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V súčasnosti už nikto nepochybuje, že vzdelávanie budúceho
veterinárneho lekára založené na systémovom prístupe je prekonanou minulosťou, a že moderné veterinárske vzdelávanie využíva
druhový princíp a musí byť zabezpečované na klinických pracoviskách orientovaných podľa druhov zvierat. Proces transformácie
kurikúl v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín v smere prechodu od systémového k
druhovému bol zahájený na našej univerzite v roku 2007 a šiel ruUčebné plány študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena
potravín boli na našej univerzite prvýkrát
evalvované Spoločnou edukačnou komisiou EAEVE v roku 1996 a opätovne evalvované v roku 2005. Na základe opätovne vykonanej evalvácie komisia pripravila
tzv. Hodnotiacu správu, v ktorej okrem iného univerzite odporučila budovať klinické pracoviská podľa druhov zvierat a klinickú výučbu zabezpečovať na prístupe po
jednotlivých druhov
zvierat. Hodnotiaca
správa kritizovala skutočnosť, že klinická
výučba na univerzite
bola zabezpečovaná
na prístupe po jednotlivých orgánových
systémoch, čo bolo v
jednoznačnom rozpore s európskym štandardom pre veterinárske vzdelávanie a veterinársku prax.
Na základe odporúčania Spoločnej edukačnej komisie EAEVE prebehla v roku
2007 na našej univerzite reorganizačná
zmena klinických pracovísk. Budovanie klinických pracovísk podľa druhov zvierat sa
stalo absolútnou nevyhnutnosťou priamo
ovplyvňujúcou postavenie našej univerzity
v priestore európskych veterinárnych
škôl. Zmena organizačnej štruktúry prebehla súčasne s prípravou nových učebných
plánov v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín, ktoré sa začali realizovať od akademického roka 2007/2008. V súčasnosti študenti, ktorí v tomto akademickom roku začali štúdium na univerzite, sú v štvrtom
roku štúdia a teda prechádzajú od predklinických ku klinickým predmetom, kde prechod od systémového k druhovému v učebných
plánov
je
najvýraznejší.
Očakávame, že táto zmena umožní študentovi lepšie vnímať integritu veterinárskej medicíny ako celku, kde starostlivosť
o pacienta nekončí jeho odoslaním na inú
(podľa systému) kliniku, ale kompletným
vyriešením prípadu. Takýto komplexný a
etický prístup pre dobro pacienta a spokojnosť klienta predstavuje v súčasnosti
jediný možný profesionálny a etický prí-

ka v ruke s prestavbou klinických pracovísk. Tomuto procesu
predchádzali bohaté, niekedy plodné, niekedy kontraproduktívne
diskusie zo strany zástancov starého systému, ktoré však nemohli
poprieť jednoznačné požiadavky smernice Európskej únie EÚ
2005/36/ES a závery vzdelávacieho výboru Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie (EAEVE – European
Association Establishments for Veterinary Education) z júla
2006.

stup tak, ako si to vyžaduje spoločenská
objednávka. Takáto druhová štruktúra kliník a s tým spojené učebné plány prinášajú nielen efektívnejší edukačný proces,
ale vytvárajú aj vhodnejšie podmienky pri
poskytovaní komplexných preventívno-terapeutických úkonov pre majiteľov a chovateľov zvierat, ktorí nie sú viac posúvaní z
jednej kliniky na druhú. Navyše, pre študentov vytvára lepšie možnosti pre stáže a
viac času pre prácu s reálnymi hospitali-

pov hodnotenia veterinárskeho vzdelávania v Európe sú presne definované tzv.
„day-one skills“, t. j. zručnosti, ktoré by mal
ovládať absolvent veterinárnej medicíny
hneď po ukončení štúdia. Okrem iného je
pri tzv. praktických kompetenciách kladený dôraz na zvládnutie klinických vyšetrovacích, diagnostických a terapeutických
postupov, opäť podľa jednotlivých druhov
zvierat.
V súvislosti s druhovým prístupom vo
vzdelávaní veterinárneho lekára sa stáva
hodne diskutovanou
téma pregraduálnej
špecializácie,
tzv.
„tracking“. Je nepochybné, že súčasný
študent veterinárnej
medicíny je preťažený celou radou predmetov, ktoré pred 20 rokmi v učebných
plánoch nefigurovali. Kurikulá veterinárnych študijných programov sú na všetkých
európskych univerzitách jednoznačne preplnené a zaťažujúce pre učiteľa i študenta. Rozširovanie databázy poznatkov a informácií i očakávania potenciálnych zamestnávateľov a klientov kladú na budúceho absolventa veľké nároky. Práve to viedlo niektoré univerzity k presadzovaniu
špecializácie podľa druhov zvierat ešte počas
pregraduálneho
vzdelávania.
„Tracking“ je extrémom druhového prístupu vo vzdelávaní. Samozrejme, takéto
vzdelávanie bude zákonite viesť k obmedzeniu omnipotencie veterinárneho lekára,
a tým k obmedzeniu pôsobnosti jeho diplomu. To znamená, že študent, ktorý si vyberie špecializáciu napríklad veľké zvieratá, nebude môcť neskôr vo svojej praxi ošetrovať psy, mačky, prípadne pracovať v
štátnej správe alebo vo výskume. Ak chceme zachovať už aj tak znižujúcu sa vážnosť
našej profesie, takéto obmedzenie pôsobnosti nie je, podľa môjho názoru, schodnou cestou. Isteže, postgraduálna špecializácia, ktorá vedie k výchove odborníkov v
danej oblasti, je absolútnou nevyhnutnosťou, avšak základné vzdelávanie budúceho
veterinárneho lekára by malo pokrývať
všetky možné oblasti jeho uplatnenia.
Druhový prístup vo veterinárskom vzdelávaní je tu, aj na našej univerzite. Bude na
našich učiteľoch, ako dokážu zostaviť sylaby jednotlivých klinických predmetov
tak, aby pripravili študenta zvládnuť daný
druh zvieraťa komplexne vo všetkých aspektoch a boli tak pripravení pre modernú veterinárnu prax.
prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť

Rok 2010 – aj rokom prechodu
od systémového k druhovému
vo veterinárskom vzdelávaní
zovanými pacientmi. Takisto si musíme uvedomiť, že aj verejnosť vníma veterinárneho lekára nie ako špecialistu na systém
(srdce, koža, obličky), ale špecialistu na
druh zvieraťa (pes, mačka, kôň a pod.).
Okrem klasického druhového prístupu vo
výučbe k rozšíreniu poznatkov v rámci
špecializácie vo veľkej miere môže prispieť
systém povinne voliteľných a výberových
predmetov. Kardiológia, nefrológia, neurológia, dermatológia a ďalšie umožňujú študentovi, ktorý má o to záujem, vytvoriť si
určitú nadstavbu k svojmu základnému povinnému vzdelávaniu a eventuálne ho aj
zvýhodniť na trhu práce. Rozvoj takýchto
špecializácií je však možný len na klinikách
podľa druhov zvierat, nielen vzhľadom k
materiálno-technickej základni, ale aj vzhľadom k personálnemu zabezpečeniu.
Novým fenoménom sa s prechodom na
druhový prístup stáva aj systém štátnych
skúšok podľa druhov zvierat, ktoré eliminujú duplicitu výučby a skúšok a vytvárajú väčší priestor pre klinickú prax v posledných ročníkoch štúdia.
Ku argumentom, ktoré podporujú správnosť druhového prístupu vo veterinárskom
vzdelávaní, je potrebné uviesť aj závery
Európskej komisie, EAEVE a Federácie
európskych veterinárov (FVE – Federation
of Veterinarians of Europe) . Podľa princí-

Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
dňa 27. 10. 2010
Zasadnutie VR otvoril a viedol jej predseda
a rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD., podľa nasledovného programu:
1. Odovzdanie diplomov PhD.
2. Návrh na menovanie za docentku MVDr.
Natáliu Kovalkovičovú, PhD.
3. Návrh na udelenie akademického titulu
PhD.
4. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na UVLF v Košiciach za ak. rok
2009/2010 na 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania
5. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na UVLF v Košiciach za ak. rok
2009/2010 na 3. stupni vysokoškolského
vzdelávania
6. Návrh na zloženie komisií pre štátne záverečné skúšky v zahraničnom štúdiu na ak. rok
2010/2011
7. Diskusia
8. Rôzne
9. Uznesenia VR
10. Záver
Na zasadnutí vedeckej rady bol rektorom
univerzity odovzdaný diplom PhD. – MVDr.
Silvii Ondrašovičovej z vedného odboru 43 31
9 hygiena prostredia a potravín, MVDr. Ing.
Jánovi Bulecovi z vedného odboru 43 11 9 veterinárna fyziológia a MVDr. Ľuboslave
Scirankovejz vedného odboru 43 11 9 veterinárna fyziológia.
VR schválila návrh na:
a) menovanie za docentku Natáliu

Kovalkovičovú, PhD., pre študijný odbor 7.1.18
toxikológia,
b) udelenie akademického titulu PhD. pre
MVDr. Jána Pošiváka z vedného odboru 43
05 9 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia,
MVDr. Ľudovíta Černeka z vedného odboru
43 07 9 infekčné a invázne choroby zvierat,
MVDr. Viléma Kopřivu z vedného odboru 43
07 9 infekčné a invázne choroby zvierat,
MVDr. Ľuboslava Lorinčáka z vedného odboru
43 01 9 veterinárna morfológia,
c) zloženie komisií pre štátne záverečné
skúšky v zahraničnom štúdiu v ak. roku
2010/2011,
d) menovanie za školiteľa doc. MVDr.
Róberta Hericha, PhD., v študijnom odbore
6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia.
VR zobrala na vedomie:
a) vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na UVLF v Košiciach za ak. rok
2009/2010 na 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania,
b) vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na UVLF v Košiciach za ak. rok
2009/2010 na 3. stupni vysokoškolského
vzdelávania,
c) poďakovanie rektora členom vedeckej rady za ich účasť na slávnostnom otvorení akademického roku 2010/2011 dňa 16. 9. 2010 a
zlatej promócii absolventov akademického roku 1959/1960 dňa 17. 9. 2010,
d) informáciu rektora o priznaní práva univerzite udeľovať akademický titul „Joint
Bachelor Degree in Animal Science“ absolventom dennej formy štúdia trojročného bakalárskeho študijného programu náuka o živočíchoch.

Z VEDENIA

14. 9.
Informácie rektora o:
➢ uvedení PharmDr. Františka Tamera do
funkcie vedúceho katedry lekárenstva a farmaceutickej technológie dňa 7. 9. 2010,
➢ účasti na medzinárodnej konferencii
Species and community diversity dňa 7. 9.
2010 pri príležitosti 60. výročia vzniku
Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach,
➢ účasti na medzinárodnej konferencii
Knowledge, research and education konanej
v Prahe v dňoch 9. – 11. 9. 2010.
Informácie prorektora Korima o:
➢ pracovnej návšteve hlavného veterinárneho lekára OS SR pplk. MVDr. Jozefa
Németha a riaditeľa Ústredného vojenského
veterinárneho ústavu v Hlučíne plk. MVDr.
Jaroslava Honegra, ktorá sa uskutočnila na
UVLF v Košiciach dňa 9. 9. 2010.
21. 9.
Informácie rektora o:
➢ slávnostnom otvorení akademického roku 2010/2011 dňa 26.9.2010,
➢ aktíve učiteľov dňa 26.9.2010,
➢ zlatej promócii dňa 27.9.2010.
28. 9.
Informácie rektora o:
➢ stretnutí s prof. MVDr. Jozefom
Bírešom, DrSc., ústredným riaditeľom ŠVPS

UVLF

SR.
5. 10.
Informácie rektora o:
➢ návšteve ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica,
dňa 28.9.2010 v súvislosti s ukončenou rekonštrukciou posluchárne a administratívnej časti účelového zariadenia pre potreby
zabezpečenia praktickej klinickej a ostatnej
výučby na ŠPP,
➢ konaní medzinárodnej vedeckej konferencie Animal Health and Welfare v dňoch
30. 9. 2010 – 1. 10. 2010.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej
o:
➢ konaní medzinárodnej konferencie v
spolupráci s EFSA – Zdravie a pohoda zvierat.
Informácie prorektora Korima o:
➢ účasti na pracovnom stretnutí s členmi
Akreditačnej komisie, ktoré sa uskutočnilo
dňa 1. 10. 2010 na Ekonomickej fakulte
Technickej univerzity v Košiciach.
12. 10.
Informácie rektora o:
➢ zasadnutí redakčnej rady Slovenského
veterinárskeho časopisu dňa 6. 10. 2010,
➢ účasti na Zemplínskych lekárnických

(Pokračovanie na 2. strane)

Mimoriadne zasadnutie správnej rady univerzity
Dňa 28. 10. 2010 sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Správna rada na svojom mimoriadnom zasadnutí jednohlasne schválila návrh kandidáta na rektora prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., na funkčné obdobie 2011 – 2015.
Po vykonanom hlasovaní požiadal Ing. Ján Király, predseda správnej rady, JUDr. Silviu Rolfovú,
tajomníčku správnej rady, o vyhotovení zápisnice a o doručení návrhu spolu s vyhotovenou zápisnicou predsedovi volebnej komisie, a to neodkladne.
Zároveň ju poveril, aby požiadala v zmysle doručeného návrhu predsedu volebnej komisie o
jeho zverejnenie v akademickej obci súčasne so zverejnením kandidátnej listiny kandidátov na
rektora na funkčné obdobie 2011 – 2015 spôsobom v mieste obvyklom.
JUDr. Silvia ROLFOVÁ
tajomník SpR UVLF v Košiciach

Otvorenie akademického roku 2010/2011

Dňa 16. 9. 2010 sa slávnostným otvorením začal ďalší, v poradí 61. akademický rok na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach. Rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.,
po príchode za zvuku fanfár a predstavení hostí
privítal v aule prítomných členov vedeckej rady, akademickej obce, zamestnancov a študentov.
V úvode svojho vystúpenia pripomenul rektor
univerzity predchádzajúci akademický rok, ktorý sa
začal oslavami 60. výročia založenia univerzity, oslavami dôstojnými a úspešnými, a poďakoval
všetkým, ktorí sa podieľali na ich organizácii. Tento
akademický rok je osobitý tým, že ho otvárame s
novým a rozšíreným názvom – Univerzita veteri-

Zasadnutie akademického senátu
Dňa 18.10.2010 sa konalo zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Akademický senát na svojom zasadnutí schválil:
1. Návrh termínu a miesta konania volieb kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné
obdobie 2011 – 2015.
2. Návrh na zloženie volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na
funkčné obdobie 2011 – 2015.
3. Návrh termínu a miesta konania doplňujúcich volieb do komory zamestnancov AS UVLF v
Košiciach.
4. Návrh na zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do komory zamestnancov AS UVLF
v Košiciach.
5. Návrh vnútorného predpisu č. 38 – Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – platné na akademický rok 2011/2012.
6. Návrh zmien Organizačného poriadku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach v čl. 2 časti C).
7. Návrhy na členov Správnej rady UVLF v Košiciach.
8. Návrh na navýšenie základného imania o peňažný vklad jediným spoločníkom obchodnej
spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ, s. r. o., so sídlom v Zemplínskej Teplici.
Akademický senát na svojom zasadnutí potvrdil:
Rozhodnutie rektora UVLF v Košiciach o vylúčení študentov Barbory Borovičkovej a Tomáša
Antolíka zo štúdia na UVLF v Košiciach a zamieta ich žiadosť.
Akademický senát na svojom zasadnutí zobral na vedomie:
1. Kontrolu uznesení
2. Správu z rokovania predsedníctva AS UVLF v Košiciach
3. Informáciu o aktuálnom stave systemizovaných miest učiteľov na UVLF v Košiciach po ostatnej organizačnej zmene
4. Informáciu študentky Miroslavy Matíkovej o jej účasti na zasadnutí ŠR VŠ s predsedom KŠ
AS UVLF v Košiciach Andrejom Réckym
MVDr. Peter LAZAR, PhD.
predseda akademického senátu

nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – keďže s účinnosťou od 15. januára 2010 došlo k
zmene názvu univerzity.
Môžeme povedať, že táto zmena priniesla so sebou i zavŕšenie jednej veľmi významnej etapy budovania farmaceutickej školy na našej univerzite.
Etapy, i keď relatívne krátkej, počas ktorej sme museli nielen opätovne v roku 2008 v procese komplexnej akreditácie reakreditovať študijný program
farmácia, ale aj vybudovať priestorové a materiálno-technické zázemie jeho štúdia a personálne posilniť farmaceutické disciplíny. Bolo to zároveň i obdobie začiatkov formálnej i neformálnej akceptácie
a uznania našej farmaceutickej školy ostatnými
farmaceutickými školami na Slovensku a v Českej
republike. Verím, že rok 2010 bude i rokom začatia
budovania druhej etapy farmaceutickej školy na našej univerzite. Táto by sa mala niesť v jej ďalšom inštitucionálnom a personálnom posilnení, t. j. v postupnom dobudovaní farmaceutických katedier
a ústavov, vybudovaní univerzitnej lekárne, rozšírení
farmakologického a položení základov farmaceutického výskumu. Týmto zámerom určite napomôže ukončená rekonštrukcia pavilónu farmácie a
pavilónu chémie. Zmena názvu je nepochybne i darom našim prvým absolventom farmácie, ktorí v
tomto akademickom roku budú promovať na našej
univerzite. Je to však i záväzok pre nás i našich absolventov, aby sme výsledkami svojej práce budovali a reprezentovali našu farmaceutickú školu po ďalšie nasledujúce roky a desaťročia tak, ako to v doterajších šiestich desaťročiach dokázali absolventi
veterinárnej medicíny.
Na začiatku nového akademického roku rektor
privítal predovšetkým študentov študujúcich na našej univerzite v bakalárskych, magisterských, doktorských i doktorandských študijných programoch
v slovenskom jazyku i študentov v jazyku anglickom.
Do všetkých študijných programov vyučovaných
v slovenskom jazyku prijímame v tomto akademickom roku 574 študentov, z toho 110 (60 DF +
50 ExF) študentov do bakalárskeho študijného programu kynológia, 53 (27 DF + 26 ExF) študentov
do bakalárskeho študijného programu bezpečnosť
krmív a potravín, 156 študentov do magisterského
študijného programu farmácia, 11 (6 DF + 5 ExF)
študentov do magisterského študijného programu trh a kvalita potravín, 154 študentov do
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dňoch v Trebišove v dňoch 7. 10.– 9. 10.
2010.
Informácie prorektora Korima o:
➢ účasti na Krajskej výstave zvierat s
medzinárodnou účasťou organizovanou
KZCH Košice I. dňa 9. 10. 2010,
➢ účasti na jazdeckých pretekoch O košický pohár, ktoré sa konali dňa 9. 10. 2010 v
Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach a o ich
priebehu.
19. 10.
Informácie rektora o:
➢ účasti na slávnostnom zasadnutí
Vedeckej rady FVHE VFU Brno pri príležitosti
osláv 20. výročia založenia Fakulty veterinární hygieny a ekologie v dňoch 13. 10. 2010
– 14. 10. 2010,
➢ účasti na Veterinaria 2010 v Nitre v
dňoch 15. 10. 2010 – 16. 10. 2010.
Informácie prorektorky Mojžišovej o:
➢ účasti na každoročnom stretnutí
VetNEST v dňoch 11. 10. 2010 – 13. 10.
2010 v Brne, ČR,
➢ účasti na zasadnutí prezídia KVL SR k

UVLF

príprave Kalendária 2011 v Nitre 15. 10.
2010,
➢ účasti na akcii asociácií KVL SR Nová
Veterinaria 2010 v Nitre v dňoch 16. 10.
2010 – 17. 10. 2010,
➢ prijatí UVLF v Košiciach za člena Vet
2011 projektu v súvislosti s prípravou akcií
na veterinárny rok 2011.
Informácie prorektorky Ondrašovičovej o:
➢ účasti na oslavách 65. výročia založenia
Fakulty veterinárnej medicíny vo Wroclawe
a na slávnostnom udelení Dr. h. c. prof.
Baumgartnerovi z Viedne.
26. 10.
Informácie rektora o:
➢ imatrikulácii študentov prvých ročníkov
dňa 22. 10. 2010,
➢ účasti na 21. ročníku psích Pretekov o
pohár rektora dňa 23. 10. 2010,
➢ priznaní práva univerzite udeľovať akademický titul „Joint Bachelor Degree in
Animal Science“ absolventom dennej formy
štúdia trojročného bakalárskeho študijného
programu náuka o živočíchoch v študijnom
odbore 6.3.1 všeobecné veterinárske lekárstvo.

V dňoch 30. 9. 2010 – 1. 10. 2010 sa
konala na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach medzinárodná vedecká konferencia Zdravie
a pohoda zvierat.

Usporiadateľmi
konferencie
boli
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
– Kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom
pre bezpečnosť potravín (European Food
Safety Authority - EFSA) a UVLF v
Košiciach. Konferencia bola zameraná na
riešenie nasledovných otázok :
- Vplyv chovateľského prostredia na
zdravotný stav zvierat,
- Hygiena chovu farmových zvierat a
kvalita živočíšnych produktov,
- Zdravie zvierat vo vzťahu k verejnému
zdraviu.
Konferencie sa zúčastnilo 110 účastníkov zo Slovenska a 4 zahraniční účastníci. Prítomných bolo 23 členov EFSA – členovia národných odborných vedeckých
skupín pre biologické riziká a zdravie a
welfare SR a 39 veterinárnych inšpekto-

Medzinárodná vedecká konferencia
Zdravie a pohoda zvierat
rov jednotlivých štátnych, krajských a regionálnych veterinárnych a potravinárskych správ SR.
Konferenciu otvorila prof. Ing. Oľga
Ondrašovičová, CSc., expert vedeckej siete EFSA pre pohodu zvierat, a príhovor
predniesol rektor univerzity prof. MVDr.
Emil Pilipčinec, PhD. Nasledoval príhovor
Ing. Zuzany Bírošovej, vedúcej Národného
kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA.
Prvý deň konferencie boli prezentované
plenárne prednášky
Dr. P. Vanniera z

votnému jubileu bývalých pedagogickovedeckých spolupracovníkov Katedry životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky UVLF v Košiciach doc.
MVDr. V. Beňovi, CSc. (80) a doc. MVDr.
Ľ. Parovi, CSc. (70). Plenárnu prednášku
predniesol prof. MVDr. M. Ondrašovič,
CSc., na tému Hygiena chovu zvierat, trendy vývoja a súčasnosť.
Nasledujúce prednášky a postery boli
zamerané na dodržiavanie a uplatňovanie praktických skúseností pri riešení welfare v chovoch hospodárskych zvierat,

ANSES, ktorý oboznámil prítomných s
aktivitami v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok v rámci ANSES.
Predstaviteľ EFSA, Animal health and welfare, Dr. J. Tarrés-Call predstavil prehľad
aktivít o zdraví a dobrých životných podmienkach zvierat. Dr. S. Potier Rodeia z
EFSA, oddelenie vedeckej spolupráce, oboznámil s prácou Európskeho úradu pre
bezpečnosť potravín v rámci podporovania vedeckej spolupráce v Európe. Prvý
deň konferencie
ukončil
riaditeľ
Parazitologického ústavu SAV doc. MVDr.
B. Peťko, PhD., s témou o aktuálnych
vektoroch prenášajúcich parazitárne choroby zvierat.
Druhý deň konferencie bol venovaný ži-

ako aj na nové poznatky pri niektorých infekčných chorobách (napr. Antrax, Q horúčka).
V praktickej činnosti veterinárnej starostlivosti, ako aj pri uplatňovaní platnej
legislatívy prax poukazuje na nevyhnutnosť ich upravovania vzhľadom na meniace sa podmienky trhu a požiadaviek spoločnosti. Je to proces, ktorý sa neustále
vyvíja a na základe prednesených referátov a diskusie boli pripravené závery a
odporúčania pre riešenie na úrovni MP
SR a ŠVPS SR, ktoré boli zaslané všetkým účastníkom konferencie.
prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.
expert vedeckej siete EFSA
pre pohodu zvierat

nancovania
vysokých
škôl sa prijímajú nesystémové opatrenia pretlačené väčšinou, ktorá nie
vždy je nositeľom aj kvality. Rád by som využil i túto príležitosť a z tohto miesta sa poďakoval všetkým, ktorí v uplynulom akademickom roku prispeli k zmieneným úspechom, ktorí sa svojom každodennou prácou podieľali na zvyšovaní kvality vzdelávacej a vedecko-výskumnej práce, posilňovaní
pozitívneho vnímania našej univerzity odbornou i
laickou verejnosťou doma i za hranicami
Slovenska.
Spoločenské pomery ovplyvňujú aj stav vysokého školstva na Slovensku a postavenie našej univerzity. Preto je potrebné uvedomiť si možné riziká
a pripraviť si riešenia, ak by naozaj nastala situácia
vyžadujúca si tieto riešenia použiť. Môže to byť riziko, že i napriek nášmu úspechu pri komplexnej akreditácii sa jej výsledky nepremietnu pozitívne do
rozpočtu školy ako bol pôvodne zámer, nakoľko
môžeme opätovne očakávať prehodnocovanie metodiky, ktorú presadzujú tí menej úspešní. Nedá sa
vylúčiť riziko poníženia rozpočtu, predovšetkým v
oblasti mzdových prostriedkov a prostriedkov na
prevádzkové náklady, a je tiež predpoklad, že sa
obmedzia, možno až zastavia i tak značne limitované kapitálové investície, čo môže negatívne ovplyvniť investičnú výstavbu. Uvedomenie si týchto
rizík nás primälo už dnes hľadať cestu riešení
a vidíme priestor na zvýšenie príjmových častí i úsporu vo výdavkoch tak, aby nám to pomohlo čo
najmenej bolestivo preklenúť toto obdobie.
Napriek spomenutému sa do budúcnosti pozerám
s presvedčením, že rozvoj našej univerzity sa nezastaví a naše plány budeme vedieť realizovať.
Preto by som v tomto presvedčení rád uviedol, že
nastavajúce obdobie na univerzite z hľadiska krátkodobého bude aj obdobím pokračujúcej prestavby klinických pracovísk a ich materiálno-technického vybavovania za účelom vytvárania špičkových
klinických pracovísk a mobilných kliník nielen pre
oblasť výchovno-vzdelávaciu a vedecko-výskumnú, ale aj pre oblasť diagnostickú, preventívnu a
terapeutickú. Nastavajúce obdobie bude aj obdobím inštitucionálneho a personálneho dobudovania študijného programu farmácia, budovania spoločného študijného programu animal science a študijného programu nateraz pracovne označeného
ako pomocná animálna terapia. Nezabúdajme
však, že nastavajúce obdobie bude aj obdobím pokračujúcej implementácie projektov získaných zo
štrukturálnych fondov Európskej únie, ale zároveň
aj obdobím uchádzania sa, a verme, že aj získavania nových finančných prostriedkov z uvedených
zdrojov. Verím však, že nastavajúce obdobie z hľadiska stredno- a dlhodobého, základy ktorého pokladáme už dnes, bude aj obdobím budovania univerzity, ktoré bude postavené aj na vedúcich osobnostiach a tvorivých kolektívoch inštitucionálne zavŕšených nie iba katedrami, klinikami a ústavmi,
ale aj inými nad-katedrálnymi, resp. nad-klinickými

pracoviskami, inštitútmi alebo centrami, akými by
mohli byť už dnes existujúce centrá excelentnosti
alebo v krátkej budúcnosti zakladané a budované
kompetenčné centrá, centrá transferu poznatkov
vedy a techniky do praxe a podobne. Malo by to
byť zároveň aj obdobím rozvoja biomedicíny a postupného napĺňania a realizácie myšlienky jeden
svet – jedno zdravie – jedna medicína, čomu základy dávame taktiež už dnes našimi spoločnými
projektmi s inými medicínsky zameranými školami
a ústavmi SAV doma i vo svete.
Nasledovalo hodnotenie uplynulého akademického roku z pohľadu spoločenského života univerzity. Rektor pripomenul významné návštevy
predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, zahraničných zastupiteľstiev a univerzít, vyjadril potešenie z toho, že univerzita žije aj významnými
spoločenskými a športovými podujatiami, ktoré
svojím rozsahom prerástli rámec univerzity i
mesta. Ďalej poďakoval za celoživotnú prácu tým
kolegom, ktorí odišli do starobného dôchodku, privítal nových členov akademickej obce a zablahoželal novovymenovaným profesorom i vedúcim
pracovníkom. Prítomní si minútou ticha uctili tých,
ktorí v uplynulom akademickom roku navždy opustili naše rady. Na záver svojho vystúpenia rektor
poprial zamestnanom a študentom do nového
akademického roku 2010/2011 veľa zdravia a
šťastia, síl a energie, trpezlivosti a vyrovnanosti,
veľa pracovných i osobných úspechov.
Po rektorovi univerzity sa prítomným prihovoril
predseda Akademického senátu UVLF v Košiciach
MVDr. Peter Lazar, PhD., ktorý sa okrem iného venoval voľbám do akademického senátu: Tento kalendárny rok je rokom volebným, ako občania sme
absolvovali parlamentné voľby a čakajú nás voľby
do samosprávnych orgánov, a ako členovia akademickej obce UVLF sme volili členov akademického
senátu. Nedá mi pozastaviť sa nad odlišným prístupom členov akademickej obce k uplatneniu
tohto volebného práva. Kým v komore zamestnancov, bola účasť na voľbách takmer 100 % (ak nerátame neúčasť pracovníkov, ktorí v čase volieb boli
služobne vzdialení), v študentskej časti akademickej obce bola len 36,7 %, pričom v niektorých ŠP
bola účasť symbolická či dokonca nulová. Sú to údaje vhodné prinajmenšom na zamyslenie.
V závere jeho vystúpenia odzneli poďakovania i
priania: V mene akademickej obce chcem poďakovať kolegom doc. Petríkovi a doc. Šálimu, ktorí
odchádzajú do dôchodku za ich prácu, ktorú
odviedli v prospech našej univerzity. Vám všetkým
prajem pevné zdravie, veľa šťastia, pracovnej pohody a dostatok tvorivej invencie.
Na umocnenie slávnostnej atmosféry vystúpilo
kvarteto Štátnej filharmónie Košice, ktoré už niekoľko rokov teší svojím umením poslucháčov z našej
akademickej obce.
Po doznení hymny Gaudeamus oficiálne začal akademický rok 2010/2011.
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

5. ročník seminára doktorandov
venovaného pamiatke akademika Boďu
Dňa 6. a 7. septembra 2010 sa v pavilóne morfologických disciplín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
už po piaty raz konal seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. Akademik Boďa bol jedným z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, ktorého profesionálna kariéra bola
spätá tak s UVLF ako aj s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Obe inštitúcie v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulovú biológiu usporiadali pod
vedením MVDr. D. Fabiána (ÚFHZ SAV) a prof. O. Ondrašovičovej
(UVLF) podujatie, ktorého cieľom je poskytnúť interným doktorandom UVLF a ÚFHZ priestor na získanie praktických skúseností v
dvoch najdôležitejších oblastiach vedeckého výskumu – prezentácii
vlastných výsledkov v ústnej a písomnej forme.
Podujatie otvorili prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prorektorka UVLF pre zahraničné a doktorandské štúdium, a doc. MVDr.
Štefan Faix, CSc., riaditeľ ÚFHZ SAV. Seminár sa po prvý raz konal
počas dvoch dní a bolo na ňom predstavených spolu 32 príspevkov.
Okrem doktorandov z UVLF a rôznych ústavov SAV predstavili plénu svoje výsledky aj hosťujúci doktorandi z UPJŠ.
Príspevky neboli tematicky obmedzené a pokrývali širokú škálu
biologických vedných odborov – od molekulovej biológie, cez mikrobiológiu, parazitológiu, reprodukciu, fyziológiu trávenia, rôzne klinické disciplíny až po hygienu potravín, chov domácich i voľne žijúcich zvierat a životné prostredie. Aj napriek pomerne širokému zá-

(Dokončenie z 1. strany)
doktorského študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, 90 študentov do doktorského
študijného programu hygiena potravín a 27 (21 D
+ 6 ExF) študentov do doktorandského štúdia.
V tomto akademickom roku prijímame do anglického štúdia v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo 38 zahraničných študentov
z 8 krajín Európy, resp. sveta, čo predstavuje 6,2 %
z celkového počtu prijatých študentov v tomto
akademickom roku a 19,8 % z celkového počtu
prijatých študentov na študijný program všeobecné
veterinárske lekárstvo. Celkove bude na našej univerzite v tomto akademickom roku študovať 1828
študentov. Z toho počtu je 158 zahraničných študentov z 13 krajín sveta – Veľkej Británie, Írska,
Belgicka, Rakúska, Islandu, Nórska, Švédska,
Cypru, Grécka, Malty, Izraela, Japonska a USA, čo
predstavuje 8,64 % z celkového počtu študentov
na našej univerzite.
Otvorenie akademického roku 2010/2011 je pre
univerzitu významné ešte jednou skutočnosťou.
Týmto akademickým rokom otvárame s Bodo
University v Nórsku spoločný bakalársky študijný
program pre oblasť náuky o živočíchoch, v angličtine Joint Bachelor Study Programme in Animal
Science. Uvedená udalosť je o to významnejšia, že
toto štúdium otvárame v študijnom programe, ktorý
prešiel náročným schvaľovacím konaním v akreditačných komisiách a na príslušných ministerstvách
tak na slovenskej, ako aj na nórskej strane. Do uvedeného spoločného študijného programu bolo v
tomto akademickom roku zapísaných prvých 23
študentov. Podpísaná dohoda s nórskou stranou
nám negarantuje iba náš podiel na zabezpečení
výučby uvedeného študijného programu, ale garantuje nám i stály počet študentov v tomto študijnom programe, ktorým potom v súlade s naším
záväzkom umožníme po absolvovaní uvedeného
bakalárskeho štúdia pokračovať v štúdiu veterinárskej medicíny na našej univerzite.
Nasledovalo hodnotenie uplynulého roka v oblasti výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej,
pričom pozornosť bola sústredená na dosiahnuté
výsledky pri ich primeranom priestorovom, materiálno-technickom a personálnom zabezpečení.
V uplynulom akademickom roku k tomu všetkému napomohla i taká významná udalosť, akou
bol prevod majetku štátu — mám na mysli dnešný
pavilón farmácie — ktorý bol v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach
a ktorý prvým januárom tohto roku prešiel do majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Z pohľadu zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu na univerzite má táto
skutočnosť nevyčísliteľnú hodnotu.
K viac ako primeranému priestorovému i materiálno-technickému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacej i vedecko-výskumnej práce na univerzite
nepochybne napomohla aj ukončená rekonštrukcia pavilónu chémie, ďalej ukončená rekonštrukcia
komplexu výučbového, ubytovacieho a stravova-

beru sa však medzi príspevkami našli tematické prieniky alebo metodická príbuznosť, čo umožnilo usporiadateľom zostaviť pomerne
kompaktné sekcie. Doktorandi tak mali možnosť navzájom porovnať kvalitu svojich výsledkov, oboznámiť sa s novými poznatkami v
blízkych študijných odboroch a nadviazať nové formálne i neformálne kontakty.
Tradičnou súčasťou seminára bola súťaž o najlepšiu prácu doktorandov. Jednotlivé príspevky boli hodnotené odbornou komisiou
zloženou zo zástupcov UVLF a ÚFHZ SAV (doc. MVDr. M. Goldová,
PhD., doc. MVDr. Z. Faixová, PhD., Dr. K. Čobanová, PhD., doc.
MVDr. P. Javorský, DrSc., a RNDr. Š. Čikoš, PhD.), ktorá na záver vedeckého podujatia vybrala spomedzi všetkých účastníkov deväť
najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých
publikácií v hodnote od 33 do 66 EUR. Zaujímavosťou je, že v silnej konkurencii sa presadili a tri najvyššie ocenenia získali doktorandi, ktorí za sebou majú zatiaľ iba jeden rok doktorandského štúdia – Mgr. Valéria Lešková z UVLF (školiteľ prof. Ing. Š. Vilček,
DrSc., Mgr. Katarína Šipošová z UPJŠ a MVDr. Martin Kožár z
UVLF (školiteľka doc. MVDr. A. Trbolová, PhD.)
Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v zborníku s
názvom Vedecké práce doktorandov 2010 (recenzoval Dr. Zeleňák)
a sú k dispozícii študentom aj odbornej vedeckej verejnosti.
prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.
MVDr. Dušan FABIÁN, PhD.

cieho zariadenia na ŠPP
v Zemplínskej Teplici,
ako aj rekonštrukcie cvičební a sociálneho zázemia na viacerých katedrách, resp. ústavoch a klinikách univerzity (na ústave výživy, dietetiky a krmovinárstva, ústave hygieny zvierat a životného prostredia, ústave fyziológie, ústave farmakológie, klinike malých zvierat).
K zlepšeniu výchovno-vzdelávacej práce nepo-

zity v uplynulom akademickom roku považujeme
získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj na obdobie ďalších šiestich rokov
(27.11.2009 – 27.11.2015) v súvislosti s ukončením komplexnej akreditácie univerzity a v neposlednom rade už tu uvedená zmena názvu univerzi-

chybne napomôže postupná revitalizácia našich
účelových zariadení tak, aby tieto plne slúžili svojmu hlavnému poslaniu. Dobrým príkladom toho je
spustenie druhej etapy adaptácie výučbových
priestorov na ŠPP v Zemplínskej Teplici pre potreby klinických a ostatných pracovísk našej univerzity, ďalej vybudovanie novej jazdeckej plochy v
Jazdeckom areáli zo sponzorských príspevkov, či
modernizácia študentských domovov spočívajúca
v ich zateplení a vybavení každej izby internetom.
V uplynulom akademickom roku sme taktiež
pokračovali v implementácii úspešných projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ za účelom budovania
centier excelentnosti vlastných alebo v spolupráci
s našimi partnermi, pričom za týmto účelom sme
získali projekty v celkovej finančnej čiastke 1 392
738,78 EUR (41 957 648,48 Sk), ďalej za účelom
zvýšenia kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou informačno-komunikačných sietí a zariadení na univerzite, pričom za týmto účelom sme získali projekty v celkovej finančnej čiastke 10 623
322,00 EUR (320 043 510, 23 Sk) a v neposlednom rade i za účelom akreditácie nových študijných programov, pričom za týmto účelom sme získali projekt v celkovej sume 997 498,10 EUR (30
050 627,76 Sk). Spolu je to viac ako 13 miliónov
eur, čo je v korunách viac ako 392 miliónov.
Za nie menej významnú udalosť v živote univer-

ty z Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach na Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach s účinnosťou k 15.1.2010
a podpísanie dohody s Bod? University o príprave
spoločného bakalárskeho študijného programu
Animal Sciences pre bakalárske štúdium so začatím výučby v ak. roku 2010/2011.
Slávnostný príhovor pri príležitosti otvorenia nového akademického roku dáva priestor aj na hodnotenia, na poďakovania, na plány či na pohľad
dopredu.
Som veľmi rád, že z tohto miesta môžem opätovne konštatovať, že sa nám i naďalej darí zachovávať samostatnosť univerzity. Ale nie iba to.
Darí sa nám ju zjednocovať, zveľaďovať a budovať
na princípoch jej zámerov a priorít. Dlhodobých,
strednodobých i krátkodobých. Nie teda na zámeroch a prioritách osobných alebo zámeroch a prioritách záujmových skupín.
Považujem za veľký úspech našej univerzity, že
pri dnešnom stave vysokého školstva si dlhodobo
udržujeme vysoké hodnotenie nezávislými agentúrami nielen v kvalite poskytovaného vzdelávania,
ale i v oblasti vedecko-výskumnej a ďalšej činnosti univerzity. A to i napriek tomu, že do financovania vysokých škôl sa doposiaľ nepremietli a
už sa asi ani nepremietnu výsledky komplexnej akreditácie vysokých škôl, a navyše v metodike fi-
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Zemplínske lekárnické dni
aj s našou účasťou
V Trebišove sa v dňoch 8. a 9. septembra konal 8. ročník Zemplínskych lekárnických
dní, ktoré sú stretnutím lekárnikov, lekárov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zástupcov štátnych i profesijných organizácií zo Slovenska. Toto dvojdňové podujatie organizovala
Regionálna lekárnická komora Košice, Miestna lekárnická komora Trebišov a Michalovce s
podporou spoločnosti Unipharma – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Podujatia sa
zúčastnilo takmer 200 účastníkov, medzi ktorými bol aj rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., s členmi vedenia.
Uplynulé ročníky Zemplínskych lekárnických dní sa venovali odborným farmakologickým
témam – história lekárenstva, jeho smerovanie, prognózy či inšpekčná činnosť v lekárňach.
K hlavnými témami tohto ročníka bolo smerovanie lekárenstva a komory v nasledujúcich rokoch a výchova farmaceutov a jej zabezpečenie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Predseda Regionálnej lekárnickej komory Košice PharmDr. Tibor Czuľba označil za najdôležitejšiu tému 8. ročníka
hľadanie odpovedí na otázku, či by poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku malo
byť brané ako poslanie alebo charita, či ako by sme mali chápať zisk zdravotných poisťovní.
Pred prítomnými členmi vystúpil okrem PharmDr. Jána Valjana, prezidenta Slovenskej lekárnickej komory, PharmDr. Jána Mazaga, vedúceho služobného úradu a riaditeľa Štátneho
ústavu pre kontrolu liečiv, RNDr. Tomislava Jurika, CSc., predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Unipharmy, doc. RNDr. Ingrid Tumovej, CSc., prodekanky Farmaceutickej fakulty UK Bratislava, a ďalších aj prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Univerzity, ktorá od ak. roku 2006/2007 začala s výchovou magistra v akreditovanom študijnom programe farmácia a ktorá za niekoľko
rokov urobila obrovský krok vpred pri priestorovom, materiálno-technickom a personálnom
zabezpečení tohto študijného programu. Práve výchove farmaceutov a jej zabezpečeniu na
UVLF v Košiciach sa venoval rektor univerzity vo svojom vystúpení. V tomto ak. roku budú
promovaní prví absolventi farmácie na tejto univerzite, ktorá z tohto dôvodu zmenila aj svoj
názov. Títo prví farmaceuti budú mať na diplome ako svoju alma mater uvedené Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD.,
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
PharmDr. František TAMER,
vedúci katedry lekárenstva a farmaceutickej technológie

V prvom septembrovom týždni
2010, 3. septembra, sa na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach konala medzinárodná vedecká konferencia Lazarove dni výživy
a veterinárnej dietetiky IX. Podujatie
organizoval Ústav výživy, dietetiky a
krmovinárstva UVLF v Košiciach ako
recipročné stretnutie odborníkov z oblasti výživy zvierat a pestovania krmovín z Čiech a Slovenska. V budúcom
roku sa bude konať v Brne pod názvom Kábrtovy dietetické dny.
V úvodnom vystúpení rektor Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
prof. MVDr. E. Pilipčinec, PhD., pozdravil
účastníkov konferencie a zároveň pri príležitosti životných jubileí odovzdal pamätnú medailu prof. MVDr. Ing. P. Suchému,
CSc., prorektorovi Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne, a prof. Ing.
D. Bírovi, PhD., dekanovi Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v
Nitre, za dlhoročnú vedecko-výskumnú a
pedagogickú prácu v oblasti výživy zvierat a za rozvoj spolupráce medzi univerzitami.
Výživa, dietetika, nutričná fyziológia,
chov a produkčné choroby polygastrických zvierat; Výživa, dietetika, nutričná fyziológia, chov a produkčné choroby monogastrických zvierat a Kvalita krmív, produkcia, konzervovanie, analytické metódy
boli tematické okruhy, v rámci ktorých
odznelo 6 plenárnych prednášok, 30

V nórskom Bodo otvorili spoločný bakalársky študijný
program Bachelor of Animal Sciences
na prvý pohľad pripoEugen Jurzyca
mína labyrint.
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Študenti majú pre
Slovenskej republiky
štúdium vytvorené
výborné podmienky.
Početné prednáškové
Bratislava 28. septembra 2010
miestnosti sú vybaveČ. spisu: 2010-12758-07
né štandardnou diPor. č. rozhodnutia: 17
daktickou technikou.
Na chodbách sú zria- Podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
dené oddychové zóa o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ny s bufetmi, ktoré
(ďalej len „zákon“) po vyjadrení Akreditačnej komisie
študenti využívajú počas prestávok, ktoré
priznávam
medzi jednotlivými
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
hodinami sú vždy rovnaké – trvajú 15 minprávo udeľovať
út. Laboratóriá sú úakademický titul „Joint Bachelor Degree in Animal Science“
čelne a premyslene
(v skratke „BSc.“)
zariadené a vybaveabsolventom
né modernou prístrodennej formy štúdia
jovou technikou, čo
umožňuje študentom
trojročného bakalárskeho spoločného študijného programu
vykonávať jednotlivé
praktické úlohy indináuka o živočíchoch
viduálne.
v študijnom odbore 6.3.1. všeobecné veterinárske lekárstvo
V rámci výučby
nórski študenti živo a
uskutočňovaného podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona a dohody
pozitívne reagovali
uzatvorenej podľa § 54a zákona
na naše prednášky. S
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
veľkým záujmom niev spolupráci s Hogskolen i Bodo (Nórsko).
len u študentov, ale
aj u vedeckých praUvedené právo priznávam na základe splnenia kritérií
covníkov sa stretli
podľa § 83 ods. 7 zákona
praktické cvičenia.
s časovým obmedzením na tri roky – do 31. augusta 2013,
Prizvaný bol aj univerpokiaľ bude tento študijný program uskutočňovaný podľa zákona.
zitný žurnalista, ktorý
sa zaujímal o štúdium zahraničných študentov na UVLF v
Košiciach, podmienkach výučby, ako aj o
študijné výsledky nórskych študentov študuj- duktov, morskú genomiku, aplikovanú biolóúcich na našej univerzite. Článok v nórštine giu, ekológiu morí. V rámci výmenných pospolu s fotografiami je dostupný na bytov a stáží majú možnosť sa na výskumhttp://www.hibo.no/index.php?ID=6679&la ných úlohách podieľať aj vedci zo zahraničia.
ng=nor&displayitem=3428&module=news.
Zmiešané vedecké tímy tvoria pracovníci z
Faculty of Biosciences and Aquaculture má viacerých kontinentov s vysokým podielom
vybudovanú pevnú vedecko-výskumnú zá- mladých ľudí.
kladňu. Základné oblasti výskumu sú zameraBodo je pobrežné mesto za severným poné na zdravie vodných živočíchov a welfare, lárnym kruhom so 47 tisíc obyvateľmi.
biológiu reprodukcie, kvalitu morských pro- Krásna neporušená príroda poskytuje veľa
možností na športovanie – vysokohorskú turistiku, cyklistiku, rybárčenie a lyžovanie ako
aj na poľovačku, ktoré Nóri patrične využívajú.
Tradičný chov rýb sa sústreďuje hlavne na
chov lososov, ktorí sa chovajú na farmách,
pripomínajúce klietky kruhovitého tvaru zvrchu pokryté sieťou, ktorá ochraňuje ryby pred
hladnými vtákmi a s kŕmidlom, ktorým sa
rozptyľuje krmivo vo forme drobných granúl
na otvorenom mori.
S našou prácou boli študenti aj nórski
partneri veľmi spokojní. Veríme, že nórskych
študentov spoločného bakalárskeho programu budú mať možnosť učiť aj ďalší pedagógovia po ich príchode na UVLF v Košiciach v
akademickom roku 2012/2013. Z 23 študentov v rámci spoločného programu chcú
podľa ich vlastných vyjadrení všetci pokračovať v štúdiu na UVLF v Košiciach a po skočení štúdia túžia pracovať vo veterinárnych
ambulanciách. Veterinári v Nórsku chýbajú
najmä pri hygienickej prehliadke rýb, táto
práca však mladých ľudí príliš neláka.
doc. MVDr. Zita FAIXOVÁ, PhD.,
Spoločná fotografia z pracovného stretnutia v Bodo – zľava prodekanka pre študijné záležitosti
spolukoordinátorka študijného programu
Fakulty biologických vied a aquakultúry v Bodo prof. Grete Lysfjord, doc. Zita Faixová, doc. Jana
Bachelor of Animal Sciences
Staničová, Nina Ellingsen, Toril Bertheusses, doc. Monica Brinchmann, dekan Fakulty biologicdoc. MVDr. Jana STANIČOVÁ, PhD.
kých vied a aquakultúry v Bodo Terje Solberg a prof. Jarle Nordeide.
V akademickom roku 2010/2011sa začala v nórskom Bodo výučba v rámci nového
študijného programu Bachelor of Animal
Sciences, ktorý je spoločným programom
Faculty of Biosciences and Aquaculture Bodo
University College a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Do prvého ročníka nastúpilo 23 študentov,
ktorí absolvujú štúdium v rozsahu troch semestrov na Faculty of Biosciences and
Aquaculture na Bodo University College a
ďalšie tri semestre na UVLF v Košiciach, kde
aj ukončia 3-ročný spoločný program a získajú spoločný bakalársky diplom od obidvoch
inštitúcií – Bakalár vied o živočíchoch (Joint
Bachelor Degree of Animal Sciences).
Koordinátorkou programu za nórsku stranu je
prodekanka pre študijné záležitosti Faculty of
Biosciences and Aquaculture prof. Grete
Lysfjord a za UVLF v Košiciach je koordinátorkou doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD.
Prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prorektorka pre doktorandské a zahraničné štúdium na UVLF v Košiciach, a doc. MVDr. Zita
Faixová, PhD., pracujú na tomto projekte ako
spolukoordinátorky. Po trojročnom štúdiu
môžu absolventi spoločného bakalárskeho
programu pokračovať v štúdiu na UVLF v
Košiciach .
Na základe pozvania z Faculty of
Biosciences and Aquaculture v Bod? boli do
výučbového procesu v rámci uvedeného
spoločného programu zapojení vyučujúci z
UVLF v Košiciach – doc. RNDr. Jana
Staničová, PhD., ktorá prednášala v rámci
študijného predmetu Chemistry and
Biophysics časť Biophysics a doc. MVDr. Zita
Faixová, PhD., ktorá prednášala a viedla
praktické cvičenia v rámci študijného predmetu Animal Physiology.
Počas pobytu v Bodo (10. – 18. 9. 2010)
sme mali možnosť bližšie sa oboznámiť s
prostredím fakulty. Kampus Bodo University
College sa nachádza asi 10 km od centra
Bodo na pobreží Severného mora v Morkvede. Prvé budovy boli postavené už v roku
1985, vstupná časť a rozľahlá knižnica boli
dokončené v roku 2005. Celý kampus pôsobí ako nový a moderný komplex. Hneď pri
vstupe návštevníka poteší informačné stredisko, nakoľko jednotlivé budovy sú poprepájané chodbami a niekoľkoposchodová budova

Lazarove dni výživy
a veterinárnej dietetiky

prednášok v sekciách a prezentovaných
bolo 25 prác formou posterov. Z plenárnych vystúpení boli tri prednášky orientované na prežúvavce - Systém kontroly a
riadenia fázovej výživy dojníc (prof. MVDr.
V. Vajda, PhD.), Management zdravia a
produkcie v stáde dojníc (prof. MVDr. J.
Bíreš, DrSc.), Interakce výživy, produkce a
poruch metabolizmu u dojnic v peripartálním období s ohledem na změny kondice (doc. MVDr. J. Illek, DrSc.).
Problematike ošípaných bola venovaná
prednáška Význam výživy a techniky krmení kojících prasníc (prof. Ing. L. Zeman,
CSc.) a na krmiva boli zamerané prednášky Problematika antinutričních látek a faktorů v krmivech (prof. Ing. E. Straková,
PhD.) a Hodnotenie kvality silážovaných
krmív (MVDr. T. Mitrík). Poobedňajšia časť
jednania konferencie bola organizovaná v
troch sekciách – prežúvavce, ošípané a
hydina.
Jednania konferencie sa zúčastnilo vyše
100 vedeckých a odborných pracovníkov
univerzít, výskumných ústavov, štátnych a
súkromných veterinárnych lekárov, pora-

denských firiem a poľnohospodárskych
podnikov. Zo zahraničných účastníkov boli početne zastúpené Veterinárni a farmaceutická univerzita v Brne, Mendelova
univerzita v Brne, Česká zemědelská univerzita v Prahe a Výskumný ústav živočišné výroby v Prahe. Zo slovenských pracovísk okrem našej univerzity to bola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre, Univerzita P. J. Šafárika v
Košiciach, Centrum výskumu živočíšnej
výroby v Nitre a Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach.
Zastúpenie jednotlivých organizácií pokrýva celu škálu tých pracovísk (z bývalej federatívnej republiky), ktorých výskumná
činnosť je zameraná na výživu a kŕmenie
hospodárskych zvierat, čo v rámci diskusií počas konferencie a taktiež pri neformálnych rozhovoroch na spoločenskom
posedení dáva priestor na konfrontovanie
a profilovanie ďalšieho orientovania výskumnej činnosti. V tomto ohľade bol zámer konferencie v plnej miere naplnený.
MVDr. NAĎ P., PhD.
vedúci organizačného výboru

VetNEST
Konferencia členov VetNEST (Veterinary Network of Students Staff Transfer) sa koná
každoročne v niektorom z členských krajín. Táto európska výmenná sieť veterinárnych
študentov a zamestnancov funguje už 17 rokov. Tohtoročná konferencia sa konala na
Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne v dňoch 11. 10. – 13. 10. 2010.
Konferenciu viedol prezident VeTNEST prof. MVDr. Lászlo Fodor, dekan Veterinárnej fakulty v Budapešti. Za Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa stretnutia zúčastnili prorektorky prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., a prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., ktoré za našu univerzitu predniesli každoročne predkladanú správu.
Hlavným programom konferencie bolo vyhodnotenie správ jednotlivých veterinárskych
škôl (fakúlt) zameraných na vyhodnotenie zmien študijných plánov a zmien v manažmente organizácií. Ďalším bodom jednania bolo vyhodnotenie výmenného stredoeurópskeho
programu CEEPUS, zameraného na mobility študentov, doktorandov a učiteľov.
Členovia VetNEST sa dohodli na rozšírení aktivít o organizovanie tzv. Summer School a
vytváraní spoločných študijných magisterských a doktorandských programov. Summer
School „Wildlife Management“ bude organizovaná v čase od 4. do 15.7.2011 na
Veterinárnej fakulte v Zágrebe.
Súčasťou konferencie bola aj voľba nového prezidenta, ktorým sa stal prof. MVDr. A.
Nečas, PhD., dekan Veterinárnej fakulty v Brne, a generálnym sekretárom sa stal prof.
MVDr. V. Celer, PhD., prodekan Veterinárnej fakulty v Brne.
prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ, CSc.,
prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium
prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Imatriklácia 2010/2011
Slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov všetkých foriem štúdia na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa konala dňa 22. 10.
2010 v aule pavilónu morfologických disciplín.
Slávnostnej imatrikulácie sa zúčastnilo
142 študentov študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, 87 študentov
študijného programu hygiena potravín, 52
študentov študijného programu kynológia,
27 študentov študijného programu bezpečnosť krmív a potravín, 151 študentov farmácie a 27 zahraničných študentov študijného programu všeobecné veterinárske le-

kárstvo, ktorí študujú v anglickom jazyku.
Na imatrikulácii sa zúčastnili aj vedúci učitelia ročníkov a študijných skupín. V ten
istý deň sa večer v Hoteli Akadémia v
Košiciach za účasti študentov a pedagógov
konal imatrikulačný ples.
Všetkým novým študentom našej univerzity prajeme úspešné zvládnutie študijných
povinností!
prof. Ing. Oľga ONDRAŠOVIČOVÁ,
CSc., prorektorka pre zahraničné
a doktorandské štúdium
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť

Tancuj s tanečným divadlom Alma
Imatrikulačný ples spestrili svojím vystúpením tanečníci z Tanečného divadla Alma a dodali
študentom možno tú správnu tanečnú náladu i inšpiráciu do vlastných prejavov na plesovom
parkete. A možno naši študenti využijú možnosť zapojiť sa do činnosti tohto tanečného divadla,
alebo využijú ich ponuku absolvovať kurz brušného tanca, moderného či scénického tanca na
nimi organizovaných kurzoch (viac informácií na www.tdalma.sk).
Tanečné divadlo Alma ako samostatná skupina spolupracuje viac ako päť rokov. Prezentuje sa
na rôznych kultúrnych akciách, súťažiach, ale ako teleso tanečného divadla uprednostňuje predovšetkým divadelné prostredie. TD Alma vystupuje po rôznych mestách na Slovensku, Českej
republike, Taliansku, či Španielsku. V roku 2009 sa všetci z Tanečného divadla Alma podieľali
na vzniku pôvodného tanečného muzikálu Stromy. Členovia účinkujú aj v medzinárodnej show
na ľadovej ploche pod taktovkou Osvalda Camahue Pugliese po celej Európe či Južnej Amerike.
V repertoári TD Alma sa nachádza mnoho choreografií moderného a scénického tanca, ktoré
sú určené na prezentáciu v divadelnom prostredí. Rovnako sa Alma venuje aj komerčnej časti s
vystúpením na rôznych akciách, plesoch, večierkoch, prezentáciách a podobne. Svojimi predstaveniami TD Alma obohacuje kultúrny život Košíc, Slovenska a reprezentuje vo svojom žánri
slovenskú kultúru i v zahraničí.

Z pôvodných 47 absolventov prevzalo z
rúk promótora prof. MVDr. Jozefa Kočiša,
CSc., diplom 13 prítomných zlatých absolventov: MVDr. Klára Beninghausová, MVDr.
Viliam Donič, MVDr. Blanka Hamza-Pexidr,
MVDr. Alexander Horváth, doc. MVDr. Judita
Jantošovičová, CSc.,
doc. MVDr. Ján
Lehocký, PhD., MVDr. Štefan Lehoczký,
MVDr. František Polák, MVDr. Emil Szitanyi,
MVDr. Lívia Tesarčíková, MVDr. Augustín
Turkiňák, prof. MVDr. MariannaVrzgulová,
DrSc., a MVDr. Tatiana Zaymusová.
O tom, čo bolo pre tento ročník absolventov typické, aká bola doba, v ktorej študovali, a o úcte a vďake, ktorú si od nás zaslúžia, hovoril okrem iného vo svojom príhovore
rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec,
PhD.:
Každý ročník absolventov univerzity bol niečím osobitým, Vás nevynímajúc. Vaši dnešní
mladí kolegovia nemôžu do hĺbky precítiť tú
atmosféru strachu, ktorou boli naplnené päťdesiate roky minulého storočia a ktorá Váš
ročník ochromila takou silou. Už počas prvého ročníka z Vás 120 zapísaných ubudla viac
ako polovica. A nebolo to nezáujmom či neschopnosťou zvládnuť náročné požiadavky
kladené na študenta veterinárnej medicíny.
Boli to dnes nepredstaviteľné ideologické
dôvody, ktoré vo svojej nezmyselnosti stačili

na vylúčenie zo štúdia. Ako kontrarevolučné
sa posudzovalo už len konštatovanie skutočnosti, že americké farmy sú produktívnejšie
ako naše jednotné roľnícke družstvá. Také a
podobné absurdity rozhodovali o osude človeka a mnohým znemožnili splniť si svoj profesionálny sen. Keď sa k tomu vo vyšších
ročníkoch pridali aj nezdary v štúdiu, veď
možno dodnes si so stiahnutým hrdlom spomeniete na svoje obavy z fyziky, chémie, anatómie, mikrobiológie či iného predmetu,
výsledkom bolo, že počas slávnostnej promócie prevzalo diplom len 47 z Vás. O to úprimnejšie je moje blahoželanie o 50 rokov
neskôr.
Aby sme neostali len v trudných spomienkach, je tu aj druhá strana mince, ktorá Vás robí osobitým ročníkom. Neľahké pomery ste dokázali kompenzovať obrovskou láskou a vášňou k hudbe, tancu, zábave, a to neraz aj tej
šibalskej študentskej. Dodnes pamätníci spomínajú svojho času najlepší tanečný orchester
Dr. Gačára, keďže bolo medzi Vami viacero vynikajúcich hudobníkov, ktorých meno prekročilo hranice školy. Každotýždňové tancovačky v
starej aule, anatomickej posluchárni či pod holým nebom pri terajšej knižnici sa stali povestnými. Skúška u prof. Frieda o polnoci s cigánskou kapelou dodnes vyčarí úsmev každému, kto to zažil na vlastnej koži. Nech boli časy
akokoľvek zlé, príprava na skúšky náročná,
optimizmus, nezlomnosť a odvaha mladosti
boli pre Vás typické a veľmi radi si dnes počas
chvíľ Vášho spomínania vypočujeme ďalšie
zaujímavé historky.
Študentské časy nakoniec pominuli a Vy
ste nastúpili do praxe, kde ste sa znovu museli popasovať s podmienkami, ktoré dnešní
absolventi už asi nezažijú. Kolektivizácia a
združovanie chovov hospodárskych zvierat
priniesli so sebou nevyhnutnosť riešiť viaceré
celoplošné nákazy a zabezpečiť preventívnu
starostlivosť. Len Vy najlepšie viete, koľko hodín ste museli tráviť v teréne, v neľahkých
podmienkach, riskujúc aj vlastné zdravie, aby
ste zabezpečili zdravie iných. Či priamo v teréne, či v novozaložených veterinárnych nemocniciach a ošetrovniach ste napĺňali sľub
veterinárneho lekára. Aj dnes je to hodné obdivu a úcty. Niektorí z Vás pokračovali v
šľapajach svojich učiteľov a hneď po skončení školy alebo o pár rokov neskôr vymenili
študentské lavice za katedru a svojimi vedomosťami pokračovali v budovaní tých najlepších tradícií veterinárneho vzdelávania na jedinej veterinárskej škole na Slovensku. Do

dnešných čias sa nezabudlo na dve šarmantné a múdre kolegyne z anatómie – profesorku Marianu Vrzgulovú a docentku Juditu
Jantošovičovú, ktoré aj so svojimi životnými
partnermi obetovali univerzite celý život. Do
análov školy sa tiež zapísal svojím podielom
na rozvoji biológie docent Alfonz Jurčina, rovnako ako docent Ján Lehocký, ktorý sa
najprv venoval fyziológii, neskôr vnútorným
chorobám zvierat, a ktorý ešte dnes odovzdáva svoje skúsenosti ostatným ako zástupca šéfredaktora Spravodajcu Univerzity veterinárskeho
lekárstva
a farmácie
v
Košiciach.
Vítam Vás teda na pôde Vašej alma mater.
Vítam Vás, ktorí ste ju neopustili celý život, i
Vás, ktorí ste sa tu vrátili prvýkrát po 50 rokoch. Vaša škola zmenila názov, lebo kým
na Vašom prvom diplome sa uvádza
Veterinárska fakulta v Košiciach Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, na zlatom diplome je napísané Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach. Stále je to
však Vaša alma mater, ktorá na Vás nezabúda a touto zlatou promóciou Vám vyjadruje
svoju vďačnosť. Prijmite moje úprimné poďakovanie i poďakovanie členov vedenia za
všetko, čo ste urobili v prospech šírenia jej
dobrého mena i dobrého mena Vašej profesie. Vysoký kredit našej školy totiž nebudujú

len jej súčasníci, ale aj generácie minulé. Na
záver prijmite moje rovnako úprimné prianie
ešte dlhých rokov prežitých v zdraví, šťastí,
spokojnosti a porozumenia v kruhu rodiny a
priateľov.
Za ocenených zlatých absolventov vystúpil v slávnostnom programe bývalý predseda ročníkového výboru doc. MVDr. Ján
Lehocký, PhD., s ďakovno-spomienkovým
príhovorom.
Okrem iného povedal : ...každý z nás, ktorému osud doprial účasť na dnešnej zlatej
promócii,
si vysoko cení postoj vedenia našej alma
mater k jej bývalým absolventom, k tým bývalým maturantom, ktorí si pred polstoročím
vybrali náročnú, ale vysokozáslužnú životnú
cestu, vyštudovať a v praktickom živote uplatniť získané poznatky modernej veterinárskej medicíny v oblasti ochrany zdravia zvierat a ľudí.
UVLF v Košiciach patrí k nemnohým vysokoškolským inštitúciám, ktoré popri svojom náročnom vedecko-výskumnom programe organizačne a finančne zabezpečujú aj také výnimočné akcie, ako je zlatá promócia bývalých
absolventov. To, že sme teraz tu, svedčí o prístupe vedenia našej univerzity okrem iného aj
ku svojej histórii a tiež o vzťahu k tým, ktorí s
jej diplomom a jej menom úspešne napĺňajú
historický zámer jej tvorcov spred 60 rokov.
Naše úprimné poďakovanie preto patrí celému
vedeniu našej univerzity na čele s jeho magnificenciou, rektorom prof. MVDr. Emilom
Pilipčincom, PhD., promótorovi prof. MVDr.
Jozefovi Kočišovi, PhD., ich spectabilitám, prorektorom, prof. MVDr. Janke Mojžišovej, PhD.,
a doc. MVDr. Petrovi Korimovi, CSc., študijnému oddeleniu a všetkým ostatným zabezpečujúcim dnešné naše stretnutie. Na záver mi,
vážení kolegovia a vážení prítomní, dovoľte poďakovať všetkým bývalým učiteľom a s úctou
si spomenúť na kolegov, ktorí už nie sú medzi
nami. Česť ich pamiatke! Nech žije naša alma
mater, nech prosperuje široká zverolekárska obec s jej vysoko vzdelanými predstaviteľmi.
Ďakujem!
A rovnako ako predchádzajúca zlatá promócia, aj tohtoročná po skončení slávnostnej časti pokračovala v neformálnejšom tóne v jedálni univerzity, kde pri spoločnom obede nastal ten správny čas na spomienky či
rozhovor o súčasnosti, čas veselosti i nostalgie...
Mgr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ
kancelárka

Jubilant sa narodil v Trebišove 25. septembra 1925. Stredoškolské štúdium absolvoval na chýrnom Štátnom gymnáziu v
Michalovciach, kde v roku 1944 maturoval.
Po skončení stredoškolského štúdia rozhodol
sa študovať veterinársku medicínu na
Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni. Pre
vojnové udalosti v roku 1944 prvý ročník
štúdia neotvorili na tejto škole, a tak pracoval ako pomocný učiteľ ľudovej školy v okrese Trebišov. Po oslobodení Trebišova sa prihlásil do 1. československého armádneho
zboru. Zúčastnil sa bojov v okolí Martina a
na Morave. Šťastlivo a v zdraví prišiel až do
Prahy. V roku 1945 opätovne prejavil záujem o štúdium veterinárskej medicíny, a
preto požiadal o prepustenie z vojenskej
služby. Jeho žiadosť bola kladne vybavená a
v septembri 1945 sa zapísal na Vysokú školu veterinársku v Brne. Štúdium úspešne ukončil v máji 1950 a získal veterinársky diplom. Dizertačnú prácu na tému Brdličková
reakcia pri mastitídach kráv obhájil a získal
doktorát veterinárskej medicíny.
Po skončení vysokoškolského štúdia sa
rozhodol pracovať na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. Dňa 1. júna 1950 bol
prijatý za odborného asistenta na ústav chémie. V roku 1952 ho rektor školy prof.
MVDr. J. Hovorka požiadal, aby prestúpil na
ústav parazitológie. A tak celých 40 rokov
spojil svoj aktívny život s týmto vedným odborom, kde sa plne a úspešne realizoval.
V rokoch 1954 – 1959 bol externým ašpirantom na Helmintologickom ústave SAV v
Košiciach. Školiteľom mu bol prof. MVDr. Ján
Hovorka. Kandidátsku dizertačnú prácu
Epizootológia pľúcnej červivosti (metastrogilózy) ošípaných obhájil v roku 1960.
Vypracoval novú flotačnú metódu, navrhol
nový konzervačný prostriedok pre pneumohelminty a teoreticky a prakticky zdôvodnil
nové pohľady na medzihostiteľskú funkciu
dážďoviek.
Po zriadení študijného predmetu veterinárska zoológia v roku 1953 bol poverený prednáškami, cvičeniami a skúšaním tejto disciplíny, a to aj pre diaľkové štúdium. Výučbu
tohto predmetu zabezpečoval až do roku
1970.
Pre opakované a nezmyselné výhrady politických orgánov voči jeho pôsobeniu na vysokej škole odchádza v roku 1962 na
Helmintologický ústav SAV v Košiciach.
Riaditeľom ústavu bol prof. MVDr. Ján
Hovorka a poveril ho vedením III. oddelenia
helminto-hostiteľských vzťahov. Na tomto
pracovisku našiel pokojné prostredie pre svo-

ju vedeckú a publikačnú prácu, a tak sa
mohol plne venovať helmintológii. Úspešne
sa podieľal na diagnostike a tlmení parazitárnych chorôb, ktoré sa často vyskytovali v
poľnohospodárskych podnikoch na východnom Slovensku a spôsobovali značné straty.
Podieľal sa hlavne na tlmení diktyokaulózy
hovädzieho dobytka a oviec, fasciolózy prežúvavcov, enterostrongylózy a ďalších parazitóz. Bol školiteľom štyroch interných a
troch externých ašpirantov. Všetci úspešne
obhájili kandidátske práce. Bol dobrým radcom, aj náročným posudzovateľom vedeckých prác. Dlhé roky sa podieľal na postgraduálnom vzdelávaní veterinárov na
Slovensku aj v Čechách.
Jeho edičná a publikačná aktivita bola
rozsiahla. Bol spoluautorom 10 knižných
publikácií. Publikoval viac ako 250 vedeckých a odborných článkov v domácich i v

zahraničných časopisoch. Aktívne sa podieľal na organizovaní vedeckých podujatí
Helmintologického ústavu, pravidelne prednášal odborné referáty na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.
Bol aktívny i v oblasti vedecko-populárnej
tvorby. Bol odborným poradcom pri vypracovaní vedecko-populárnych filmov Fasciolóza
hospodárskych
zvierat
(1970)
a
Paramfistomatóza prežúvavcov (1982). Dr.
Breza bol dlhoročným aktívnym členom výboru Československej spoločnosti parazitologickej pri ČSAV a Slovenskej spoločnosti pre
poľnohospodárke, lesnícke, veterinárske a
poľnohospodárske vedy pri SAV. Jeho po-

merne rozsiahla a úspešná vedecko-výskumná a publikačná činnosť bola ocenená
viacerými rezortnými vyznamenaniami a početnými medailami.
Bol dvakrát na veterinárnych pracoviskách
na Kube. V roku 1967 to bol šesťmesačný pobyt na Biologickom oddelení Kubánskej akadémie vied v Havane. Spolu s MVDr. R.
Švarcom úspešne riešili problémy helmintóz oviec. V rámci VŠV v Košiciach bol neskôr vyslaný ako expert na parazitologickú katedru
Vysokej školy veterinárskej v Havane, kde
pôsobil dva roky (1972 – 1973) v oblasti postgraduálnej prípravy (získavanie vedeckých
hodností CSc., prijímanie postgraduálnych ašpirantov, konzultácie v priebehu ašpirantúry,
členstvo v skúšobných komisiách), parazitologickej diagnostiky a pomoci praxi.
Úspešne pracoval dlhé roky v redakčných
radách viacerých vedeckých a odborných
časopisov. Už od roku 1956 – 1958 pôsobil
ako výkonný redaktor vo Folia veterinaria. Od
roku 1979 – 1992 bol výkonným redaktorom
medzinárodného časopisu Helmintológia. Po
vzniku Slovenského veterinárskeho časopisu
v roku 1992 sa stal technickým redaktorom.
Technickú úpravu Folia veterinaria zabezpečoval v anglickom jazyku od roku 1993 až
do roku 2008.
Svojou dlhoročnou úspešnou vedecko-výskumnou a pedagogickou prácou sa zaradil
medzi uznávaných odborníkov v oblasti parazitológie. Je to človek priateľský, pracovitý
a obetavý. Charakterizuje ho tiež duševná
vyrovnanosť a zmysel pre spravodlivosť. Bol
aktívne činný až do veku 83 rokov. Posledné
dva roky trávi svoj život v Domove sociálnych služieb v Poproči pri Košiciach.
Jubilant sa venoval aj poézii. S básnickou
tvorbou začínal ešte počas štúdia na gymnáziu. Časť veršov z raného obdobia bola v roku 1997 zhrnutá do zbierky Básně a poetické
experimenty veterinárních lékařů (Brno). Zo
študentských čias v Brne sa zachovali iba
dve básne písané na lavičkách v Lužankách.
Bohatšie sú jeho zbierky z obdobia pôsobenia na vysokej škole a Helmintologickom ústave. V posledných rokoch písal hlavne príležitostné básne k životným jubileám spolupracovníkov.
Priatelia a známi, bývalí spolupracovníci k
významnému životnému jubileu blahoželajú
a do ďalších rokov želajú zdravie, životnú pohodu a ďalšie inšpirácie v básnickej tvorbe.
J. JANTOŠOVIČ, J. ELEČKO A J. KOČIŠ
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Jubilant Dr. Breza celým svojím životom kráčal v poctivých šľapajach pedagogickej
a vedeckej práce. Nemenej aktívny bol v práci redakcií vedeckých a informačných
periodík a aj v súčasnosti s obdivuhodným záujmom sleduje v rámci svojich možností život našej univerzity. Redakčný kolektív Spravodajcu UVLF v Košiciach si jeho
mnohoročné účinkovanie v periodiku vysoko cení a úprimne mu ďakuje za všetky rady a usmernenia, ktoré nám ako členom redakcie poskytoval. Jeho záslužná práca je
v mnohom príkladom aj pre súčasných tvorcov Spravodajcu.
K významnému životnému jubileu Dr. Brezovi kolektív redakcie úprimne blahoželá,
ďakuje za vykonanú prácu a do ďalších rokov praje dobré zdravie a neutíchajúci entuziazmus.
Redakcia Spravodajcu
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Po päťdesiatich rokoch sa dňa 16. septembra 2010 stretli v aule na slávnostnom
akte preberania zlatých diplomov absolventi ročníka 1959/1960.
Samotný akt prebiehal podľa tradičného scenára pred očami vedenia univerzity,
predsedu akademického senátu, členov vedeckej rady a v neposlednom rade pred
očami rodinných príslušníkov, pričom práve prítomnosť detí a vnúčat na promócii rodičov či starých rodičov dávala tejto udalosti ďalší rozmer výnimočnosti.

MVDr. Michal Breza, CSc. – 85 ročný
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Zlatá promócia 2010

V tomto roku koncom septembra
oslávil významné životné jubileum 85
rokov MVDr. Michal Breza, CSc. Patril
medzi prvých učiteľov Vysokej školy
veterinárskej v Košiciach, odborný
asistent na Ústave chémie, neskôr na
Ústave parazitológie, vedúci oddelenia veterinárskej zoológie. Od roku
1962 vedúci III. oddelenia helmintohostiteľských vzťahov na Helmintologickom ústave SAV v Košiciach.
Úspešne pracoval ako odborný redaktor vo viacerých vedeckých a odborných časopisoch.
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Svetový kongres o problematike chovu ošípaných
na svetovom kongrese vo Vancouveri
V rámci projektu Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a
zoonózy – INFEKTZOON, ktorý je financovaný z prostriedkov
EÚ, sa dvaja pracovníci UVLF – prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., a
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., zúčastnili na 21. International
Pig Veterinary Society (IPVS) kongrese, ktorý sa konal vo
Na kongrese sa zúčastnilo asi 2 700 odborníkov z celého sveta, ktorí prezentovali
formou prednášok a posterov niekoľko stoviek nových poznatkov z rôznych oblastí týkajúcich sa problematiky chovu ošípaných
ako sú infekčné choroby, terapeutické a
preventívne postupy, farmakologické a toxikologické štúdie, hygiena chovov, ozdravovacie programy, manažment chovov a niektoré ďalšie. Z infekčných chorôb sa pozornosť odborníkov sústredila predovšetkým na
poodstavový multisystémový syndróm
chradnutia prasiat (porcine postwining multisystemic syndróm – PMWS) spôsobený
PCV-2, ďalej na PRRS vírus a chrípku prasiat,
ktorým bolo venovaných niekoľko vedeckých sekcií a mnoho posterov. Z toho je vidieť, že tieto infekcie majú v súčasnosti v
chovoch ošípaných z celosvetového hľadiska prím. Do tejto problematiky vhodne zapadli aj príspevky našich autorov: Pistl, J.,
Csank, T., Vlasáková, M., Polláková, J.,
Jacková, J., Vilček, Š.: Analysis of occurence
of porcine circovirus type 2 (PCV2) in
PMWS-like pigs from farms in Slovak
Republic a Vilček, Š., Jacková, A., Vlasáková,
M., Lešková, V.: Genetic analysis and typing
of PRRSV isolates in ORF5 and ORF7 originating from pigs in Central Europe. Tieto
vedecké štúdie svojou náplňou ako aj odbornou úrovňou boli porovnateľné s inými
prezentáciami a poukázali jednak na vyso-

Vancouveri v Kanade v dňoch 18. 7. – 21. 7. 2010. Na kongrese prezentovali najnovšie vedecké poznatky získané v našich laboratóriách v oblasti štúdia prasacieho cirkovírusu typ 2
(PCV-2) a vírusu prasacieho respiratórneho a reprodukčného
syndrómu (PRRSV).

kú aktuálnosť nášho výskumu a jednak poskytli obraz o situácii týchto vírusových infekcií v našom regióne a sprístupnili tieto
poznatky odbornému svetu.
Na kongrese sme sa prvýkrát stretli aj s
novou formou prezentácie posterov. Postery
sa zasielali pred kongresom v elektronickej
forme a na vedeckom podujatí boli prezentované na veľkoplošných obrazovkách, čo umožnilo ich prehliadanie z niekoľkých miest
podľa odborného zamerania. Každý záujemca mohol nájsť, „listovať“ a čítať posterové
prezentácie na viac ako desiatich počítačových obrazovkách, ktoré boli k dispozícií na
vybraných miestach. Elektronické postery umožňujú napríklad aj prezentáciu obrázkov v
niekoľkých vrstvách. Aj keď je to novinka a
možno aj spôsob prezentácie posterov na
vedeckých podujatiach v budúcnosti, uvedený systém nás príliš nenadchol. Klasický
poster má tiež svoje vedecké „čaro“.
Okrem získavania nových poznatkov sme
rokovali aj s niektorými poprednými odborníkmi o možnosti zapojenia sa do medzinárodných grantov. S prof. Nauwynckom
(Ghent, Belgicko) sme jednali o možnosti zapojenia našich pracovných kolektívov z
Centra excelentnosti – INFEKTZOON do projektu 7. rámcového projektu Európskej únie.
Prof. Nauwynck, zodpovedný riešiteľ projektu 7. RP EÚ zameraného na PRRSV, nám
prisľúbil, že hneď ako to bude možné, zapo-

jí naše kolektívy do medzinárodnej spolupráce.
Ďalej sme jednali s prof. J. Segalesom
(CRESA, Barcelona, Španielsko) o možnej
vedeckej spolupráci v oblasti detekcie a
molekulovej analýzy PCV-2 a TTV a s Dr. B.
Grasland (AFFSA, Pluofragan, Francúzsko) ohľadom spolupráce pri analýze expresie génov v infikovaných bunkách technikou microarray.
Krátke chvíle voľna sme využili aj na spoznávanie Vancouveru. Hoci nám chvíľu trvala adaptácia na atmosféru tohto veľkomesta,
nakoniec sme spoznali, že právom patrí
medzi jedno z tzv. najlepších miest pre život
na svete, nakoľko je tu na jednom mieste sústredená ako atmosféra Tichého oceánu, tak
aj blízkych Skalistých hôr. Je to mesto zelene a vysokých sklenených mrakodrapov s
pokojnou uvoľnenou atmosférou. Zaujali
nás tiež indiánske totemy, ktoré odzrkadľujú
dávnu históriu mesta i neďaleký náučný
park Campanillo s turistickou cestou z drevených dosiek zavesenou vo výške 5 – 6 m
na kmeňoch mohutných stromov.
Vedecké poznatky a kontakty nadobudnuté na svetovom kongrese nájdu svoje využitie na skvalitnenie nášho výskumu a zapájanie našich pracovných kolektívov do medzinárodnej vedeckej spolupráce.
prof. Ing. Štefan VILČEK, DrSc.
prof. MVDr. Juraj PISTL, PhD.

Úspešná realizácia projektu slovenskej ornitologickej spoločnosti/birdlife
Slovensko na UVLF v Košiciach

Stretnutie riešiteľov v Berne. Prvý sprava prof. E. Peterhans, druhý sprava Dr. A. Gerilovič.
Foto: autor článku

SOS BirdLife Slovensko je mimovládna organizácia zameraná na výskum a ochranu
vtáctva na území Slovenska. Organizácia
združuje profesionálnych i amatérskych ornitológov. BirdLife Slovensko každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s aktivitou jej členov v
rámci realizácie malých členských projektov
zmeraných na praktickú ochranu vtáctva a
jej propagáciu v širokých vrstvách obyvateľstva.
Spomedzi úspešných projektových návrhov bol v roku 2010 podporený a zrealizovaný aj členský projekt pod názvom
Popularizácia ochrany vtáctva a zachovanie
dážďovníka tmavého na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Trojstranný medzinárodný vedecký projekt
Na výzvu švajčiarskej nadácie Swiss
National Science Foundation na podávanie žiadostí o medzinárodné vedecké granty sme
reagovali spolu s kolegami zo Švajčiarska a
Ukrajiny prípravou spoločného projektu, ktorý
je zameraný na riešenie problémov BVD/MD
na Ukrajine. V konkurenčnom prostredí sme
uspeli. Riešenie projektu začalo v septembri
2010 a bude trvať dva roky.
Vznik spoločného projektu, ako to často vo
vede býva, je založený na osobných kontaktoch. Môj bližší kontakt s prof. Ernstom
Peterhansom z Ústavu veterinárnej virológie
na Univerzite v Berne, ktorý je hlavný zodpovedný riešiteľ projektu, začal počas účasti na
projekte tematickej siete v rámci 5. rámcového programu Európskej únie. Kontakt na Dr.
Antona Geriloviča z Laboratória molekulovej
diagnostiky Ústavu epizootológie a klinickej
veterinárnej medicíny v Charkove sa datuje
od nami organizovaného medzinárodného
workshopu v Košiciach v r. 2008. Tieto okolnosti a ochota spolupracovať na spoločnom
odbornom probléme vyústila k podaniu švajčiarsko-slovensko-ukrajinského SCOPUS projektu Epidemiology of bovine diarrhea in Ukraine:
Development of a control program. Za našu
stranu na projekte participujú pracovné skupiny z ústavu epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny a ústavu mikrobiológie a
gnotobiológie. Okrem skúsených pracovníkov
boli do projektu zahrnutí aj doktorandi.
Cieľom projektu je vytvoriť odborné podmienky pre zavedenie ozdravovacieho programu
proti BVD/MD na Ukrajine. Švajčiarsky partner
zabezpečí prenos know-how z ozdravovacieho programu zavedeného v ich krajine a od-

Nová Veterina
Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat a Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat organizovali 16. –
17. 10. 2010 v Nitre výstavu spojenú so
vzdelávacími podujatiami Nová Veterinaria
2010. Účastníci podujatia sa mohli zúčastniť
prednášok v rámci niekoľkých sekcií: sekcia
posudzovateľov DBK/DLK, sekcia malých zvierat - zobrazovacie techniky hrudníka, sekcia
malých zvierat – endokrinológia, sekcia malých zvierat - choroby exotov a drobných cicavcov, sekcia hospodárskych zvierat, sekcia koní, sekcia zdravotné sestry. Témy jednotlivých
prednášok boli prezentované významnými domácimi a zahraničnými odborníkmi. Dôkazom
rastúceho záujmu privátnych veterinárnych lekárov o odborníkov z našej univerzity je aj to,
že medzi prednášajúcimi boli prof. MVDr.
Pavol Mudroň, PhD., MVDr. Ladislav Molnár,
PhD., MVDr. Miloš Halán, PhD., a MVDr. Martin
Mihály, PhD., ktorí prezentovali svoje skúsenosti v sekciách hospodárskych zvierat, malých zvierat a koní. SAVLMZ vyšla v ústrety
študentom ponukou zníženia vložného poplat-

bornú pomoc pri epizootologickom prieskume
nákazovej situácie na Ukrajine (sérologické
metódy a real-time RT-PCR). Úlohou nášho
pracoviska bude genetická typizácia BVDV izolátov z ukrajinských chovov hovädzieho dobytka. Ďalej sa budeme podieľať na odovzdávaní
skúseností s epizootologickým prieskumom,
veď časť našich chovov hovädzieho dobytka je
podobná ako na Ukrajine. V tejto súvislosti sa
budú typizovať aj BVDV kmene zo Slovenska.
V dňoch 2. – 4. 9. 2010 sa stretli zástupcovia všetkých troch partnerov projektu na
Univerzite v Berne, kde podrobne rozobrali
postup riešenia projektu. Projekt je dotovaný
celkovou čiastkou 185 000 CHF, pričom pre
kolektív na našej univerzite pripadá 72 500
CHF. Finančná čiastka pokrýva náklady na spotrebný materiál, niektoré prístroje a cestovanie
medzi partnermi.
Na budúci rok zorganizujeme workshop na
Slovensku, v roku 2012 na Ukrajine. Cestovanie
riešiteľov medzi partnerskými kolektívami bude
zamerané na osvojovanie si náročnejších metodík a postupov, ako aj na odovzdávanie vzájomných odborných skúseností. Snáď skúsenosti nadobudnuté počas riešenia tohto projektu poslúžia aj na zavedenie ozdravovacieho programu proti BVD/MD na Slovensku.
Získaním medzinárodného projektu napĺňame jedno z hlavných poslaní Centra excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON na UVLF financovaného zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ, ktorým je aktívne zapájanie vedeckých kolektívov do európskeho
výskumného priestoru.
prof. Ing. Štefan VILČEK, DrSc.
UVLF v Košiciach

ku pre študentov veterinárnych škôl, čo sa odrazilo v účasti viac ako 40 študentov našej
UVLF v Košiciach. Vedenie našej univerzity bolo na podujatí reprezentované prof. MVDr.
Emilom Pilipčincom, PhD., rektorom, a prof.
MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., prorektorkou.
Táto akcia bola využitá aj na propagáciu aktivity Zvieratá + ľudia = jedno zdravie, ktorá je
sprievodným podujatím osláv veterinárneho
roka 2011 a prezentovali ju študenti našej univerzity.
prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť

Reprezentácia univerzity na medzinárodnej konferencii
Ochrana zvířat a welfare 2010 na VFU Brno
V dňoch 21. a 22. septembra 2010 sa na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne
pod záštitou VFU Brno, Ministerstva poľnohospodárstva ČR a Štátnej veterinárnej správy ČR
uskutočnila konferencia Ochrana zvířat a welfare 2010. Bol to už sedemnásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie zameranej na aktuálne otázky ochrany a welfare hospodárskych zvierat, zvierat v záujmových chovoch, pokusných zvierat a voľne žijúcich zvierat vrátane zvierat v zoologických záhradách a handicapovaných zvierat. Konferencia bola určená pre
pracovníkov štátnych orgánov ochrany zvierat, veterinárnej praxe, chovateľskej praxe, univerzít,
výskumných ústavov, zoologických záhrad, mimovládnych organizácií a ďalších záujemcov o
ochranu zvierat. Podujatia sa zúčastnili odborníci z Českej a Slovenskej republiky, Švédska,
Litvy, Holandska, Rakúska, Talianska, Bulharska, Rumunska, Slovinska a z Demokratickej republiky Kongo. Svoje zastúpenie na tomto medzinárodnom fóre mala už tradične aj Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Výsledky a závery svojej vedeckej práce a
práce svojich vedeckých kolektívov prezentovali doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., MVDr.
Edina Sesztáková, PhD., MVDr. Ing. Jana Korimová, MVDr. Denisa Daňová, PhD., MVDr. Kamil
Kovács, MVDr. Jana Takáčová, MVDr. Milan Špalek, MVDr. Andrej Renčko a MVDr. Ľuboš
Korytár.
MVDr. Ľuboš KORYTÁR

4. ročník pretekov agility psov O cenu rektora UVLF
V dňoch 4. – 5. septembra 2010 členovia
Klubu poľovníckej kynológie a agility (KPKA) v Košiciach v spolupráci s agility klubom SPAM zorganizovali v Jazdeckom areáli UVLF 4. ročník pretekov agility psov O cenu rektora UVLF. Preteky boli usporiadané
podľa medzinárodných pravidiel FCI a ASKA. Súťaže sa zúčastnilo 54 pretekárov nielen z rôznych slovenských klubov (KPKA
Košice, SPAM Košice, ŠK Severan z
Jakloviec, KK Anička Košice, LAK Liptovský
Mikuláš, MKA Poprad Tatry), ale aj z
Maďarska (Siófok). Preteky rozhodovala Ing.
Alice Glöcknerová z Českej republiky, garantom pretekov bol Ján Kelbel z Košíc,
člen výboru ASKA. Súťažilo sa dva dni, počas ktorých boli na programe otvorené behy
(open agility a open jumping). Okrem toho
prebiehali skúšky agility, ktoré boli rozdelené
podľa obtiažnosti na A1, A2, A3. V sobotu
na záver dňa organizátori pre pobavenie divákov a pretekárov zostavili špeciálny par-

Študenti UVLF v Košiciach na valnom zhromaždení ŠRVŠ
V dňoch 15. – 17. 10. 2010 sa konalo v
Tatranskej Javorine valné zhromaždenie
Študentskej rady vysokých škôl SR (ŠRVŠ).
Naša univerzitu zastupujú vo funkčnom období 2010 – 2012 dvaja delegáti – Andrej Récky
(4. roč. ŠP VVL) a Miroslava Matíková (3. roč.
ŠP farmácia). Obaja sa aktívne zúčastnili rokovania, ktoré prebehlo v zmysle plodných debát.
Hlavným bodom rokovania bolo schválenie
nového štatútu ŠRVŠ, ktoré sa po vyčerpávajúcej diskusii nakoniec podarilo odhlasovať.
Delegáti sa podľa záujmu mohli zaradiť do novovzniknutých work groups – WG (pracovných
skupín). Andrej Récky sa stal členom WG médiá a taktiež členom WG ekológia, ktorej hlavným poslaním je spolupracovať s univerzitami
v otázke separovania odpadu a šetrenia finančných prostriedkov za súčasného zlepše-

nia kvality životného prostredia. Miroslava
Matíková sa stala členkou WG médiá a za svoju druhú pracovnú skupinu si vybrala WG vzdelávanie, ktorej náplňou je implementovať na
jednotlivých univerzitách program T4SCL
(Time for student centered learning), ktorý má
priblížiť študentov pedagógom a skvalitniť úroveň absolventov univerzít a vysokých škôl.
Formálne zakončenie programu tvorila motivačná prednáška Ing. Petra Krištofoviča, jedného z najlepších a najúspešnejších slovenských podnikateľov v oblasti poradenstva.
Takmer každého prítomného delegáta veľmi
zaujal, a myslím si, že nejeden z prítomných
začal nad jeho slovami uvažovať, čoho znakom
je nespočetné množstvo doplňujúcich otázok.
Na zhromaždení sa zúčastnil taktiež zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky, ktorý vyjadril o-

Projekt navrhol a zrealizoval kolektív, ktorého členmi sú MVDr. Ľuboš Korytár (vedúci
projektu) a MVDr. Marián Prokeš z UVLF v
Košiciach,
Bc.
Peter
Krišovský
z
Východoslovenského múzea v Košiciach a
Ing. Martin Ceľuch, PhD., zo Spoločnosti pre
ochranu netopierov na Slovensku. Nosnou
myšlienkou projektu bola realizácia opatrení
zameraných na zachovanie hniezdnej príležitosti pre dážďovníka tmavého (Apus apus) na
čerstvo zateplenej budove Študentského domova UVLF v Košiciach.
Zatepľovanie budov má okrem nesporného pozitívneho efektu i negatívnu stránku v
podobe deštrukcie a zániku úkrytov legislatívne chránených a v celoeurópskom meradle ohrozených živočíchov, akými sú dážďovníky tmavé a rovnako tiež
synantropné štrbinové druhy
netopierov. V celoslovenskom meradle sa pri zatepľovaní budov napriek platnej
legislatívnej ochrane druhov
na tieto vôbec neberie ohľad, a tak rok za rokom zaniká obrovské množstvo úkrytov a usmrcované (pod
zatepľovacou vrstvou často
zaživa pochovávané) sú tisíce dážďovníkov aj netopierov. V samotných Košiciach
i napriek množstvu zateplených panelových domov dosiaľ, žiaľ, neexistovala ani
jedna náhradná búdka pre

chotu zlepšiť spoluprácu ministerstva a ŠRVŠ.
Miroslava MATÍKOVÁ

dážďovníky či netopiere. Týmto spôsobom je
degradovaná biodiverzita našich miest a
rovnako aj dedičstvo budúcich generácií ich
obyvateľov.
Je zaujímavé podotknúť, že počas realizácie projektu počas septembra 2010 sme len
na dvoch budovách ŠD UVLF v Košiciach
zistili hniezdenie 15 – 20 párov dážďovníkov
tmavých a zároveň bol lokalizovaný aj úkryt
približne 55-člennej kolónie netopierov druhu raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), ktoré
boli počas prác šetrne vysťahované.
Obom druhom sme sa rozhodli pomôcť
formou zostrojenia a inštalovania dvoch hniezdnych búdok obsahujúcich celkovo 24 hniezdnych dutín pre dážďovníky a jednej búdky kombinovanej konštrukcie, ktorá poskytne
jednak úkryt dážďovníkom, avšak osídliť ju s
úspechom môžu i raniaky hrdzavé. Všetky
tri búdky sú skonštruované z tvrdeného polystyrénu, ktorý kvôli zabezpečeniu dlhej životnosti a vodeodolnosti nesie vonkajšiu fasádnu úpravu z malty a ochranného náteru.
Búdky sme umiestnili na budovu dolného internátu a orientovali sme ich východným
smerom do nádvoria medzi oba internáty. To
umožní, že už počas budúcoročnej hniezdnej
sezóny budú môcť aktivitu a hniezdenie vtákov sledovať i samotní študenti ubytovaní
na náprotivnom hornom internáte. Búdky budú môcť takto plniť nielen funkciu úkrytu, ale
i funkciu enviro-edukačnú.
Za umožnenie úspešnej realizácie projektu
na pôde univerzity v mene celého projektového realizačného tímu ďakujem vedeniu
UVLF v Košiciach, riaditeľovi ŠD UVLF v
Košiciach, pani Bc. Silvii Hurtukovej a firme
TwinStav realizujúcej zatepľovanie študentských domovov.
MVDr. Ľuboš KORYTÁR

aj vlastnými výrobkami pre psov
(šatky a uzlíky, keksy pre psov). Na záver sa
organizátori chcú poďakovať vedeniu
UVLF a najmä pánu rektorovi prof.
MVDr. E. Pilipčincovi, PhD., za poskytnutie
areálu a podporu dnes už tradičného podujatia.
Ing. Renáta KAROLOVÁ, KPKA Košice

kúr vytvorený len z ôsmych tunelov.
Vyhodnotenie jednotlivých súťaží prebiehalo v sobotu aj v nedeľu podľa výškových
kategórií (small, medium, large). Hlavnou cenou pretekov
boli poháre O cenu rektora
UVLF pre všetky výškové kategórie, ktoré odovzdal rektor univerzity prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD. Celkovým víťazom v kategórii „small“ sa stala
Radoslava Štocková so psom
krížencom Nelly z KK Anička
Košice. V kategórii „medium“
sa celkovým víťazom stala členka klubu SPAM Košice Martina
Gajdošová so svojím psom krížencom Čiky a v kategórii „large“ Zuzana Hogerová zo psom
Ema z MKA Poprad Tatry.
Podujatie sa podarilo aj vďaka podpore od sponzorov, keď
generálnym sponzorom podujatia bola firma EUCANUBA a
ďalšími sponzormi boli firmy
Komes Fut,
s. r. o. – výroba a predaj krmív pre psy, MERIAL, BELCANRektor univerzity prof. Pilipčinec s víťazkami - vľavo
DO, Baff – mäso pre psov, Vetis
–
chovateľské
potreby. Radoslava Štocková s krížencom Nelly – víťaz kategóOrganizátori pretekov, členovia rie „small“, vpravo Martina Gajdošová s krížencom
klubov KPKA a SPAM, sa o- Čiky – víťaz kategórie „medium“ a vzadu Ing. Alice
krem iných povinností podieľa- Glocknerová – rozhodkyňa pretekov.
li na tomto úspešnom podujatí
Foto: Anton Novotný

Blahoželáme jubilantom
Septembrové a októbrové dni sa niesli v oslavnom duchu životných jubileí viacerých našich kolegov, ktorým zo srdca prajeme všetko najlepšie!
doc. MVDr. Jozef Marcaník, CSc.
MVDr. Amália Ružiková
doc. MUDr. Michal Teleha, CSc.
Mariana Šauličová
prof. MVDr. Viera Rajtová, DrSc.
RSDr. Štefan Murcko
prof. MVDr. Ivan Rosival, CSc.
Helena Bašistová
doc. MVDr. Ľudovít Para, CSc.
Mgr. Erika Wienerová
doc. RNDr. Angela Staníková, CSc.
Alena Uličná

Košický pohár 2010
v znamení
studeného vetra

Veľtrh vzdelávania
Jednou z úloh Študijného oddelenia
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je zlepšovať informovanosť verejnosti o možnostiach štúdia na
univerzite a aktívne získavať nových študentov propagáciou univerzity na stredných
školách. V nových podmienkach intenzívnej súťaže vysokých škôl o kvalitných budúcich študentov sme sa rozhodli zúčastniť v
tomto roku dvoch veľtrhov vzdelávania –
14. ročníka veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA
2010, ktorý sa konal v dňoch 5. a 7. októbra 2010 v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave a veľtrhu vzdelávania Pro- Educo, ktorý sa bude konať v
dňoch 25. – 27. novembra 2010 v
Košiciach. Tieto veľtrhy sú orientované na
stredoškolskú mládež, ktorá hľadá informácie o štúdiu a vzdelávaní.
Tohtoročného veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA 2010 sa zúčastnilo 19
vysokých škôl zo Slovenska a
24 vysokých škôl zo zahraničia. Návštevnosť študentov
bola vysoká, za tri dni trvania
veľtrhu sa ho zúčastnilo okolo
12 000 študentov.
Našim cieľom bolo poskytovať informácie o našej škole, možnostiach štúdia, študijných programoch, prijímacom konaní a iných mimoškolských aktivitách a pomôcť študentom v náročnom procese výberu správnej
vysokej školy. V tomto roku
sme sa snažili zamerať nielen

na potenciálnych študentov našej školy, aj
na výchovných poradcov stredných škôl a
poskytnúť im čo najpresnejšie informácie o
našej univerzite.
Okrem toho sme nadviazali spoluprácu aj
so Slovenskou akademickou informačnou
agentúrou v Bratislave, ktorá bude propagovať štúdium na UVLF v Košiciach na veľtrhu vzdelávania v Brne a agentúrou
Trexima v Bratislava, ktorá v rámci projektu „Integrovaný systém typových pozícií“,
realizovaného pod gesciou Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a pod
koordináciou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, bude propagovať štúdium na
našej univerzite prostredníctvom informačného videa na webovej stránke tohto projektu.
Ing. Renáta BOŽÍKOVÁ
vedúca študijného oddelenia

Jazda sv. Huberta 2010
Tak ako každý rok, aj tohto roku v piatok 29. októbra 2010 jazdci TJ Slávie UVLF v Košiciach a priľahlých košických oddielov ukončili sezónu tradične jazdou sv. Huberta. Táto slávnosť je pomenovaná na počesť patróna poľovníkov, biskupa, ktorý žil v 8. storočí na území dnešného Belgicka. Dnes sú tieto jazdy alebo hony športovou a spoločenskou udalosťou. Trasu určuje jazdec – líška, ktorý má spravidla na rukáve pripnutý líščí chvost. Húf lovcov vedie master, osoba nedotknuteľná, ktorý zároveň určuje pravidlá a dôsledne
dbá na ich dodržiavanie. Okolo húfu môžu pobehovať jazdci – psi. Tí kontrolujú a evidujú všetky prehrešky
voči reguliam. Tohtoročný húf lovcov v počte 22 koní viedli hneď dvaja mastrovia, a to MVDr. Vladimír Hura,
PhD., a podpráporčík Marián Zgola, príslušník jazdnej polície PZ SR. Prvý z menovaných zároveň oboznámil
aktívnych i pasívnych účastníkov lovu s regulami a podal hlásenie, na čo zástupcovia vedenia našej univerzity v zložení prorektor doc. MVDr. P. Korim, PhD., prorektorka prof. Ing. O. Ondrašovičová, CSc., prorektorka prof. MVDr. J. Mojžišová, PhD., prorektor prof. MVDr. J. Legáth, CSc., a predseda odborov prof.
RNDr. M. Toropila, CSc., dekorovali prítomných jazdcov, ktorým bol zároveň dopriaty kalíšok ohnivého moku
na posilnenie. Počas prestávky na bankovskej lúčke, zatiaľ čo kone oddychovali, sa jazdci a diváci výdatne
občerstvili a posilnili. Na záver bol samostatný lov líšky, resp. imitácie líšky v podobe líščieho chvosta, tentoraz netradične zaveseného na šnúre nad hlavami jazdcov. Pravidlo dovoľovalo líšku uloviť iba z koňa v pohybe. Víťazom sa stala naša kolegyňa MVDr. Lucia Tarabová. Vynovený organizačný výbor na čele s Ing.
Marekom Horváthom sa svojej úlohy zhostil skvele. K zdarnému priebehu podujatia aktívne prispel oddiel
jazdnej polície Prezídia PZ SR na čele s veliteľom majorom Mgr. Vincentom Vaľkom.
Výbornú atmosféru umocňovalo i nádherné a veľmi príjemné jesenné počasie. Všetci previnilci sa za súmraku museli za svoje priestupky zodpovedať, pričom nekompromisný súdny tribunál zložený z ostrieľaných
profesionálov vysúdil pre zabávajúcich sa niekoľko fliaš vína. Zábava a družné rozhovory potom pokračovali do skorých ranných hodín.
MVDr. Marián PAVĽAK
vedúci Jazdeckého areálu UVLF

Master MVDr. HURA a „líška“ Ing. Marek HORVÁTH vedú húf na hon po košických lesoch a neskorší víťaz MVDr. lúčia TARABOVÁ.
Autor foto: MVDr. Alexander PAVĽAK

Futbalový turnaj troch univerzit
Dňa 7. septembra 2010 sa v Nitre uskutočnil 19. ročník tradičného futbalového turnaja troch poľnohospodársky zameraných univerzít, a to Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity
v Nitre,
Technickej univerzity vo Zvolene a
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Zápasy sa odohrávali
v prekrásnom prostredí FK Čermák za
nádherného slnečného počasia za účasti
zástupcov vedenia univerzít a ich odborových zväzov. Turnaj otvoril rektor SPU v
Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielik, PhD.,
spolu s pánom primátorom Nitry doc.
Ing. Jozef Dvončom. Prítomná bola aj regionálna televízia, ktorá dokumentovala
priebeh turnaja vrátane aktuálnych rozhovorov. Po slávnostnom výkope sa odohrali
jednotlivé zápasy, z ktorých víťazne vyšiel
kolektív pedagógov a zamestnancov TU
Zvolen, druhé miesto obsadila naša univerzita a tretie miesto v tomto ročníku
získala SPU Nitra. Okrem druhého miesta
sme získali individuálne ceny za najlepšieho brankára v turnaji (Jozef Drábik) a za
najlepšiu hráčku (MVDr. Eva Petrovová,
PhD.). Vyhodnotenie a spoločenské pose-

Športu zdar a futbalu zvlášť!
Tešíme sa na vás v Košiciach!
doc. MVDr. Katarína BEŇOVÁ, PhD.

Viki Vasiľová na koni Amor z TJ Slávia
UVLF v Košiciach
Autor foto: MVDr. Alexander Pavľak

Infoservis zo študentského domova
Do ubytovacieho maratónu, náročného z
hľadiska administratívneho, sa dobrovoľne zapojili aj študentky Lucia Kováčová, 6. ročník
VVL, a Janka Blahušiaková, 5. ročník VVL, ktoré svojou prácou v čase osobného voľna veľmi
pomohli domovníčkam pri zápise študentov v
novom akademickom roku. Za zodpovedný prístup im chcem touto cestou vysloviť poďakovanie.
Po evidencii študentov sa v priebehu mesiaca september postupne rozbehol život v našom študentskom domove tak, ako po iné roky.
S tým rozdielom, že v tomto akademickom
roku pre veľký záujem o štúdium na našej univerzite, a teda aj veľký záujem o ubytovanie v
ŠD, sme museli veľa študentov umiestniť aj na
prístelky. Mnoho študentov a študentiek si
svojpomocne vymaľovali interiér, zabezpečili
prístelky a zútulnili svoje bývanie. Sú študenti,
ktorí majú záujem si takto vylepšiť aj TV, resp.
spoločenské miestnosti, v čom budú mať podporu zo strany vedenia ŠD, kde im zakúpime
farby.
Ďalšou udalosťou bolo zasadnutie novej komory študentov 29. 9. 2010, kde bol prizvaný
aj riaditeľ ŠD. Hlavnými témami boli darovacie
zmluvy a vyzbierané prostriedky, priority pri
nákupe tovaru pre potreby študentov, bodovacie kritéria AIS, pranie bielizne a nedostatok
práčok, vstup do ŠD po 24 hodine a návrh na
založenie internátnej rady.
V mesiaci október a november sa už tradične organizuje študentská kvapka krvi, kedy
sme v spolupráci s Červeným krížom urobili
propagáciu tejto ušľachtilej činnosti. Prihlásilo
sa 25 darcov. Po ukončení dostaneme z
Červeného kríža menný zoznam konkrétnych
darcov, ktorý zverejníme v Spravodajcovi.
V našom ŠD sa odohrali nielen príjemné ve-

Košický vodácky maratón
Blokové cvičenia na našej univerzite môžu mať aj relaxačnú podobu. Dôkazom je aj výberový predmet telesná výchova, kde sa skupina študentov 2. 10. 2010 zúčastnila na tradičnej akcii – Košickom
vodáckom maratóne.
Keďže organizátori mierne zazmätkovali a ešte hodinu po začiatku v Malej Lodine bola voda žabám po brucho, a tak sa Mgr.
Wienerová po nej obzerala márne (pozri foto), naši veterinári sa rozdelili. Jedna skupina sa vybrala do Veľkej Lodiny pešo a druhá na odľahčených raftoch sa tam zdarne doplavila. Spolu potom u „Starej
mamy“ počkali na mierne zdvihnutie hladiny a až potom to bolo o
akom- takom splavovaní, ale hlavne makaní na pomaly tečúcej vode.
Po doplnení telesných energetických rezerv pri ohni v Kysaku sa pokračovalo v telesnom cvičení – pádlovaní až do Košíc.
PaedDr. Anton ČIŽMÁRIK

denie účastníkov sa nieslo v duchu oficiálneho pozvania športových kolektívov
jednotlivých univerzít do Košíc na nasledujúci, v poradí už jubilejný 20. ročník,
ktoré z poverenia rektora UVLF v
Košiciach prítomným odovzdal prorektor
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.

Sobota 9. októbra 2010 patrila v
Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach parkúrovým jazdcom, ale nielen tým, ktorých
sme vídavali na pretekoch pravidelne, ale
takisto deťom, rekreačným jazdcom, dámam a veteránom. Teda tých, pre ktorých
je Košický pohár jedinou súťažou v roku.
V cene mladých talentov si najlepšie počínal Martin Gymerský na koni GALILEO.
Skok Z - JUNIORCUP sa najlepšie vydaril
Jánovi Novotnému ml. na koni EQUUS ALOUETTE. Stupňovanú obtiažnosť do 110
cm vyhral Gabriel Holovka na koni SILVO.
Skúsenému Vladimírovi Lahgerovi sa darilo hlavne v súťaži 120 cm, a tou bol
Košický pohár. Medzi veteránmi si najlepšie počínal nestarnúci Vladimír Varga, ktorého všetci familiárne volajú Láďo.
Jediným nedostatkom podujatia bol studený vietor, ktorý ale nadšencov jazdeckého športu nemohol odradiť.
MVDr. Marián PAVĽAK

ci, ale aj také, ktoré vidíme neradi. Po zistení, že
fajčiari na internáte nielenže fajčia, ale aj hasia
cigarety o novú fasádu, prípadne o plastové
rámy okien a parapety, sme študentov viackrát upozorňovali na nástenkách textom a fotografiami s výstrahou. Keďže niektorí študenti si vážnosť situácie nechceli uvedomiť, musel
som v spolupráci s vedúcou oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia Ing. Ráczovou a
zamestnancami vlastnej ochrany dňa 6. 10.
2010 vo večerných hodinách vykonať kontrolu

dodržiavania domového poriadku. Bolo zistené
porušenie domového poriadku zo strany troch
študentiek, ktoré boli prichytené pri fajčení.
Následne na zasadnutí ubytovacej komisie
UVLF sa rozhodlo o podmienečnom zrušení ubytovania v ŠD UVLF týmto študentkám.
Na záver chcem vysloviť presvedčenie, že táto nerozvážnosť a následky z toho plynúce
budú dostatočným poučením pre všetkých študentov na našom internáte, a že viac času budeme venovať veciam, ktoré vám študentom
bývanie a život v ŠD spríjemňujú a vylepšujú.
Mgr. Jaroslav HOCHMANN
riaditeľ ŠD UVLF

Kynológovia súťažili o pohár rektora
Koniec októbra už
každoročne patrí pretekom O pohár rektora
UVLF. Je to športové zápolenie psov a ich psovodov podľa národného
a medzinárodného skúšobného poriadku.
Tento rok nás veľmi
potešila hojná účasť
pretekárov, predovšetkým v najvyššej kategórii medzinárodného
skúšobného poriadku –
IPO 3. Táto skutočnosť
nám spôsobila obavy o
splnenie časového harmonogramu pretekov.
Prinútilo nás to zamyslieť sa nad rozdelením zápolenia na dva dni.
Preteky boli zahájené v sobotu ráno 23. októbra 2010 odchodom na prvú disciplínu – stopy. Všetci psovodi so svojimi psami podali výborné výkony aj napriek silnému vetru, ktorý už
neodmysliteľne patrí k terénom na Kavečanoch. Po vykonaní tejto disciplíny sme sa presunuli do jazdeckého areálu, kde sa pokračovalo v oddieloch poslušnosti a obrany.
Pretekári dokázali svoju pripravenosť a prevedenie cvikov bolo na vysokej úrovni. Na prácu
psov a psovodov dohliadali a spravodlivo bodovali rozhodcovia Mgr. Juraj Štaudinger pre
kategóriu SVV 1 a Ondrej Bihari pre kategórie IPO 1 a IPO 3. Týmto dvom ikonám slovenskej kynológie patrí vďaka za ich vysokú profesionalitu. Na úspechu tohto ročníka sa nemalou
mierou podieľali aj šikovní a technicky veľmi zdatní figuranti Zdenko Štec a MVDr. Zdenko
Snítil. Psov sa nezľakli a svojou prácou preverili ich odhodlanie zadržať „páchateľa“. Pri zadržiavaní nedošlo k žiadnemu zraneniu na strane psov ani figurantov, čo tiež podstatne prispelo ku všeobecne dobrej a uvoľnenej atmosfére.
Diváci mali možnosť sledovať skvelý výkon členky nášho klubu – Katky Kyškovej so sučkou
Gafi Apanta rei. Táto dvojica sa umiestnila na druhom mieste podľa IPO 1 so ziskom bodov
265. Celkovým víťazom pretekov sa stal Marek Hanušovský so psom Žastin Eqidius s počtom
bodov 268.
K vysokej vážnosti pretekov prispela aj účasť pána rektora, prorektorov a kvestorky a garanta klubu. Ako zlatý klinec programu bol odovzdaný víťazný Pohár rektora, ktorý odovzdal
garant klubu MVDr. Peter Smrčo. Na záver by sa kynologický klub chcel poďakovať všetkým
priaznivcom, sponzorom a vedeniu univerzity za spoluprácu a podporu. Dúfame, že sa o rok
stretneme v ešte väčšom počte.
Ladislav STACHO
Foto: Vladimír BRONIŠEVSKY

SPRAVODAJCA Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach — šéfredaktorka: Mgr. Ľudmila Kundríková — redakčná rada: tajomník doc. MVDr. Ján Lehocký,
PhD., MVDr. Michal Breza, CSc., MVDr. Irena Rajzáková, MVDr. Pavol Rajzák, MVDr. Zuzana Vasilková, MVDr. Beáta Koréneková, PhD., MVDr. Marián Prokeš, Zlata Marholdová,
Jana Bánovčinová, Mgr. Marta Novysedláková, technická redaktorka Kvetoslava Ontková. REDAKCIA: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, 041 81 Košice
☎ 0915 984 558, +421908 803 941, E-mail: kundrikova@uvlf.sk, marholdova@uvlf.sk, Internet: www.uvlf.sk/spravodajca — Tlač: VS tlačiarne Košice — R. č. 3484/2009.
ISSN 1338-189X — Nepredajné — Nevyžiadané rukopisy nevraciame. — Príspevky a fotografie nie sú honorované.

