstavila biofyzikálne disciplíny vyučované na
UVLF v Košiciach na konferenciách v Českej a
Slovenskej republike, Španielsku, USA a v
Poľsku.
Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa jubilantka venuje dvom oblastiam. V spolupráci
s Katedrou biofyziky Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ pracuje na výskume farmakologického efektu niektorých liečiv (amantadín, hypericín) s
dôrazom na vysvetlenie mechanizmu ich účinku na molekulovej úrovni. Do tohto výskumu sú
zapájaní aj jej študenti prostredníctvom diplomových prác. Štúdium vzťahu medzi štruktúrou
a funkciou enzýmu dýchacieho reťazca cytochróm c oxidázy je druhou oblasťou jej ve-

deckého záujmu, ktorá je realizovaná v prevažnej miere na pracoviskách v USA. Výsledky
svojej práce publikuje vo vedeckých, hlavne
karentových časopisoch, je členkou komisie pre
doktorandské štúdium v odbore biochémia na
UVLF a členkou komisie pre vedný odbor biofyzika na PF UPJŠ v Košiciach. Je zodpovednou riešiteľkou VEGA a KEGA projektov, posudzovateľkou vedeckých projektov, dizertačných, diplomových prác a učebných textov.
Doc. Staničová preukázala mimoriadny vzťah
ku vedecko-pedagogickej práci, jej čestnosť a
zásadovosť vo vzťahu k študentom je umocňovaná úprimnosťou a ochotou venovať im svoj
čas, čo u nich v nemalej miere prispieva k uvedomeniu si spolupatričnosti s kvalitnou univerzitou. Logické uvažovanie, pracovitosť a samostatnosť jej umožnili úspešné pôsobenie a
získanie hodnotných výsledkov v náročnom
prostredí zahraničných univerzít. Z pohľadu katedry a univerzity možno konštatovať, že jubilantka sledujúc trendy vo vedeckom výskume a
zavádzajúc ich do pedagogického procesu je
zakladateľkou modernej biofyziky na UVLF, ktorej výučba prispieva k celkovému profilu absolventa univerzity.
K jubileu jej čo najsrdečnejšie gratulujeme a
do ďalších rokov prajeme pevné zdravie, veľa
šťastia a ďalších významných pracovných i životných úspechov.
Kolektív katedry chémie,
biochémie a biofyziky

Doc. MVDr. Richard Hojer, CSc., – 80 ročný
Doc. MVDr. Richard Hojer, CSc., sa narodil 1. 8. 1930 v Seredi. Patrí medzi prvých absolventov našej školy. Po absolvovaní štúdia začal pracovať na vtedajšej Vysokej škole veterinárskej v roku 1954. Stál pri formovaní výučby hygieny potravín na našej škole a uvádzaní poznatkov vedy v tejto oblasti do praxe.
Pán docent Hojer počas 40-ročného pôsobenia na Katedre hygieny a technológie potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach vykonával rôzne funkcie, viedol
praktické cvičenia a prednášky, vzdelával postgraduálnych študentov, školil zamestnancov
v praxi, podieľal sa na vedecko-výskumnej práci katedry, čím sa zapísal do povedomia veterinárnej obce ako erudovaný odborník v oblasti hygieny potravín.
V roku 1979 MVDr. R. Hojer, CSc., habilitoval a v roku 1980 bol ustanovený do funkcie
docenta pre odbor veterinárna hygiena a zároveň za vedúceho oddelenia hygieny a technológie mäsa katedry hygieny a technológie potravín. V pedagogickom procese zabezpečoval výučbu v predmetoch prehliadka jatočných zvierat, všeobecná hygiena potravín, hygiena a technológia mäsa. Jeho pracovnou náplňou bolo tiež zabezpečovanie výrobnej a
prevádzkovej praxe študentov 3. a 4. ročníka študijného odboru hygiena potravín. K jeho
pedagogickej práci patrila tiež príprava učebných textov. Podieľal sa ako autor niekoľkých
kapitol pri tvorbe vysokoškolských učebníc (Hygiena králičieho mäsa, Hygiena včelieho medu, Hygiena potravín). Ako vedúci spoluautor v súčinnosti s Brnenskou VŠV pripravil tri vysokoškolské učebné texty.
Znalosť cudzích jazykov doc. Hojera predurčovala, aby našu školu reprezentoval na dlhodobých expertízach na Univerzite v Havane, kde bol opakovane na menovité vyžiadanie, a
v roku 1984 v Ugande na Univerzite v Kampale, kde tiež napísal a vydal učebný text v
anglickom jazyku Veterinary Inspection of Slaughter animals and Judgement of Meat.
Znalosti jazykov tiež využil doma ako školiteľ zahraničných postgraduálnych študentov, najmä z Kuby, a pri zavedení výučby v zahraničnom štúdiu.
Vedecko-výskumná činnosť doc. Hojera v prvopočiatku bola zameraná na riešenie aktuálnych problémov, ktoré sa vyskytovali v praxi, najmä vplyvy skladovania na zdravotnú bezpečnosť potravín. Neskôr bol zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom niekoľkých rezortných výskumných úloh zaoberajúcich sa hlavne hodnotením kvality mäsových bielkovín
a mäsa.
Významný podiel má doc. Hojer aj pri organizovaní vedeckej konferencie Hygiena
Alimentorum, ktorej bol niekoľkokrát odborným garantom.
V roku bol 1990 doc. Hojer v priamych voľbách zamestnancami katedry zvolený za vedúceho katedry. Tuto funkciu vykonával do roku 1991, kedy prišiel do platnosti nový vysokoškolský zákon, ktorý zmenil systém obsadzovania funkcií vedúcich pracovníkov. Doc.
Hojer sa aj naďalej venoval pedagogickej činnosti až do roku 1995, kedy odišiel do dôchodku. Aj po ukončení pracovného pomeru s univerzitou doc. Hojer vypomáhal pri výučbe zahraničných študentov v anglickom jazyku.
Docent Hojer ako zamestnanec našu univerzitu reprezentoval aj na poli športovom ako
člen nezabudnuteľného futbalového mužstva zamestnancov, ale hlavne ako lyžiar na univerzitnom trojstretnutí v Račkovej doline.
Všetci zamestnanci katedry hygieny a technológie potravín veríme, že mu športový elán
prinesie ešte veľa radostí v živote!

MVDr. Anna Laciaková, PhD. – 60 ročná
V týchto dňoch si pripomíname 60. výročie
narodenia MVDr. Anny Laciakovej, ktorá sa narodila 29. 7. 1950 v Košiciach. Po absolvovaní
VŠV na Šrobárovej ulici v Košiciach v roku
1968 začala študovať na vtedajšej Vysokej
škole veterinárskej v Košiciach, ktorú ukončila
štátnymi záverečnými skúškami v roku 1975.
Od toho roku je zamestnankyňou našej školy
na katedre životného prostredia na oddelení
zoohygieny ako vedecko-výskumná pracovníčka.
Počas tohto obdobia aktívne pracovala na
štyroch výskumných úlohách a dvoch vedeckých projektoch, ktorých výsledky publikovala
vo vedeckých a odborných časopisoch.
Výsledkom jej snaženia vo vedecko-výskumnej
činnosti bola obhajoba dizertačnej práce na tému Dezinfekčná účinnosť kombinovaných prípravkov vo výrobni trvanlivých mäsových výrobkov. Túto prácu úspešne obhájila v roku
1991 a bol jej udelený titul CSc. Táto oblasť
vedeckej činnosti sa jej stala celoživotným ko-

Blahoželáme jubilantom
V letných mesiacoch oslávili svoje
životné jubileum
Mária Perháčová
a Eva Sabolová.
Srdečne blahoželáme
a prajeme im
všetko najlepšie!

níčkom, ktorú neskôr rozšírila o problematiku
mikroskopických vláknitých húb a mykotoxínov.
V roku 1995 prechádza na vtedajšie oddelenie hygieny a technológie mäsa katedry hygieny a technológie potravín. V novom prostredí sa rýchle aklimatizovala, čoho dôkazom je
participácia na šiestich výskumných projektoch a jednom zahraničnom projekte.
Výsledky svojej práce úspešne prezentovala aj
na zahraničných vedeckých podujatiach vo
Francúzku, Španielsku, Poľsku a v Čechách.
Ako vedecko-výskumný pracovník si neustále
zvyšovala svoju kvalifikáciu. V poslednom období bola vedúca grantového projektu VEGA a
v súčasnosti grantového projektu KEGA.
Odborné znalosti MVDr. A. Laciakovej, PhD.,
v oblasti sanitácie a mykotoxikológie sa využívajú na katedre aj v pedagogickom procese
pri výučbe študentov 4. a 5. ročníka. V novom študijnom programe bezpečnosť krmív a
potravín je vedúca študijného premetu mykológia potravín a krmív. Svoje znalosti tiež odovzdáva ako školiteľ diplomových prác a školiteľ postgraduálneho štúdia.
MVDr. Anna Laciaková, PhD., v civilnom živote v nedávnej minulosti prekonala aj ťažké
obdobie, ale naďalej jej robia radosť syn a
dcéra, ale hlavne vnúčatá. Veríme, že k osobnému šťastiu bude aj naďalej patriť radosť z
práce na našej katedre.
Členovia Katedry hygieny a technológie potravín a zvlášť Ústavu hygieny a technológie
mäsa UVLF v Košiciach jej blahoželajú k životnému jubileu a želajú ešte veľa úspechov a radosti.

Pribudla ďalšia adaptovaná cvičebňa
Snahou terajšieho vedenia
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
od začiatku jeho funkčného obdobia je okrem iného zveľaďovať priestorové podmienky pre
zabezpečenie pedagogického
procesu.
Finančných prostriedkov na
rekonštrukcie, prestavby či adaptácie z dotačných prostriedkov nie je dostatok a univerzita hľadá ďalšie možnosti financovanie týchto aktivít.
Mnohí privítali možnosť čerpať
financie z európskych štrukturálnych fondov. Prípravou kvalitných projektov sa o ne permanentne uchádza aj naša univerzita. Boli sme
nadšení, keď sa začal implementovať projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v
Košiciach zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 5.1 a výzvy Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vysokých škôl.
Jednou z aktivít projektu je aj vybudovanie
počítačovej cvičebne na ústave súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky. Pre túto aktivitu boli oprávnenými výdavkami zakúpenie osobných počítačov, dataprojektora, avšak akékoľvek iné výdavky súvisiace so
stavebnou adaptáciou cvičebne nemohli byť z
financií určených pre realizáciu projektu uplatnené.
Po tejto neradostnej správe zamestnanci
univerzity pracujúci na ústave na čele so svojím vedúcim Ing. Michalom Hadbavným, CSc.,
dali hlavy dohromady a zhodnotili všetky alternatívy, ako zabezpečiť skorú adaptáciu
pôvodnej cvičebne na modernú počítačmi vybavenú miestnosť. Ako prvá bola vylúčená
možnosť adaptácie z centrálnych zdrojov univerzity vzhľadom na objem finančných prostriedkov, ktoré na tento účel univerzita má v
tomto roku k dispozícii. Po vykonaní predbežnej kalkulácie nákladov na adaptáciu cvičebne,
ktorú nám urobila firma MAJO, a zhodnotení
finančných možností ústavu bolo rozhodnuté o
svojpomocnej adaptácii v kombinácii s dodávkou niektorých prác.
Vážnym problémom nielen budovy č. 5 je
stav elektrickej siete. Je nepredstaviteľné, aby
spoľahlivo pracovali počítače bez adekvátnej elektrickej siete, a preto túto časť adaptácie zabezpečila firma MAJO.
Samozrejmou súčasťou počítačovej cvičebne je aj možnosť individuálneho pripojenia sa
na internet. Logiku rozmiestnenia jednotlivých
prípojok a vlastnú realizáciu položenia káblov
internetového pripojenia vykonal pracovník ústavu Ing. Ladislav Takáč, PhD.
Ak si ešte pamätáte nekomfortné sedenie v
laviciach pôvodnej cvičebne v kombinácii s
pracovnými plochami, quasi stolíkmi, určite
uznáte, že nielen z hľadiska ergonomického,

ale ani z hľadiska technického nebolo možné
inštalovať do takéhoto prostredia počítače.
Takže pribudla ďalšia potreba – zabezpečiť potrebný počet stolov vyhovujúcich z pohľadu
technického, priestorového a ekonomického.
Túto úlohu vyriešil inžinier Takáč v spolupráci
s pánom Rastislavom Vargom, ktorý navrhol a
vyrobil požadované stoly. Pôvodné lavice boli
umiestnené stupňovito nad sebou a uložené
na podeste. Po rozobratí lavíc a podesty sa
nám naskytol pohľad na štyri vrstvy linolea pochádzajúceho z rôznych období stavebných
aktivít vykonaných v cvičebni ústavu. Po zvážení všetkých za a proti z pohľadu trvácnosti,
odolnosti, estetiky a finančných nákladov sme
sa rozhodli pre položenie keramickej dlažby.
Nakoniec boli zakúpené stoličky a vertikálne
žalúzie, ktoré sú nielen funkčné, ale aj dokresľujú celkovú harmóniu adaptovanej cvičebne.
Celkové náklady na adaptáciu a vybavenie
cvičebne predstavovali 6 300,- C, z toho
3 100,- C elektrická sieť, 1 700,- C stoly,
700,- C
keramická dlažba a lepidlo,
350,- C stoličky, 300,- C vertikálne žalúzie a
150,- C spotrebný materiál. Všetky náklady
boli hradené z prostriedkov ústavu – z financií určených na zabezpečenie pedagogického
procesu vrátane prostriedkov zo zahraničného
štúdia a z grantových finančných prostriedkov. Tieto finančné prostriedky ušetril ústav
univerzite a k tomu je ešte potrebné pripočítať ušetrené finančné prostriedky za vykonanie
všetkých búracích prác a následného položenia dlažby.
Otázkou by mohlo byť, kedy boli všetky práce vykonané? Po pracovnej dobe, v soboty a
nedele, počas dovoleniek.
Osobne chcem, ako prorektor pre rozvoj
školy a styk s praxou, poďakovať všetkým
svojim kolegyniam a kolegom z ústavu, ktorí
sa všetci stotožnili s potrebou uskutočniť adaptáciu cvičebne a prispeli mierou akou vedeli a mohli k celkovému výsledku, za ktorý
sa rozhodne netreba hanbiť.
Univerzite pribudla ďalšia adaptovaná moderná cvičebňa, v ktorej bude určite radosť učiť a študentom získavať ďalšie vedomosti.
doc. MVDr. Peter KORIM, CSc.
prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou

Zlepšenie podmienok pre prácu kliník
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach je dlhodobo v rámci rôznych hodnotení na národnej úrovni zaraďovaná medzi najlepšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike.
Na strane jednej je to príjemný pocit z ocenenia
systematickej snahy o kvalitu, na strane druhej to
predstavuje záväzok na udržiavanie daného stavu.
Súčasné vedenie univerzity vykonalo počas
svojho funkčného obdobia enormné množstvo
práce pri reštrukturalizácii katedier a kliník a vypracovaní nových, resp. inovovaných učebných
plánov. Dôležitou súčasťou tohto procesu je aj
prispôsobenie materiálno-technickej základne pre
úspešnú implementáciu jednotlivých úloh, ktoré z
celého procesu vyplynuli.
Snáď najviac diskusií vyvolala reštrukturalizácia
kliník našej univerzity. Táto jednoznačne vyplynula
z odporúčaní, ktoré boli univerzite uložené pri reevalvácii Edukačnou komisiou Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie so sídlom
v Bruseli (EAEVE - European Association
Establishments for Veterinary Education) v roku
2006. Neradi to pripomíname, ale pre oživenie pamäti uvádzame, že proces reevalvácie nebol ukončený „vďaka“ závažnému nedostatku, ktorým podľa komisie bola absencia fungujúcej kliniky koní.
Od roku 2007 po reštrukturalizácii katedier a
kliník došlo k niektorým zásadným zmenám aj v
priestorovom usporiadaní nových kliník založených na druhovom prístupe. Okrem týchto, podľa
niektorých „kozmetických“ zmien, existuje komplexný plán adaptácií súčasných priestorov pre
praktickú klinickú výučbu ako aj výstavby nových
objektov.
Vďaka schopnosti argumentmi presvedčiť kompetentných vedúcich predstaviteľov ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu a dôkladnej príprave všetkých relevantných podkladov pre stavebné konanie sa mohla v lete tohto roku začať

Vizualizácia budúceho vzhľadu pavilónu
č. 18

výstavba nového viacúčelového objektu, ktorý bude slúžiť klinike koní a klinike prežúvavcov.
Nový moderný viacúčelový objekt bude postavený na mieste, kde podľa pamätníkov v roku
1952 boli svojpomocne dobudované maštale, v
ktorých boli umiestnené rôzne druhy zvierat a
ktoré slúžili viacerým klinikám a v istom období
aj vtedajšej vojenskej katedre.
Mnohí budeme asi s nostalgiou spomínať na
priestory, v ktorých sme získavali prvé skúsenosti
s klinickou diagnostikou a kde sme obhajovali
svoje vedomosti z vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných pri odovzdávaní pacientov.
Prvotný smútok ale určite prekoná pocit radosti a hrdosti na to, že naši kolegovia a spolu s nimi ich študenti dostanú do užívania moderné priestory, ktoré zodpovedajú aktuálnym požiadavkám na výučbu aj výskum v predmetnej oblasti.
Navyše, dobrý pocit pedagógov môže byť umocnený skutočnosťou, že mali možnosť svojimi návrhmi ovplyvňovať rozmiestnenie jednotlivých miestností podľa logických potrieb.
Po dokončení výstavby nového objektu bude v
ňom mať k dispozícii klinika koní cvičebňu, seminárnu miestnosť, miestnosti pre študentov a ošetrovateľov, boxy pre kone, sklady krmiva, sklady
náradia, umyváreň, sprchy a toalety. Obdobné
priestory bude mať k dispozícii klinika prežúvavcov, ktorej navyše pribudnú ošetrovňa a priestory
pre vykonávanie pokusov na malých prežúvavcoch.
Vybudovanie viacfunkčného objektu pre kliniku
prežúvavcov a kliniku koní sa realizuje z prostriedkov, ktoré poskytlo ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu. Veríme, že ešte väčší balík financií pribudne zo štrukturálnych fondov a univerzite sa podarí zámer vybudovať materiálnotechnické podmienky pre všetky kliniky univerzity
na úrovni, ktorá zodpovedá súčasným požiadavkám a stavu poznania v tejto oblasti. Po kompletnej realizácii zámeru vybudovania kliník na
druhovom prístupe sa univerzita kvalitatívne posunie dopredu a určite to bude na prospech ďalším
generáciám šľachetného povolania – veterinárnym lekárom.
JUDr. Silvia ROLFOVÁ, kvestorka
doc. MVDr. Peter KORIM,
CSc., prorektor pre rozvoj školy
a styk s praxou

Školský poľnohospodársky podnik, n. o.,
Zemplínska Teplica je
samostatnou organizačnou jednotkou UVLF v Košiciach s právnou
subjektivitou. ŠPP je špecifickým pracoviskom
UVLF, ktorý má v rozpočte univerzity vyčlenený
príspevok na zabezpečenie praktickej výučby
študentov. Po nástupe súčasného vedenia univerzity bolo s vedením podniku dohodnuté, že
každoročne bude vzájomne odsúhlasená suma
finančných prostriedkov použitá na revitalizáciu
ubytovacej časti a na ďalšie adaptácie ubytovaco-výučbovo-stravovacieho komplexu.
Tento rok nebol výnimkou a podarilo sa
skompletizovať adaptáciu celej časti komplexu,
t. j. internátu pre študentov, posluchární, spojovacej chodby medzi ubytovacou a stravovacou
časťou a jedálne vrátane kuchyne. Patrí sa uviesť, že boli vybudované ďalšie šatne na prezliekanie pre študentov, vyasfaltovaná časť dvora
priliehajúceho k šatniam a vybudovaná hygienická slučka. Tí, ktorí navštívili v ostatnom období ŠPP, boli zrejme príjemne prekvapení rozsahom vykonaných prác a celkovým vzhľadom
predtým nie veľmi vábne vyzerajúcich budov.
Aj v súvislosti so začatím výstavby nového
viacfunkčného objektu na mieste objektu č. 18

Adaptácia výučbových priestorov na ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica

v areáli univerzity dochádza k adaptácii ďalšej
budovy nachádzajúcej sa v blízkosti skôr uvedeného komplexu.
Ide o bývalé doškoľovacie stredisko na tréning dojičov. Roky nevyužívaná budova dostane
nové využitie a bude slúžiť ako administratívne
a výučbové zázemie pre kliniku prežúvavcov a
pre kliniku ošípaných. Súčasná adaptácia spočíva vo vykonaní stavebných úprav na druhom
nadzemnom podlaží. Výsledkom je vznik veľmi
peknej posluchárne s kapacitou minimálne 90
miest, štyroch kancelárií pre pedagógov a
dvoch kultúrnych hygienických zariadení osobitne pre mužov a osobitne pre ženy.
Samozrejmosťou je výmena nevyhovujúcich oceľových okien na celom podlaží za plastové okná s dobrými tepelno-izolačnými vlastnosťami,
tepelná izolácia stropu minerálnou vlnou vrátane hydroizolačnej fólie a namontovanie kazetových stropných podhľadov s integrovanými úspornými svietidlami. Súčasťou adaptácie je aj
nová elektroinštalácia zásuvkového a svetelného okruhu, nové rozvody ústredného kúrenia
vrátane nových radiátorov a nové rozvody tep-

lej a studenej vody vrátane novej kanalizácie.
Pre ďalšie zlepšenie podmienok na pedagogický proces v posluchárňach, ktoré sa nachádzajú na ŠPP, sa zrealizuje oddelením informačných a komunikačných technológií našej
univerzity bezdrôtová LAN sieť s pripojením na
internet a možnosťou privátnej virtuálnej komunikácie s UVLF. Taktiež budú inštalované dataprojektory v posluchárňach a Boumatic EZCow Plus umožní konfigurovať zber dát a ich
prenos na UVLF.
Ak veľmi stručne zhrnieme to, čo sa podarilo
za ostatného tri a pol roka zrealizovať na ŠPP v
prospech pedagogického procesu, môžeme s
pokojným svedomím povedať, že peniaze sme
neprejedli, ale účelne využili a pre študentov
boli vytvorené podmienky, aké na ŠPP už dávno
nemali. Veríme, že sa to odrazí aj v kvalite výučby vybraných klinických predmetov a v ďalšom šírení dobrého mena univerzity nielen doma, ale aj v zahraničí.
doc. MVDr. Peter
KORIM, prorektor
pre rozvoj školy
a styk s praxou
JUDr. Silvia
Rolfová, kvestorka
Autor foto:
Ing. Marek
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Sv. František z Assisi na Podhradovej
Soren Kierkegaard povedal: „Bez viery sa potkneme aj o steblo slamy, s vierou prenesieme i
hory.“ Z prirodzenej túžby človeka nájsť v sebe
aj duchovnú stránku života vychádza snaha študentov po poznaní a rozvoji svojej viery. Už v
období komunizmu, pred rokom 1989, sa študenti stretávali pri modlitbe v menších skupinách. Po páde totalitného režimu, ktorého prejavom bolo aj obmedzovanie náboženskej slobody,
začali viac a intenzívnejšie organizovať stretnutia, výlety a pod., vytvárali sa živé vzťahy. So vznikom Univerzitného pastoračného centra sv. košických mučeníkov v Košiciach 15. decembra
1998 sa postupne formovala organizačná štruktúra spoločenstva študentov aj na internáte
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach. Slávili sa sv. omše, organizovali biblické stretnutia. Študenti spomedzi seba utvorili tzv.
koordinačný tím, ktorého úlohou bolo plánovanie
a realizácia aktivít, komunikácia s vedením internátu a školy. Potvrdenie identity spoločenstva
mladých veterinárnych medikov, farmaceutov
a kynológov došlo vybraním si patróna spoločenstva sv. Františka z Assisi
29. apríla 2008. Jeho odkaz slobody
od materiálneho sveta, túžby po láske
a pokoji je i dnes nanajvýš aktuálny.
Pod „značkou“ Internátne spoločenstvo sv. Františka z Assisi na
Podhradovej sú organizované mnohé
aktivity na pôde študentského domova. Diskusné a filmové večery, adorácie, spoločné modlitby. V uplynulom
období sme privítali medzi sebou mnohých vzácnych hostí, ktorí sa v pred-

náške či diskusii podelili o zážitky zo svojich štúdií, ciest a práce: Mgr. Pavol Hudák, prof.
PaedDr. ThDr. Jozef Leščinský, PhD., prof. MVDr.
Martin Zibrín, PhD., prof. ICDr. Mgr. MVDr.
Miroslav Konštanc Adam, PhD., a mnohí ďalší.
Hlavnou a pravidelnou akciou je slúženie sv.
omše rímsko-katolíckeho obradu v priestoroch
jedálne študentského domova každý utorok o
19.30, ktorej sa neraz účastní aj 60 študentov.
Naše spoločenstvo je súčasťou Univerzitného
pastoračného centra v Košiciach, do ktorého duchovnej správy patrí aj ďalších 9 vysokoškolských internátov. Vďaka za pomoc pri organizovaní akcií nášho spoločenstva patrí kňazom UPC,
duchovnému správcovi nášho spoločenstva Mgr.
Jozefovi Kohutovi, obetavým študentom, ústretovému vedeniu školy a internátu, za ochotu v neposlednej rade pani Alene Bačovej s manželom.
Verím že aj naše spoločenstvo prispieva svojím
spôsobom k prehlbovaniu si osobnej viery a
vzniku skutočných priateľstiev medzi študentmi.
MVDr. Marián PROKEŠ

Čo rozumieť pod pojmom farmaceutická chémia
Farmaceutická chémia je samostatným vedným odborom a jednou zo základných profilových
disciplín štúdia farmácie. Z hľadiska profilu a kompetencií farmaceuta majú poznatky získané štúdiom farmaceutickej chémie nezastupiteľné miesto. Rovnako nezastupiteľná je aj v oblasti základného a aplikovaného výskumu. Tieto skutočnosti sú dôvodom opodstatnenosti ustanovenia
Ústavu farmaceutickej chémie UVLF v Košiciach.
Farmaceutická chémia je odbor študujúci liečivá ako aj pomocné látky chemického charakteru.
Podkladom sú vybrané poznatky z prírodných, lekárskych, veterinárnych aj technických vied. Ide o
odbor interdisciplinárny s určitou spojovacou funkciou medzi chemickými a biologickými disciplínami a špecificky farmaceutickými subdisciplínami.
Poskytuje ucelený obraz o liečivách a pomocných látkach chemického charakteru, nevyhnutný
pre zvládnutie ďalších nadväzujúcich disciplín, najmä analýzy liečiv, farmakológie a technológie liekových foriem.
Hlavná pozornosť sa sústreďuje na syntézu nových potenciálnych liečiv, charakterizáciu ich štruktúry, na štúdium štrukturálnych faktorov molekuly liečiva ovplyvňujúcich účinok vrátane jej modifikácie a významu pre farmakokinetické a farmakodynamické procesy prebiehajúce pri aplikácii
liečiva do organizmu. Zaoberá sa aj štúdiom príčinných súvislostí medzi chemickou štruktúrou a
stálosťou liečiv, pričom je venovaná pozornosť aj potenciálnym predpokladom k možným interakciám (chemické inkompatibility).
Obsahovú náplň farmaceutickej chémie je možno podľa študovaných oblastí rozčleniť do troch
častí:
1. farmaceutická chémia všeobecná, zahŕňajúca teóriu a systematiku liečiv a pomocných látok
chemického charakteru,
2. teória a metodika ich syntézy vrátane technológie výroby,
3. teória a metodika ich hodnotenia analytickými metódami.
Všeobecná časť farmaceutickej chémie upriamuje pozornosť na názvoslovie liečiv chemického
pôvodu, zaoberá sa zdrojmi nových chemických liečiv, študuje vzťahy štruktúra – účinok, problematiku modifikácie štruktúry ako aj fyzikálno-chemické vlastnosti liečiv.
Systematická časť triedi liečivá podľa charakteru a druhu spôsobu ich použitia, t. j. z hľadiska funkčného. Triedenie podľa chemickej štruktúry je druhoradé. Týmto sa vytvára priestor pre porovnávanie liečiv, ktoré sú blízke
svojím klinickým využitím, aj keď mechanizmom účinku alebo chemickou štruktúrou sú odlišné.
Zvolený spôsob klasifikácie predstavuje nielen logickú spojitosť medzi farmaceutickou chémiou a
farmakológiou, ale je významný i z hľadiska praxe. Zodpovedá už dnes bežne používanému rozdeleniu liečiv v rámci ich anatomicko-terapeuticko-chemickej klasifikácie (ATC) podľa WHO. Špecifickou
oblasťou farmaceutickej chémie je potom štúdium vzťahov medzi chemickou štruktúrou a biologickými vlastnosťami chemicky definovaných látok a využitie týchto poznatkov pri navrhovaní a vývoji
nových účinnejších a bezpečnejších látok. Zvládnutie farmaceutickej chémie spolu s ďalšími vedomosťami umožňuje v mnohých prípadoch vysloviť nielen predikciu biologickej aktivity, ale i ďalších vlastností potrebných pri zaobchádzaní, uchovávaní a praktickom používaní liečiv.
PharmDr. Ján MACEK, CSc.

VŠ v médiách
S blížiacim sa začiatkom nového akademického
roku sa v médiách častejšie objavuje téma vysokého školstva. Uprostred leta však tieto témy rozhodne nezneli pohodovo, práve naopak. Venovali
sa niektorým kauzám a tiež kritickým okom hodnotili niektoré aspekty ich pôsobenia.
Príspevok Vysoké školy si robia zo študentov ešte väčší biznis (Pravda 16. 8. 2010) si všímal poplatky za externé štúdium, pričom okrem porovnania ich výšky za akademický rok 2009/2010 a
2010/2011 sa zameral aj na kvalitu externého štúdia. Napriek tomu, že poplatky za externé štúdium
sa zvyšujú, a v niektorých prípadoch aj o stovky
eur, kvalita výučby tomu nezodpovedá. „Externé
štúdium pritom už roky ďaleko zaostáva za denným
a jeho kvalita stále upadá. Univerzity si z neho urobili výnosný obchod. Prijímajú čo najviac študentov, ktorým však často ide len o diplom, a tak sú
ochotní platiť a nič za to nepožadovať.“ Len dve vysoké školy externé štúdium dlhodobo nespoplatňujú - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Technická univerzita vo Zvolene.
V príspevku sa v súvislosti s neobmedzeným
počtom externých študentov na vysokých školách
ďalej uvádza: „To znamená, že vysoké školy môžu
nabrať toľko externých študentov, koľko je v ich
možnostiach. A na poplatkoch za nich zarobiť.
Bolo by to v poriadku, keby im za to ponúkali zodpovedajúcu kvalitu. Tá však už roky chýba.“ Naša
univerzita na svojich externých študentoch nielenže nezarába, ale nemieni ani zľavovať v kvalite tohto štúdia v porovnaní so štúdiom denným. A aj
preto je podiel externých študentov na celkovom
počte študentov univerzity len 6 percent.
So zavedením nového študijného programu farmácia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v akademickom roku
2006/2007 vstúpila univerzita aj do „farmaceutického sveta“ a stala sa štvrtým členom rodiny slovenských a českých farmaceutických škôl. A
predstavila sa aj v odborno-informačnom časopise
Slovenskej lekárnickej komory Lekárnické listy
7/2010. Príspevok Mgr. Prachárovej – V
Košiciach začali druhú etapu rozvoja farmaceutického štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach – prináša informácie o začiatkoch študijného programu farmácia a jeho etablovaní medzi ďalšími vysokými školami, ktoré
poskytujú tento študijný program. Z rozhovoru s
rektorom univerzity prof. MVDr. E. Pilipčincom,
PhD., vyplynuli ďalšie kroky, ktoré univerzity čakajú.
„Rok 2010 je podľa slov rektora univerzity aj rokom
začatia budovania druhej etapy farmaceutickej
školy na UVLF. Čaká ich ďalšie inštitucionálne a
personálne posilnenie, postupné dobudovávanie
farmaceutických katedier a ústavov, vybudovanie
univerzitnej lekárne, rozšírenie farmakologického a
položenie základov farmaceutického výskumu.“
Príspevok tiež informoval o aktuálnom dianí na
univerzite, ktorá v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou, resp. Regionálnou lekárnickou komorou v Košiciach pripravuje v tomto období
prax študentov farmácie vo verejných výučbových
lekárňach. PharmDr. Tibor Czuľba, predseda RLeK
v Košiciach a člen vedeckej rady univerzity,
zdôraznil potrebu spoločnej snahy majiteľov lekární
a študentov, aby prax priniesla to, čo sa od nej očakáva. „Aj keď sme všetko dôsledne pripravili, plánujeme sa počas praxe zamerať aj na kontrolnú činnosť, aby sme sa priamo v lekárňach presvedčili,
ako prax prebieha,“ hovorí PharmDr. Czuľba v tomto príspevku.
(lk)
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