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Šesťdesiaty druhý rok svojej histórie začala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach písať 12. septembra 2011 slávnostným otvorením akademického roku
2011/2012. Tradičný scenár slávnosti sa v aule začal príchodom rektora, prorektorov a predsedu akademického senátu
za predsednícky stôl. Po ich predstavení a privítaní hostí zo
správnej rady univerzity na čele s jej predsedom Ing. Jánom
Királym, a privítaní členov akademickej obce, zamestnancov
a študentov vystúpil so svojím príhovorom rektor prof. MVDr.
Emil Pilipčinec, PhD.
V úvode sa venoval tomu, čomu žije veterinárska komunita
ale i laická verejnosť od začiatku roka 2011 – oslavám Svetového roku veterinárskej medicíny, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 250. výročia založenia prvej zverolekárskej školy v Lyone a pripomenul stručnú históriu jej začiatkov spolu s naším
podielom na organizácii celoročných osláv:
Rád by som uviedol, že vo Svetovom roku veterinárskej medicíny si nepripomíname iba 250 rokov veterinárskeho vzdelávania, ale je to zároveň aj 250. výročie veterinárskej medicíny a
veterinárskeho povolania. Veterinárny lekár dnešnej doby nie je
iba lekárom a „advokátom“ zvierat, ale je tiež ochrancom verejného zdravia, úlohou ktorého je zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, chrániť ľudí pred zoonózami a v neposlednom rade plniť svoje poslanie pri ochrane životného prostredia a zachovaní
biodiverzity. I z uvedeného dôvodu ústredná myšlienka Svetového roku veterinárskej medicíny je vyjadrená v hesle: Veterinárny
lekár pre zdravie, veterinárny lekár pre potraviny a veterinárny
lekár pre planétu.
Svetový rok veterinárskej medicíny bol oficiálne zahájený 24.
januára 2011 slávnostným ceremoniálom, ktorý sa konal vo
Versailles za účasti európskej i svetovej špičky veterinárskej profesie vrátane zástupcov veterinárnych škôl. Lyon – mesto prvej
zverolekárskej školy na svete – sa zase v čase od 11. do 14. mája
tohto roku stal miestom plenárneho zasadnutia zástupcov Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie a tiež
svetovej konferencie o veterinárskom vzdelávaní.
Rád konštatujem, že na propagáciu Svetového roku veterinárskej medicíny sme na úrovni národnej v spolupráci s Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a Štátnou

veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky
vytvorili Národný výbor Vet 2011, ktorý je korešpondujúcim
členom Medzinárodného výboru Vet 2011, a tento je zároveň
aj zodpovedný za prípravu a koordináciu všetkých národných
podujatí, ktoré sa v tomto roku organizujú a sú orientované nielen na odbornú veterinársku komunitu, ale aj na širokú laickú
verejnosť. Táto slávnostná chvíľa je príležitosťou vysloviť úprimné poďakovanie všetkým organizátorom doterajších i budúcich podujatí, ktorí popri plnení ostatných svojich povinností
neľutovali čas ani námahu, a aj takýmto spôsobom propagovali toto nezastupiteľné a mnohokrát neoceniteľné povolanie.
Títo organizátori z radov našich učiteľov, zamestnancov a študentov pripravujú v nasledujúcich mesiacoch ďalšie odborné,
spoločenské a propagačné podujatia. Prijmite teda ich aj moje
pozvanie na tieto podujatia a vyjadrite tak svoju hrdosť na
príslušnosť k svojmu profesijnému stavu.
Na začiatku nového akademického roku privítal rektor predovšetkým študentov študujúcich na našej univerzite v bakalárskych, magisterských, doktorských i doktorandských
študijných programoch i v zahraničnom štúdiu. Všetkým
študentom poprial veľa šťastia a veľa úspechov v tomto akademickom roku a anglicky sa prihovoril študentom zo zahraničia, ktorí si okrem školy musia zvykať aj na novú krajinu.
Do všetkých študijných programov vyučovaných v slovenskom jazyku prijímame v tomto akademickom roku 465 študentov, z toho 70 študentov do bakalárskeho študijného programu
kynológia, 35 študentov do bakalárskeho študijného programu
bezpečnosť krmív a potravín, 139 študentov do magisterského
študijného programu farmácia, 166 študentov do doktorského
študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, 40 študentov do doktorského študijného programu hygiena potravín
a 15 študentov do doktorandského štúdia.
V tomto akademickom roku prijímame do anglického štúdia
nielen 42 študentov do študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, ale vo svojom štúdiu v anglickom jazyku bude
na našej univerzite v letnom semestri tohto akademického roku
pokračovať aj 18 študentov spoločného bakalárskeho študijného programu Animal Science – náuka o živočíchoch.
Významnou skutočnosťou v uplynulom akademickom
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roku 2010/2011 bolo začlenenie Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach medzi európsku špičku veterinárskych škôl a kroky, ktoré sa museli realizovať, aby univerzita potvrdila svoje kvality.
Bol to rok, kedy univerzita na základe rozhodnutia Európskej
komisie pre veterinárske vzdelávanie zo dňa 20. 4. 2011 bola začlenená medzi „visited and approved establishments“, teda medzi „navštívené a potvrdené zariadenia“. Získanie tejto značky,
značky najvyššej európskej kvality poskytovaného veterinárskeho vzdelávania, považujem za veľký úspech tejto školy. Nie iba
preto, že v súčasnosti ju má iba 52 z 97 veterinárnych škôl organizovaných v Európskom združení inštitúcií pre veterinárske
vzdelávanie, ale predovšetkým preto, že ona nie je iba značkou
kvality školy, ale je zároveň aj značkou kvality jej absolventov. A
to je dnes najdôležitejším kritériom, a to jednak pre študentov
uchádzajúcich sa o štúdium na spoločnom európskom trhu so
vzdelávaním, ktorí sa pri výbere školy rozhodujú podľa kvality,
jednak pre jej absolventov pri uplatnení sa na spoločnom európskom trhu práce.
Na strane druhej je to pre nás aj veľký záväzok. Záväzok plniť náročné kritériá, ktoré sú kladené na kvalitu poskytovaného
vzdelávania v regulovaných povolaniach, akými je povolanie
veterinárneho lekára a farmaceuta, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Som toho názoru, že sebavedomie i ambície
by nám chýbať nemali, nakoľko za obdobie ostatných štyroch
rokov sme na univerzite nielen prijali, ale spoločnými silami aj
naplnili viaceré strategické rozhodnutia, ktoré boli predpokladom a základom jej ďalších úspechov, získanie statusu „visited
and approved establishment“ nevynímajúc.
Predovšetkým sme vykonali zásadnú zmenu organizačnej
štruktúry univerzity a jej účelových zariadení s dôrazom na reorganizáciu klinických pracovísk založených na druhovom prístupe. V súlade s novou organizačnou štruktúrou boli prijaté nové
učebné plány v študijných programoch všeobecné veterinárske
lekárstvo a hygiena potravín založené na druhovom prístupe
vo výučbe a v nadväznosti na to bola vykonaná systemizácia
všetkých pracovných miest na univerzite a jej účelových zariadeniach.
Nie menej náročné bolo pre nás vybudovať v tomto veľmi
krátkom období materiálno-technickú základňu pre výučbu našich farmaceutov. Myslím si, že toto sa nám aj podarilo. Prejavilo
sa to nakoniec i v zmene názvu univerzity a jej začlenení medzi
ostatné farmaceutické školy v rámci Slovenskej a Českej republiky, čím sa portfólio univerzity rozšírilo aj o oblasť lekárskych
a farmaceutických vied, kam výchova farmaceutov patrí.
Nie menej dôležité bolo pre nás priznanie práv udeľovať akademický titul absolventom spoločného bakalárskeho študijného programu animal science v spolupráci s nórskou University
of Nordland v Bodø, ktoré sme získali v tomto období, a touto
cestou si rozšírili svoju pôsobnosť na európskom trhu so vzdelaním.
A ako tu už bolo uvedené, toto obdobie bolo pre nás zároveň
aj obdobím veľmi náročným z pohľadu hodnotenia kvality univerzity a ňou poskytovaného vzdelávania na úrovni národnej aj
na úrovni medzinárodnej. Na úrovni národnej sme obhájili status univerzitnej vysokej školy a na úrovni medzinárodnej sme
uznanou európskou školou. Nakoniec túto skutočnosť potvrdzujú aj slová Eugena Jurzycu, ministra školstva vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky, ktorý cez prázdniny v rozhovore
pre Aktuality.sk (28.7.2011) na otázku, či máme vôbec na Slovensku vysokú školu porovnateľnú so špičkovou školou v zahraničí, uviedol, citujem: „Máme dobré techniky – dve až tri, dobrú
veterinu, máme vynikajúcu matematicko-fyzikálnu fakultu,
máme dobré prírodné vedy, no nie každý ju môže študovať“.
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Aj v ďalšej časti svojho príhovoru sa rektor univerzity venoval hodnoteniu predchádzajúceho roku.
Akademický rok 2010/2011 bol pre Univerzitu veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach aj rokom obnovy jej insígnií
v súvislosti so zmenou jej názvu a loga. Insígnie každej univerzity sú umeleckým vyjadrením jej statusu a nezastupiteľným spôsobom ju reprezentujú smerom dovnútra i smerom k vonkajšiemu prostrediu. Môžeme cítiť spokojnosť i hrdosť, že aj insígnie
našej univerzity ju reprezentujú dôstojne zohľadňujúc zmeny,
ktorými v uplynulých rokoch prešla. Okrem faktu, že sa zvýšil
počet insignií o jednú prorektorskú reťaz, zmenil sa aj prívesok
na všetkých z nich. Na averze každej z nich je logo a názov univerzity, na reverze je historická brána a motto, ktoré poznáme
z pamätnej medaily vydanej pri príležitosti 60. výročia založenia
Vysokej školy veterinárskej v Košiciach – COGNITIO IANUA SAPIENTIAE – Poznanie brána múdrosti. Rektorskej a promótorskej
reťazi protokolárny rozmer dodávajú doplnené články so štátnym znakom.
V tejto súvislosti rád uvediem aj novú podobu ceny rektora
udeľovanej vynikajúcim absolventom po ukončení štúdia. Je
ňou plaketa – opäť s motívom brány a mottom – ktorá príhodne pripomína oceneným, odkiaľ sa vypravili na profesionálnu
cestu a kto im poskytol medzinárodne uznávané vzdelanie.
Akademický rok 2010/2011 bol pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach aj rokom promócie jej
prvých absolventov v študijnom programe farmácia.
I keď tento študijný program je na našej univerzite ešte mladý,
rád konštatujem, že od nastavajúceho akademického roku budú
všetky farmaceutické disciplíny zabezpečované už iba v priestoroch našej univerzity, začo moje poďakovanie patrí všetkým
tým, ktorí svojou prácou vytvorili k tomu všetky predpoklady či
už priestorové, materiálno-technické, alebo personálne.Určite
k tomu napomohli i tie skutočnosti, že v uplynulom akademickom roku sme pokračovali v inštitucionálnom i personálnom
budovaní tohto študijného programu. Bola zriadená katedra lekárenstva a farmaceutickej technológie a na asistentské
miesta sme okrem iných prijali aj našich prvých absolventov
tohto študijného programu, ktorí si zároveň budú v externej forme doktorandského štúdia zvyšovať svoju kvalifikáciu na farmaceutických fakultách v Slovenskej a Českej republike.
Ďalšou nie menej významnou skutočnosťou pre výchovu budúcich farmaceutov bolo zriadenie Univerzitnej lekárne Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako samostatného účelového zariadenia. Táto lekáreň nebude plniť iba
úlohu klasickej lekárne pre výdaj humánnych a veterinárnych
liečiv, ale bude mať zároveň aj funkciu výučbového zariadenia
pre praktickú výučbu a prax budúcich lekárnikov.
Veľmi dôležité sú zmeny v učebnom pláne pre študijný program farmácia, ktoré boli schválené vo vedeckej rade našej univerzity dňa 6. 7. 2011 po uzavretí päťročného výučbového cyklu.
Navrhované zmeny v učebnom pláne vychádzali predovšetkým
z potreby harmonizácie nášho učebného plánu s učebnými plánmi ostatných farmaceutických škôl na Slovensku a v Českej republike, najmä z dôvodu vzájomného uznávania predmetov a
uľahčenia mobilít našich študentov.
Pre ďalšie posilnenie nielen študijného programu farmácia,
ale aj pre ďalšie posilnenie farmakologického a farmaceutického výskumu na našej univerzite sa ako nevyhnutným javí dobudovanie profilových farmaceutických katedier s dôrazom na
humánnu i veterinárnu farmakológiu, lekárenstvo a sociálnu
farmáciu, botaniku a farmakognóziu, a technológiu liečiv.
Pre ďalší rozvoj univerzity vo všetkých oblastiach jej činnosti bolo potrebné vytvárať aj primerané priestorové, materiálno-technické a personálne zabezpečenie.
Za najvýznamnejšie v tejto oblasti považujeme adaptáciu
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priestorov s prístrojovým vybavením pre kliniku koní, súčasťou
ktorých je vyšetrovňa s príručným vyšetrovacím laboratóriom,
operačná sála, ustajňovacie priestory pre ustajnenie a hospitalizáciu koní a priestory pre izoláciu koní chorých alebo podozrivých z nákazy infekčnou chorobou. Na klinike koní bola zriadená aj mobilná klinika.
Za nie menej podstatné považujeme začatie výstavby polyfunkčného objektu – pavilónu č. 18, ktorý bude slúžiť klinike
koní a klinike prežúvavcov a ktorého výstavbu plánujeme ukončiť tohto roku.
K zlepšeniu výchovno-vzdelávacej práce nepochybne napomáha aj postupná revitalizácia našich účelových zariadení tak,
aby tieto plne slúžili svojmu hlavnému poslaniu.
Dobrým príkladom toho je pokračovanie druhej etapy adaptácie výučbových priestorov na Školskom poľnohospodárskom
podniku v Zemplínskej Teplici, v rámci ktorej sme na našom
školskom poľnohospodárskom podniku v akademickom roku
2010/2011 uviedli do prevádzky poslucháreň pre 60 poslucháčov a administratívne priestory pre kliniky a katedry, ktoré
tu zabezpečujú svoju výučbu. V týchto dňoch na našom ŠPP
v Zemplínskej Teplici ukončujeme a v tomto akademickom roku
uvedieme do prevádzky priestory pre vykonávanie laboratórnej
diagnostiky, predovšetkým pre potreby klinickej výučby. Ďalej
sme v jednom z priestorov pre ustajnenie dojníc vybudovali oddelenie pre chirurgicko-ortopedické zákroky, ktoré nebude slúžiť
iba pre výučbu, ale bude mať aj charakter zariadenia s celoročnou prevádzkou pre ošetrenie, resp. prevenciu chorôb končatín
prežúvavcov. Navyše na hlavnom dvore školského poľnohospodárskeho podniku ukončujeme výstavbu sociálneho zázemia
pre študentov a učiteľov.
V uplynulom akademickom roku sme taktiež pokračovali v
implementácii úspešných projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ predovšetkým za účelom:
a) budovania centier excelentnosti, resp. kompetenčných centier vlastných alebo v spolupráci s našimi partnermi, ďalej za
účelom
b) zvýšenia kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou informačno-komunikačných sietí a zariadení na univerzite
a v neposlednom rade i za účelom
c) akreditácie nových študijných programov.
Akademický rok 2010/2011 bol aj rokom volebným, z ktorého vzišlo nielen nové vedenie školy, ale na základe výsledkov výberových konaní v súlade s našimi vnútornými predpismi boli na ďalšie štyri roky do svojich funkcií uvedení aj
ostatní vedúci pracovníci univerzity a jej účelových zariadení,
ktorým rektor v mene svojom i mene celého vedenia zablahoželal a poprial veľa úspechov pri plnení stanovených úloh.
Boli predstavené priority dlhodobé, strednodobé i krátkodobé.
Som veľmi rád, že sa nám spoločne darí nielen vytvárať nový
obraz o budúcnosti univerzity, ktorý tu roky chýbal, ale ho aj
úspešne napĺňať. Predovšetkým v:
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a) oblasti jej organizačnej a personálnej prestavby v súlade
s rozširujúcim sa portfóliom univerzity tak v oblasti poskytovaného vzdelávania, ako aj v oblasti vedecko-výskumnej činnosti,
ďalej v
b) novej koncepcii pri výchove veterinárnych lekárov a s tým
súvisiacej klinickej činnosti založenej na druhovom prístupe, ďalej v
c) položení základov nového prístupu pri organizovaní vedecko-výskumnej činnosti, založenom predovšetkým na budovaní
centier excelentnosti, kompetenčných centier a verím, že v krátkej budúcnosti i budovaním univerzitných vedeckých parkov
alebo im podobných združení, ďalej v
d) dôslednej garančnej kontinuite, ktorá je zárukou zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti na univerzite, ďalej v
e) dôslednej implementácii bolonského procesu ako garancii
internacionalizácie univerzity a na nie poslednom mieste v
f) evalvácii a akreditácii univerzity na úrovni národnej i medzinárodnej ako garancie jej kredibility.
V súvislosti s uvedeným očakávam, že v blízkej budúcnosti
predovšetkým v oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa posilní
úloha vedúcich osobností a tvorivých kolektívov inštitucionálne
zavŕšených nie iba katedrami, klinikami a ústavmi, ale aj inými,
tu už uvedenými nad-katedrálnymi a nad-klinickými, resp. nad-univerzitnými pracoviskami a kolektívmi. Niektoré z nich sú už
dnes i so svojimi partnermi z iných univerzít, resp. ústavov SAV
zodpovedné za úspešnú implementáciu vlastných alebo spoločných projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. I vzhľadom na túto skutočnosť a doterajšie výsledky univerzity, ako aj
pre jej nezastupiteľné miesto v oblasti veterinárskej medicíny
má univerzita ambíciu byť v budúcnosti centrom predklinického a klinického výskumu v zadefinovaných oblastiach biomedicínskeho výskumu, a tým aj postupného napĺňania a realizácie
myšlienky: jeden svet – jedno zdravie – jedna medicína.
V súvislosti s uvedeným by to malo byť zároveň aj obdobím
postupnej prestavby existujúcich kliník univerzity za účelom vytvárania špičkových klinických pracovísk a mobilných kliník nielen v oblasti výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej, ale
aj v oblasti diagnostickej, preventívnej i terapeutickej.
V nastavajúcom akademickom roku 2011/2012 v oblasti
výchovno-vzdelávacej budeme musieť zvládnuť prechod na
výučbu podľa druhov zvierat na jednotlivých klinikách a v jednotlivých klinických disciplínach. Očakávam taktiež úspešné
pokračovanie bakalárskeho štúdia nórskych študentov v študijnom programe Animal Science v podmienkach našej univerzity.
Dobrou správou je, že v nastavajúcom období budeme môcť
opäť o čosi zveľadiť univerzitu a jej zariadenia implementáciou
projektov získaných zo ŠF EÚ, ale zároveň sa aj uchádzať o ďalšie finančné prostriedky z uvedených zdrojov.
Slávnostné otvorenie akademického roku je vhodnou
príležitosťou pripomenúť si slávnostné udalosti uplynulého roku, medzi ktoré okrem vzácnych návštev a odborných

3

pokračovanie
zo str. 3

Otvorenie AKADEMICKÉHO ROKU 2011/2012

i spoločenských podujatí organizovaných v spolupráci so
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a Komorou
veterinárnych lekárov SR v rámci Svetového roka veterinárskej medicíny 2011 i mimo neho patrili nasledovné:
Z uvedených udalosti za najvýznamnejšie v minulom akademickom roku považujem slávnostné zasadnutie vedeckej rady
univerzity pri príležitosti 35. výročia začatia výučby v študijnom
programe hygiena potravín a vydanie pamätnej medaily pri tejto príležitosti s krédom Alimentum Medicamentum Tuum Sit –
Nech je strava tvojím liekom, ďalej organizovanie s veterinárnou
medicínou tematicky spätú filatelistickú výstavu v hale košickej
hlavnej pošty, ďalej uvedenie do života knihy MVDr. Štefana
Mártona V krajine ohlušujúceho ticha o prvej česko-slovenskej
veterinárnej expedícii v Mongolsku v roku 1964 či vydanie reprezentatívnej knihy o našej univerzite v širšom kontexte košických
dejín a historických pamiatok.
Svetový rok veterinárskej medicíny sa pripomína síce len
v roku 2011, ale jeho motto UNUS MUNDUS – UNA SALUS –
UNA MEDICINA, v preklade Jeden svet – jedno zdravie – jedna
medicína, však so skončením roka platnosť nestratí. Práve naopak, v dnešnom svete, ktorému často dávame prívlastok globalizovaný, je podstata tejto myšlienky nesporná. Nám ju bude
v nasledujúcich rokoch pripomínať pamätná medaila našej univerzity vo vyhotovení zlatá, strieborná a bronzová, ktorú sme
vydali v tomto roku, aby sme ju mohli s novým názvom a logom
odovzdávať jubilantom a oceneným pri rôznych príležitostiach.
V akademickom roku 2010/2011 sme si pripomenuli aj osobnosti veterinárskej medicíny. A to prof. MVDr. Tomáša Gdovina
pri príležitosti jeho nedožitých 90-tin a akademika Jána Hovorku pri príležitosti 10. výročia od jeho úmrtia, kedy mu bola
odhalená pamätná tabuľa na Gymnáziu v Zvolene, na ktorom
v roku 1932 maturoval.
Je potešujúce, že univerzita žije aj významnými spoločenskými a športovými podujatiami, ktoré svojím rozsahom prerástli rámec univerzity i mesta. Boli to predovšetkým spoločenské
podujatia organizované každoročne, najmä predvianočné
stretnutie tvorivých pracovníkov a zamestnancov univerzity
v priestoroch hotela Golden Royal, majáles, Deň detí či Mikuláš
a ďalšie. Nie menej očakávanými sú každoročne organizované
športové podujatia, akými sú futbalový turnaj troch univerzít,
jazdecké preteky o Košický pohár, Hubertova jazda, zahájenie
poľovnej sezóny či spoločné poľovačky v revíroch univerzity. Nepopierateľný úspech zaznamenal už tretikrát organizovaný medzikatedrový bowlingový turnaj, svojich skalných si našli turnaje v minifutbale, volejbale, florbale, stolnom tenise, basketbale,
rovnako ako splavovanie, turistika či lyžovanie.
Súčasťou tejto slávnostnej chvíle bolo aj privítanie nových
učiteľov a vedeckých pracovníkov, blahoželanie novovymenovaným profesorom a docentom, ale aj vzdanie úcty tým,
ktorý nás navždy opustili.
Na záver svojho vystúpenia rektor prof. Pilipčinec v mene
svojom i v mene vedenia univerzity zaželal všetkým prítomným, aby nový akademický rok 2011/2012 naplnil všetky
ich očakávania a plány a zároveň priniesol veľa pracovných
i osobných úspechov sprevádzaných pevným zdravím, šťastím a vnútornou vyrovnanosťou. Vyslovil presvedčenie, že
aj našu univerzitu čaká rok úspechu a rozvoja, a že všetko,
čo sme si naplánovali, sa nám v akademickom roku, ktorý je
pred nami, podarí i naplniť v prospech našej alma mater ako
i v prospech ďalšieho rozkvetu slovenskej veterinárskej medicíny a farmácie.
Tradičným je aj príhovor predsedu akademického senátu
univerzity. MVDr. Peter Lazar, PhD., na prahu akademického
roku 2011/12 v mene svojom aj v mene členov akademického senátu UVLF prítomných srdečne pozdravil a následne
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informoval o tom, čo nás očakáva:
Vstupujeme do akademického roku, v ktorom sa očakáva
prijatie výraznej novelizácie vysokoškolského zákona, ktorý
v súčasnosti prechádza poslednými pripomienkami. S niektorými legislatívnymi zmenami týkajúcimi sa vysokého školstva,
ktoré boli prijaté v nedávnej minulosti, sa ale stretávame už od
začiatku tohto akademického roku.
Prvá zmena súvisí s uplatňovaním nálezu ústavného súdu
ohľadom spoplatnenia externej formy vysokoškolského štúdia.
Je zrejmé, že zavedenie školného spôsobí redukciu počtu doposiaľ nespoplatnených študijných programov pre externých
študentov z dôvodu nedostatku uchádzačov o štúdium, čo sa
zákonite premietne aj na zamestnanosti takto dotknutých vysokých škôl. Môže nás tešiť skutočnosť, že napriek zavedenému
spoplatneniu sa do I. ročníka ŠP kynológia externá forma štúdia
zapísalo 33 študentov, čo svedčí o stabilnom záujme o tento študijný program.
Druhou zmenou je prijatie tzv. Mamojkovej novely vysokoškolského zákona, ktorá posunula hranicu odchodu vysokoškolského učiteľa do dôchodku na vek 70 rokov. Každoročne
sme sa pri slávnostnom zahájení akademického roku lúčili s pedagógmi, ktorí odchádzali do starobného dôchodku. Dnes sa
nelúčime s nikým. Proces postupnej, prirodzenej personálnej obmeny pedagogického stavu sa prakticky na 5 rokov zablokoval
či aspoň výrazne obmedzil. Osobne zastávam názor, že mnohí
učitelia aj po veku 65 rokov sú stále veľkým prínosom pre svoje
pracoviská, ale ich možnosť ďalšieho zotrvania v pracovnom
vzťahu na vysokej škole by mala byť ponechaná na rozhodnutie
danej vzdelávacej inštitúcie. Je smutnou skutočnosťou, že každoročne končia 3. stupeň vysokoškolského štúdia aj mimoriadne schopní študenti s vážnym záujmom o prácu na univerzite,
pre ktorú mohli byť prínosom, a ak doposiaľ ponuka pracovných
príležitostí pre nich bola veľmi limitovaná, tak od tohto akademického roku zo spomínaných dôvodov bude ešte nižšia. Takýto
stav nás rozhodne musí mrzieť a nebude ľahké nájsť prijateľné
riešenie tohto problému.
Nový akademický rok, ktorý dnes slávnostne otvárame, je aj
prvým rokom štvorročného funkčného obdobia vedúcich pracovníkov univerzity, ktorých rektor vymenoval na základe výsledkov výberových konaní. Každý jeden predložil plán rozvoja
pracoviska o vedenie ktorého sa uchádzal a každý jeden má ambíciu pracovisko a jeho prácu zlepšiť. Kvalitu pracoviska okrem
jeho personálneho obsadenia určujú najmä pracovné priestory
a ich technické vybavenie, ktorých úroveň takmer vždy závisí
od množstva investovaných finančných prostriedkov. Už sme
si zvykli, že bez ohľadu na to, ktorá strana je na Slovensku pri
moci a kto je ministrom školstva, vždy všetci proklamujú, ako im
záleží na vedomostnej spoločnosti, rozvoji školstva, vedy a pod.,
ale rozpočet a následný prísun finančných zdrojov postačuje na
zachovanie status quo, ale nie na rozvoj. Preto je aj na nových
či staronových vedúcich katedier, kliník a ústavov, aby sa nespoliehali výlučne len na centrálne rozdeľované zdroje, ale aby
aj sami aktívne hľadali spôsoby, ako v rámci svojich možnosti
nájsť zdroje, ktoré by úroveň ich pracovísk pomohli vylepšiť.
Na záver svojho príhovoru poprial MVDr. Peter Lazar, PhD.,
predseda akademického senátu, všetkým pevné zdravie,
pracovnú pohodu a dostatok tvorivej invencie a študentom
prvých ročníkov veľa trpezlivosti, sebadisciplíny a vždy potrebného šťastia.
Kvarteto Štátnej filharmónie v Košiciach svojím hudobným
vystúpením navodilo pohodovú atmosféru, ktorá, dúfajme,
bude sprevádzať aj ďalšie dni a mesiace začínajúceho akademického roku. Jeho slávnostné otvorenie bolo potom zakončené hymnou Gaudemaus igitur.
(lk)

www.uvlf.sk

Zasadnutie AKADEMICKÉHO SENÁTU
Dňa 10. 10. 2011 sa konalo riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach.
Akademický senát na svojom zasadnutí schválil:
1. Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení:
Predseda: MVDr. Pavel Naď, PhD.
Členovia: doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.,
Peter Ludha
2. Rozhodnutie Predsedníctva AS UVLF v Košiciach o potvrdení rozhodnutia rektora UVLF v Košiciach o vylúčení MVDr.
B. Kostiča z doktorandského štúdia.
3. Členov disciplinárnej komisie pre študentov na akademický rok 2011/2012 v zložení:
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
MVDr. Boris Vojtek
Peter Ludha
Andrej Récky
4. Návrh na členov Správnej rady UVLF v Košiciach na nasledujúce funkčné obdobie:
RNDr. Rudolf Bauer, PhD.
Ing. Zoltán Kollár
Ing. Stanislav Hreha

MVDr. Miroslav Martinček
5. Doplňujúce voľby do študentskej komory akademického
senátu. Termín konania volieb: 8. 11. 2011 od 8.00 do 12.00
hod. v posluchárni pavilónu morfologických disciplín. Zloženie volebnej komisie:
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
MVDr. Ján Čurlík, PhD.
MVDr. Paulína Jevinová, PhD.
MVDr. Ľubomír Šmiga (doktorand)
Jana Polievková (študentka 3. ročníka ŠP kynológia)
Dominik Macko
(študent 2. ročníka ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo)
Noema Kmecová
(študentka 2. ročníka ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo)
Akademický senát na svojom zasadnutí zobral na vedomie:
1. Aktuálnu informáciu o stave systemizácie miest pedagógov na začiatku akademického roka 2011/2012.
2. Informáciu o priebehu pripomienkového konania
k paragrafovému zneniu novelizácie zákona o vysokých
školách.
MVDr. Peter Lazar, PhD.
predseda akademického senátu

Medzinárodná vedecká konferencia Ekológia a veterinárna medicína VIII.
V dňoch 22. – 23. septembra 2011 sa konala na Univerzite
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach medzinárodná vedecká konferencia Ekológia a veterinárna medicína
VIII. s názvom Hygienické a ekologické problémy vo vzťahu
k veterinárnej medicíne. Konferencia bola venovaná prof.
MVDr. Jánovi Rosochovi, CSc., pri príležitosti nedožitého 90.
výročia narodenia. Usporiadateľmi konferencie boli Katedra
životného prostredia, veterinárnej legislatívy a ekonomiky
UVLF v Košiciach, Štátna veterinárna a potravinová správa
Slovenskej republiky a Komora veterinárnych lekárov SR.
Konferencia bola zameraná na riešenie problémov v nasledovných oblastiach:
- Environmentálne vplyvy na zdravie zvierat a produkciu
potravín
- Zdravie zvierat vo vzťahu k verejnému zdraviu
- Dopad antropogénnej činnosti na jednotlivé zložky
životného prostredia
- Vplyv aplikácie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
na zdravotný stav zvierat a ľudí
Konferencia sa konala aj v rámci akcií Svetového roka
veterinárskej medicíny 2011 a významného výročia – 250.
výročia založenia prvej veterinárnej školy na svete vo francúzskom Lyone. Zúčastnilo sa jej 137 účastníkov zo Slovenska a 14 zo zahraničia, 29 účastníkov z RVPS a KVPS, 10 z
ústavov SAV, 4 z CVŽV Nitra, 1 z SPU Nitra, 16 z LF UPJŠ, 3
z SVU a 22 z KVL.
Konferenciu zahájil prof. MVDr. M. Ondrašovič, CSc., a za
vedenie UVLF prorektor prof. MVDr. J. Legáth, PhD., ktorý
v mene rektora univerzity pozdravil účastníkov konferencie.
Podľa programu nasledovali plenárne prednášky, kde prorektorka UVLF prof. Ing. O. Ondrašovičová, CSc., predstavila
život a prácu prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc., výnimočného
odborníka, ale súčasne aj vynikajúceho človeka. Táto konferencia venovaná jeho pamiatke ho mala pripomenúť všetkým účastníkom, vyjadriť našu úctu a vďaku tejto výraznej
osobnosti našej univerzity a dokázať, že pokračujeme v jeho
www.uvlf.sk

odkaze a rozvíjame to, čo nám prof. MVDr. Ján Rosocha, CSc.,
svojou bohatou prácou zanechal. Prof. J. Rosocha patril medzi čelných predstaviteľov prvej generácie zoohygienikov
v rámci celej Európy, generácie, ktorá kládla základné kamene tohto odboru na širokej medzinárodnej úrovni, výsledkom čoho bolo založenie Medzinárodnej zoohygienickej
spoločnosti (International Society for Animal Hygiene - ISAH)
v Budapešti v novembri 1970. Do dnešného dňa sa už uskutočnilo 15. medzinárodných zoohygienických kongresov.
Dlhoročná a uznávaná vedecká a organizačná činnosť prof.
Rosochu v spoločnosti bola ocenená udelením trvalého
čestného členstva v predsedníctve v roku 1991.
Plenárne prednášky boli prednesené riaditeľom Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy SR prof. MVDr. J. Bírešom,
CSc., ktorý sa zaoberal problémom kontaminácie potravinového reťazca dioxínmi a E. coli spolu s možnosťami jeho
riešenia v rámci EÚ, opatreniami zameranými na zdravotnú
bezpečnosť potravinového reťazca a ochranu spotrebiteľov.
Za ANMVI International responsible z Talianska vystúpil Dr. G.
Belluzzi, ktorý sa v rámci zachovania zdravia na farmách zaoberal úlohami veterinárnych lekárov ako hlavných zodpovedných osôb za biobezpečnosť produkčného cyklu, udržanie
vysokej hladiny hygienických a zdravotných požiadaviek potravinového produkčného reťazca v princípoch zachovania
ochrany životného prostredia. Českú republiku zastupoval
prof. MVDr. M. Šoch, CSc., z Juhočeskej univerzity v Českých
Budějoviciach, ktorý sa zaoberal zisťovaním vplyvu dojacieho robota na chovanie dojníc a ich etologické prejavy. Ďalšie
plenárne prednášky boli prednesené Dr. B. Nowakowicz-Debek z Lublinskej University of Life Sciences z Poľska a
doc. MVDr. B. Peťkom, PhD., z Parazitologického ústavu SAV
v Košiciach na tému Zmeny v rozšírení kliešťa obyčajného
na Slovensku v ostatných troch dekádach a hodnotenie ich
príčin. Vo svojej prednáške MVDr. J. Venglovský, CSc., z Katedry životného prostredia UVLF v Košiciach oboznámil prípokračovanie na str. 15
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VEDA V EURÓPSKOM KONTEXTE - Siedmy rámcový program výskumu
a technického rozvoja a naše (ne)využité možnosti
Je všeobecne známe, že bez kvalitnej vedy nemôže existovať na vysokých školách kvalitné, alebo aspoň moderné
vzdelávanie. Nie je možné poprieť fakt, že sú to spojené
nádoby a vzdelávací systém je nevyhnutnou podmienkou
budovania vedomostnej ekonomiky. Politika výskumu a
rozvoja je jednou z priorít Európskej únie a tvorí podstatu
Lisabonskej stratégie s cieľom podporiť zamestnanosť a rast
v Európe, resp. jednotlivých krajinách EÚ. Cieľom Európskej
únie je dosiahnuť financovanie vedy a techniky v objeme
troch percent svojho celkového hrubého domáceho produktu, vyrovnať nerovnováhu financovania vedy v jednotlivých krajinách EÚ a vytvoriť tak podmienky pre konkurencieschopnosť jednotlivých krajín. Európska únia si uvedomuje,
že na realizáciu takejto stratégie musí na jednej strane stáť
špičkový výskum a na druhej strane špičkoví odborníci, resp.
vysoko sofistikovaný vzdelávací systém produkujúci takýchto odborníkov.
Práve z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu naplnenia Lisabonskej stratégie z roku 2000 (vysoká dynamika rastu hospodárstva a viac kvalitných pracovných miest) Európsky
parlament ako jediný priamo volený orgán Európskej únie
v júni 2006 schválil rozpočet pre Siedmy rámcový program
výskumu a technického rozvoja (7. RP) vo výške 53,2 miliárd
€, čo bolo zvýšenie finančných prostriedkov o takmer 63 %
v porovnaní so Šiestym rámcovým programom.
Rámcový program sa skladá zo štyroch špecifických programov, tzv. priorít, nazvaných Spolupráca, Nápady, Ľudia a
Kapacity, ktoré spolu pokrývajú množstvo tematických oblastí.
PROGRAM SPOLUPRÁCA – JADRO 7. RP
Tento program pomáha rozvíjať spoločný výskum v rámci
Európy a iných partnerských krajín podľa viacerých kľúčových tematických oblastí. Cieľom je získanie poprednej pozície EÚ v kľúčových oblastiach prostredníctvom spolupráce
priemyselných a výskumných subjektov a inštitúcií. Podporované sú medzinárodné výskumné aktivity v nasledovných
oblastiach:
 Zdravie
 Potraviny, poľnohospodárstvo, rybolov
a biotechnológia
 Informačné a komunikačné technológie
 Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné
technológie
 Energia
 Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)
 Doprava (vrátane letectva)
 Socioekonómia a spoločenské vedy
 Bezpečnosť
 Vesmír
PROGRAM MYŠLIENKY – A EURÓPSKA RADA
PRE VÝSKUM (ERC)
Cieľom tohto programu je podpora výskumníkov zapojených do výskumu s vysokým rizikom a veľkým dopadom
na rozvoj vedeckého výskumu svetovej úrovne v nových,
rýchlo sa objavujúcich oblastiach. Prejavuje uznanie hodnoty základného výskumu pre ekonomický a sociálny rozvoj
spoločnosti. Výskum možno vykonávať v ktorejkoľvek oblasti vedy. Zvláštny dôraz sa kladie na novovznikajúce a rýchlo6

rastúce oblasti na hraniciach súčasného poznania a na interdisciplinárny výskum. Na rozdiel od programu Spolupráca sa
nevyžaduje spolupráca s partnermi z iných krajín.
PROGRAM ĽUDIA – OŽIVENIE PROFESIÍ
V EURÓPSKOM VÝSKUME
Cieľom programu je podporiť mobility vedeckých pracovníkov v rámci EÚ ako aj mimo Európy s cieľom podporiť základnú odbornú prípravu výskumných pracovníkov – Siete
Marie Curie, celoživotnú odbornú prípravu vedeckých pracovníkov a podporiť medzinárodnú spoluprácu.
PROGRAM KAPACITY – BUDOVANIE ZNALOSTNEJ
EKONOMIKY
Program Kapacity slúži na posilnenie a optimálne využitie
znalostných kapacít, ktoré Európa potrebuje, ak sa chce stať
prosperujúcou ekonomikou založenou na poznaní.
JADROVÝ VÝSKUM
Tento špecifický program obsahuje dve časti – prvá sa
zameriava na jadrovú syntézu a medzinárodný výskumný
projekt ITER, ktorého vznik sa plánuje v Európe. Druhá časť
programu pokrýva jadrovú bezpečnosť, riadenie zaobchádzania s rádioaktívnym odpadom a ochranu pred žiarením.
AKÉ SÚ MOŽNOSTI ZAPOJENIA NAŠEJ UNIVERZITY
DO AKTUÁLNYCH VÝZIEV VEDECKÝCH PROJEKTOV
V RÁMCI EÚ
Vybudovanie infraštruktúry vo vede, zriadenie excelentných centier zo štrukturálnych fondov EÚ, vybudovanie
špičkových vlastných alebo spoločných laboratórií na našej univerzite či existencia vedeckých kolektívov je dobrým
predpokladom pre koordinované uchádzanie sa o vedecké
projekty či už v rámci 7. RP, v rámci projektov COST (European Cooperation in Science and Technology), alebo v rámci
projektov bilaterálnej vedeckej spolupráce.
V súčasnom období najviac informácií o európskych vedeckých projektoch je možné získať na oficiálnych stránkach
Európskej komisie – CORDIS Website (http://cordis.europa.
eu/home_en.html), stránkach pre európsky výskum a vývoj.
Tu môžeme získať základné informácie o Siedmom rámcovom programe, ale aj o predchádzajúcom 6. RP, 5. RP a 4. RP.
Môžeme tam nájsť praktickú príručku európskeho financovania vedeckých projektov, o novozriadenej organizácii ERA
(European Research Area) a samozrejme nové informácie
v rámci európskej vedy.
Najviac však o nových výzvach v rámci 7. RP sa je možné
dozvedieť z Participant portálu Research & Innovation na internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_
calls
Na uvedenom portáli je možné nájsť už vypísané aj uzavreté výzvy i práve vyhlásené a otvorené nové výzvy vo všetkých programoch 7. RP. Doposiaľ ich bolo 373 a z toho otvorených 43. Vychádzajúc z vedeckého zamerania univerzity
ako aj z jej schválených vedeckých priorít je pre nás stále vysoko aktuálny program Spolupráca, podprogram Potraviny,
poľnohospodárstvo, rybolov a biotechnológia. V súčasnom
období sú otvorené v tomto podprograme 2 výzvy.
Tak ako každoročne, i tento rok Európska komisia v júni
www.uvlf.sk

uverejnila Work programme 2012, kde sú prezentované
a predstavené hlavné ciele výskumu i v rámci podprogramu
Potraviny, poľnohospodárstvo, rybolov a biotechnológia.
Pre rok 2012 bude komisia podporovať v tomto podprograme projekty zamerané na budovanie európskej základnej
znalostnej bioekonomiky budovaním spoločného výskumu
a vedy, využívanie nových, resp. novovznikajúcich vedných
disciplín smerujúcich do spoločenských, environmentálnych a ekonomických výziev, a to v oblastiach – produkcia
bezpečných, zdravých a vysokokvalitných potravín; rastúca
požiadavka na vysokú kvalitu potravín; trvalo udržateľná
produkcia obnoviteľných biologických zdrojov; narastajúce
riziko epizootických ochorení a zoonóz, ochorení spojených
s potravinami; ohrozenie trvalej udržateľnosti a bezpečnosti
poľnohospodárstva, aquakultúry a rybolovu; zohľadnenie
špecifických potravinových potrieb konzumenta; pohoda
(welfare) potravinových zvierat.
V prípade uchádzania sa o nový projekt je však treba mať
na zreteli nasledovné základné podmienky: o projekty v rám-

Návšteva IZRAELSKÉHO VEĽVYSLANCA
na univerzite

Počas viac ako dvadsaťročnej tradície štúdia veterinárskej
medicíny v anglickom jazyku bolo medzi záujemcami z celého sveta mnoho študentov z Izraela. Privádzalo ich k nám
prostredie vysoko profesionálne a tolerantné. Obojstranne
pozitívne skúsenosti týchto desaťročí boli vyzdvihnuté počas návštevy mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Izraela Alexandra Ben-Zviho, ktorý spolu s manželkou navštívil 14. októbra 2011 našu univerzitu. Rektor univerzity prof.
MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., spolu s ďalšími členmi vedenia
privítal na pôde rektorátu vzácnych hostí a predstavil im
históriu a najmä súčasnosť našej univerzity, ktorá si dlhodobo udržiava vysokú kvalitu veterinárskeho vzdelávania, ako
o tom svedčia aj výsledky medzinárodnej evalvácie. Izraelský
veľvyslanec Alexander Ben-Zvi ocenil vzájomnú spoluprácu
a naznačil ďalšie možnosti prehĺbenia kontaktov medzi inštitúciami poskytujúcimi veterinárske vzdelávanie v našich
krajinách. Nasledovalo stretnutie veľvyslanca s izraelskými
študentmi zakončené krátkou prehliadkou univerzitného
areálu.
(lk)
www.uvlf.sk

ci 7. RP sa môžu uchádzať ako jednotlivci tak i celé výskumné
kolektívy, stačí mať dobrú ideu. Základnou podmienkou je
vytvorenie siete spolupracujúcich partnerov z EÚ alebo zahraničných partnerov mimo EÚ. Samozrejme v rámci 7. RP
je nutné spolufinancovanie projektu univerzitou na krytie
časti nákladov, pri ktorých je účtovaná DPH. V 7. RP je DPH
neoprávneným nákladom. V pripravovanom 8. RP od roku
2014 by tento problém mal byť vyriešený uznaním DPH ako
oprávneného nákladu na projekt.
Záverom mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že na našej
univerzite existujú jednotlivci ako aj excelentné kolektívy,
ktoré sú schopné sa o vedecké projekty uchádzať. Tak ako
som to uviedol hore, jedná sa hlavne o vedné odbory zaoberajúce sa infekčnými chorobami vrátane zoonóz, welfare
zvierat, hygienou výroby a produkcie potravín a životným
prostredím.
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

9. ročník
Zemplínskych lekárnických dní
v Humennom
V mestskom kultúrnom stredisku v Humennom sa 23. –
24. septembra 2011 už po piatykrát aj za účasti Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnil 9.
ročník Zemplínskych lekárnických dní, ktoré zorganizovala
Slovenská lekárnická komora, miestna lekárnická komora
Humenné s podporou spoločnosti Unipharma – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Podujatia sa zúčastnilo
viac než 200 účastníkov. Našu univerzitu zastupovali rektor
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., a prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky prof. MVDr. Jaroslav
Legáth, CSc.
Zemplínske lekárnické dni boli, rovnako ako minulý rok,
zároveň i Memoriálom doc. RNDr. Jozefa Seginka, PhD., významného rodáka zo Zemplína, bývalého dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava (FaF
UK), ktorý bol zakladateľom Zemplínskych lekárnických dní
v roku 2003 v Trebišove a tým i tradície lekárnických dní na
východe Slovenska.
Nosnými témami Zemplínskych lekárnických dní bola farmakológia nových liečiv, princípy registrácie generických liečiv, nová legislatíva v oblasti liekovej politiky, personalizácia
prístupu k liečbe, ako ovplyvní farmakoterapiu genomika a i.
Odzneli i vysoko hodnotné prednášky o autisme, možnostiach liečby hypertenzie a úlohe lekárnika v procese liečby
pacienta. V bohatom odbornom programe vystúpili so svojimi odbornými prednáškami i naši učitelia – PharmDr. František Tamer a PharmDr. Zdenko Pirnik, PhD. Súčasťou tohtoročných lekárnických dní bol tiež seminár k projektu FaF UK
Bratislava pod názvom Excelentná lekáreň.
O významnosti tejto akcie v rámci regiónu, ale i o pozitívnom vzťahu k lekárnikom a lekárňam všeobecne svedčí i
osobná účasť primátorky mesta Humenné a poslankyne Národnej rady SR PhDr. Jany Vaľovej na otváracom ceremoniáli
9. ročníka Zemplínskych lekárnických dní.
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.,
prorektor UVLF v Košiciach
PharmDr. Tibor Czuľba, prezident SLK
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INFORMÁCIE Z VEDENIA
7. 9. 2011

na našej univerzite,
- VetNest mítingu v dňoch 29. 9. – 1. 10. 2011 a na základe
INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
súhlasu zúčastnených reprezentantov veterinárskych škôl
- priebehu výrobnej praxe pre ŠP VVL a HP,
zorganizovať míting pre koordinátorov CEEPUS v Ľubljane
- kontrole technického stavu posluchární pred začatím vý- dňa 24. 10. 2011.
učby v akademickom roku 2011/2012.
INFORMÁCIE PROREKTORA KORIMA O:
INFORMÁCIE PROREKTORKY ONDRAŠOVIČOVEJ O:
- zaslaní kladných hodnotiacich správ k podkladom pre akre- zápise novoprijatých doktorandov v dennej a externej ditáciu ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canis a hipoteforme, ktorý sa konal 2. 9. 2011, do dennej formy bolo zapí- rapii (1. stupeň VŠ) a pre akreditáciu ŠP neurovedy (3. stupeň
saných 15 študentov.
VŠ), ku ktorým zaujala UVLF v Košiciach súhlasné stanovisko,
- činnosti Edičného strediska a predajne literatúry UVLF
INFORMÁCIE PROREKTORA NAGYA O:
v Košiciach a návrhoch na jeho ďalšie zlepšenie.
- postupe adaptačných prác vo výučbových priestoroch na
ŠPP v Zemplínskej Teplici,
18. 10. 2011
- stave príprav na začatie prevádzky univerzitnej lekárne,
- riešení zdravotných a produkčných problémov dojníc na INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
ŠPP v Zemplínskej Teplici.
- účasti na redakčnej rade časopisu Lekárnické listy dňa 14.
10. 2011.
13. 9. 2011
INFORMÁCIE PROREKTORKY ONDRAŠOVIČOVEJ O:
INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
- účasti na oslavách 60. výročia založenia Univerzity Vroclav
- o priebehu zápisov.
v dňoch 12. – 14. 10. 2011 a podpísaní zmluvy o spolupráci
s touto univerzitou.
20. 9. 2011
INFORMÁCIE PROREKTORA NAGYA O:
INFORMÁCIE PROREKTORA NAGYA O:
- účasti na príprave Kalendária KVL SR na rok 2012 v Nitre.
- zabezpečovaní dovozu hospodárskych zvierat pre potreby výučby.
26. 10. 2011
27. 9. 2011
INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
- konaní akcie Deň zdravia v areáli UVLF v Košiciach.
INFORMÁCIE PROREKTORKY ONDRAŠOVIČOVEJ O:
- obhájených dizertačných prácach.
4. 10. 2011
INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
- stave vypisovania záverečných prác na akademický rok
2011/2012.
11. 10. 2011
INFORMÁCIE REKTORA O:
- účasti na inaugurácii rektora Technickej univerzity v Košiciach dňa 7. 10. 2011,
- konaní 15. ročníka jazdeckých pretekov v Jazdeckom areáli univerzity dňa 8. 10. 2011.
INFORMÁCIE PROREKTORKY MOJŽIŠOVEJ O:
- uskutočnenom výjazdovom cvičení 6. ročníka ŠP VVL
v rámci blokovej výučby v národnom žrebčíne v Topoľčiankach a Veľkých Ripňanoch,
- odoslaní informácií o cenách za ubytovanie v internátoch
UVLF v Košiciach na MŠ SR.
INFORMÁCIE PROREKTORKY ONDRAŠOVIČOVEJ O:
- uskutočnení seminárov mobility študentov, doktorandov
a výskumných pracovníkov v dňoch 28. 9. 2011 a 3. 10. 2011
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INFORMÁCIE PROREKTORA KORIMA O:
- účasti svojej a prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou UVLF v Košiciach doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., na rokovaní expertných skupín o možnostiach zapojenia sa UVLF
v Košiciach do projektu cezhraničnej spolupráce pripravovaného župou Abaújszántó (Maďarsko) a obcou Kechnec, ktoré sa uskutočnilo v Kechneci dňa 18. 10. 2011,
- aktuálnom návrhu metodiky rozdeľovania finančných prostriedkov verejným vysokým školám na rok 2012.

Zasadal VetNEST 2011
V dňoch 29. 9. – 1. 10. 2011 sa v poľskom meste Vroclav
konalo ďalšie zasadnutie VetNEST-u (Veterinary Network of
European Student and Staff Transfer). Našu univerzitu na
podujatí zastupovali – prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.,
prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium, doc.
MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor pre klinickú činnosť a styk
s praxou a doc. MVDr. Peter Korim, CSc., prorektor pre rozvoj
školy a hodnotenie kvality.
Prvý deň sa účastníci tohtoročného VetNEST-u stretli na
neformálnej večeri, ktorá prebiehala vo veľmi príjemnej atmosfére. Druhý deň rokovania patrilo dopoludnie pracovnej
časti. V prítomnosti rektora Wrocław University of Environmental and Life Sciences prof. Romana Kołacza viedol rokovanie úradujúci prezident VetNEST-u prof. MVDr. Alois Nečas,
Ph.D., MBA, dekan Fakulty veterinárneho lekárstva Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno, ktorému sekundoval prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., prodekan pre vedu a zahraničné styky Fakulty veterinárneho lekárstva VFU Brno.
www.uvlf.sk

6. ročník seminára doktorandov
venovaného pamiatke akademika Boďu

Na úvod sa krátko predstavili jednotliví zástupcovia zúčastnených členov VetNEST-u. Potom prezident VetNEST-u
prof. Nečas uviedol správu prezidenta, v ktorej informoval
o činnosti od ostatného zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo minulý rok na VFU Brno. Po jeho vystúpení referovali podľa jednotlivých bodov programu určení zástupcovia partnerských
škôl najmä o zmenách v učebných plánoch, výsledkoch
v rámci mobilít, možnostiach spolupráce v rámci 7. rámcového programu a evalváciách jednotlivých škôl. Za našu
univerzitu predniesla správu a na otázky jednotlivých členov
reagovala prorektorka prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.
Po obede organizátori podujatia pre jeho účastníkov
pripravili obhliadku historických pamätihodností mesta
Vroclav. V prítomnosti profesionálneho sprievodcu bolo čo
obdivovať, snáď na každého urobila veľký dojem prehliadka
múzea Panorama, kde sme sa mali možnosť v panoramatickom formáte za sprievodu pútavého výkladu oboznámiť
s faktami o roľníckom povstaní poľského ľudu pod vedením
legendárneho Tadeusza Kosciuszka. Po náročnom programe
nasledovala rozlúčková večera, ktorá sa konala v historickom
centre Vroclavu. Jej veľmi príjemnou súčasťou bolo vystúpenie tanečnej a speváckej skupiny, ktorej prevažnú časť tvoria
študenti vroclavskej univerzity.
Posledný deň účastníci VetNEST-u absolvovali prehliadku
univerzity a veterinárnej fakulty. Tí, ktorí sme už vroclavskú
fakultu mali možnosť navštíviť, sme uznanlivo konštatovali,
že za obdobie desiatich rokov sa podarilo fakultu po materiálnej stránke posunúť o riadny kus vpred. Keď nás naši hostitelia informovali o objeme finančných prostriedkov, ktoré
im poskytlo poľské ministerstvo školstva na tento účel, mohli sme im len ticho závidieť, že obdobná politika nie je realizovaná v našom štáte...
Na poludnie sme sa rozlúčili s konštatovaním, že sa stretneme najneskôr o rok. Ako účastníci tohtoročného zasadnutia VetNEST-u sme už vedeli, že budúcoročné stretnutie sa
bude konať v dňoch 20. – 21. 9. 2012 vo Viedni.

V dňoch 13. a 14. septembra 2011 sa v pavilóne morfologických disciplín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach už po šiesty raz konal seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. Akademik Boďa
bol jedným z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, ktorého profesionálna kariéra bola spätá ako s univerzitou, tak 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. Fabiana, PhD., (ÚFHZ SAV) a
prorektorky 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.
Seminár sa konal počas dvoch dní a bolo na ňom predstavených spolu 35 príspevkov. Okrem doktorandov z UVLF
v Košiciach a rôznych ústavov SAV predstavili plénu svoje
výsledky aj hosťujúci doktorandi UPJŠ. Príspevky neboli tematicky obmedzené a pokrývali širokú škálu biologických
vedných odborov – od molekulovej biológie, cez mikrobiológiu, parazitológiu, reprodukciu, fyziológiu a rôzne klinické
disciplíny, až po hygienu potravín, chov domácich i voľne
žijúcich zvierat a životné prostredie. Aj napriek pomerne širokému záberu 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 vedných
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. Goldová, doc. Faixová, doc. Kožárová, Dr. Čobanová,
doc. Javorský – ktorá na záver vedeckého podujatia vybrala spomedzi všetkých účastníkov dvanásť najlepších prác,
ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií v hodnote 33 EUR. Výhercami z UVLF boli: MVDr. Martin
Bača, Mgr. Mária Chytilová, MVDr. Viera Kolesárová, MVDr.
Ľuboš Korytár, MVDr. Martin Kožár, MVDr. Zuzana Lacková,
MVDr. Katarína Rumanovská-Kuzyšinová.
Výhercami zo SAV boli: Mgr. Katarína Dubíková, RNDr. Andrea Korimová, Mgr. Janka Kubandová, MVDr. Tomáš Laho
a RNDr. Kriššáková.
Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v
zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2011 (recenzoval Dr. Zeleňák) a sú k dispozícii ako študentom, tak
odbornej vedeckej verejnosti.
prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.
prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.,
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
www.uvlf.sk
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pokračovanie
na str. 15

Infekčné a parazitárne choroby zvierat

„Ľudstvo má len troch veľkých nepriateľov: choroby, hladomor a vojny; z týchto troch vecí sú najhoršie a najhrozivejšie
choroby.“ (William Osler)
Hoci parazity vyvolávajú hrôzu, ich krása je až neľudská,
často nechutná, ale pretože sú na tejto planéte omnoho dlhšie ako ľudstvo, skúmať ich existenciu, život a pôsobenie na
hostiteľa je veľmi vzrušujúce. I keď nie vždy je vedecké úsilie korunované úspechom, často trvá aj niekoľko rokov až
desaťročí, kým pochopíme ich schopnosť adaptovať sa na
hostiteľský organizmus či vyriešime spôsob ich prenosu, prežívania, vývinu, odolnosti, ochrany, prevencie a terapie. O parazitoch a parazitizme sa napísalo desaťtisíce prác, veď už
v roku 1883 Henry Drummond v svojej knihe Natural Law in
the Siritual World sa snaží o odhalenie podstaty parazitizmu,
keď prehlasuje: „Parazitizmus je v prírode jeden z najzávažnejších zločinov. Porušenie zákonov evolúcie. Parazit žiada len
dve veci – potravu a „prístrešok“. Každý parazit žije výhradne
sám pre seba, izolovaný, ľahostajný, sebecký, nepolepšiteľný
život.“ Iste, pri čítaní takéhoto názoru sa mnohí z nás usmejú,
ale v niečom má pán Drummond predsa len pravdu. V súčasnosti má postavenie infekčných a parazitárnych chorôb zvierat a ľudí narastajúci význam, dôkazom čoho je vo svete každoročné prepuknutie niektorých z chorôb ako boli napríklad
aviárna influenza, SLAK, klasický mor ošípaných, vezikulárna
choroba ošípaných, bovinná spongiformná encefalopathia,
prasacia chrípka a pod. V súčasnosti je naša spoločnosť neustále zaplavovaná informáciami o globálnych zmenách
Zeme. Túto skutočnosť si často uvedomujeme až vtedy, keď
sa niektoré pre trópy a subtrópy typické choroby posunú do
strednej a severnej Európy. Tento problém však nepozorujeme len v humánnej sfére (horúčka chikungunya, dengue,
hantavírusové infekcie, legionelóza, malária, tularémia, vírusové hemoragické horúčky, onchocerkóza a pod.), ale stále
viac sa s ním stretávame aj vo veterinárskej praxi (babezióza, leishmanióza, dirofilarióza, borelióza, anaplazmóza,
bartonelóza a pod.). Spolu s týmito ochoreniami sa k nám
dostávajú aj nové druhy vektorov a medzihostiteľov a ich
vzájomná interakcia s hostiteľmi, posúvajú svoje hranice
stále severnejšie, čím dochádza ku zmene geografického
rozloženia chorôb. Ako príklad môžeme uviesť komára Anopheles hyrcanus, ktorý patrí k významným vektorom pôvodcov malárie. Ďalším príkladom je zavlečenie pôvodom ázijského druhu Aedes albopictus (vektor horúčky dengue) do
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viacerých krajín Európy. Vyhliadky klimatológov a ekológov
v súvislosti s teplotnými zmenami sú alarmujúce.
Aj z týchto dôvodov sa odborníci v oblasti infekčných
a parazitárnych chorôb stretli v Košiciach v dňoch 7. – 8. septembra 2011 už na štvrtom ročníku medzinárodnej vedeckej
konferencie, ktorá sa konala v rámci akcií oslavujúcich Svetový rok veterinárskej medicíny 2011. O organizáciu konferencie sa postarali členovia Katedry epizootológie a parazitológie UVLF v Košiciach. K zdarnému priebehu konferencie
prispeli aj spoluorganizátori – Štátna veterinárska a potravinová správa SR, Komora veterinárnych lekárov SR, Asociácia
univerzít karpatského regiónu a Waves Slovakia. Konferencia
bola určená praktickým veterinárnym lekárom, vedeckým
a pedagogickým pracovníkom univerzít, výskumných ústavov, pracovníkom ochrany verejného zdravia, výrobcom
a distribútorom liečiv a ochranných prípravkov, proste všetkým záujemcom o infekčné a parazitárne choroby zvierat
a zoonóz. Cieľom konferencie bolo priniesť aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvoriť vhodné podmienky
na výmenu skúseností a názorov odborníkov zo Slovenska
a zahraničia.
Konferenciu slávnostne otvoril prof. MVDr. Jaroslav Legáth, PhD., prorektor UVLF v Košiciach, v aule pavilónu morfologických disciplín. Po jeho slávnostnom príhovore pokračovalo rokovanie konferencie plenárnymi prednáškami.
Organizátori konferencie mali skutočne šťastnú ruku pri ich
výbere, keď svojou originalitou a profesionalitou k vysokej
úrovni prispeli prezentácie prof. MVDr. J. Bíreša, DrSc., o kontrole zdravia a aktuálnej nákazovej situácii na Slovensku, prof.
MVDr. J. Mojžišovej, PhD., o akciách v rámci osláv Svetového
roku veterinárskej medicíny, prof. MVDr. P. Dubinského, DrSc.,
o globálnych a lokálnych rizikách parazitozoonóz a v neposlednom rade veľmi poučnou, najmä pre učiteľov, bola prednáška prof. MVDr. N. Nowotného, PhD., z viedenskej univerzity o West Nile infekciách v Európe. Ďalší špičkoví odborníci
v oblasti parazitárnych chorôb MVDr. A. Markovics a MVDr. H.
Ch. Mundt sa svojimi plenárnymi prednáškami o spirocerkóze a toxoplazmóze prezentovali v druhý deň konferencie.
Konferencie sa zúčastnilo 151 odborníkov zo Slovenska,
Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Chorvátska, Izraela, Nemecka a Rakúska. Program konferencie bol rozdelený do piatich blokov, v ktorých si účastníci konferencie vypočuli 36
prednášok, prezreli a diskutovali pri 74 posteroch.
www.uvlf.sk

Blahoželáme k 20. výročiu založenia Farmaceutickej fakulty VFU Brno

Dekan FaF VFU Brno doc. RND. Milan Žemlička, CSc., (vpravo) odovzdáva rektorovi UVLF v Košiciach prof. MVDr. E. Pilipčincovi, PhD., Camelovu medailu.

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v tomto roku oslávila dvadsiate výročie svojho
založenia, čím sa aj obnovilo farmaceutické štúdium v Brne.
Pri tejto príležitosti sa 14. septembra 2011 uskutočnilo v aule
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno slávnostné stretnutie akademickej obce a pozvaných hostí. Za univerzitu
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa stretnutia
zúčastnili rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., a prorektori prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., a doc. MVDr.
Peter Korim, CSc. Na znak ocenenia za dlhoročnú spoluprácu a významný prínos v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu
bola rektorovi prof. MVDr. Emilovi Pilipčincovi, PhD., a prorektorovi prof. MVDr. Jaroslavovi Legáthovi, CSc., garantovi
nášho študijného programu farmácia, udelená Camelova
medaila. Ako ocenenie a poďakovanie za doterajšiu spoluprácu bola prorektorom prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD.,
prof. Ing. Oľge Ondrašovičovej, CSc. a doc. MVDr. Petrovi Korimovi, CSc., udelená pamätná plaketa.
Rektor našej univerzity vyslovil blahoželanie jubilujúcej
fakulte v mene celej našej akademickej obce a poďakoval
sa za doterajšiu spoluprácu udelením zlatej medaily UVLF

v Košiciach. Rektor prof. Pilipčinec vo svojom slávnostnom
príhovore vyzdvihol prínos FaF VFU Brno pre rozvoj farmaceutického vzdelávania:
História farmaceutického vzdelávania u Vás však siaha do
minulosti oveľa hlbšie a do análov zapísala mnoho mien významných vedcov a učiteľov, mnoho významných udalostí
a krokov, ktoré viedli nakoniec v roku 1991 k založeniu Vašej
fakulty. Fakulty v porovnaní s uplynulým časom mladej, ale významom, kvalitou pedagogickej a vedeckej práce porovnateľnej so staršími európskymi inštitúciami. Slová uznania, ktorými
chceme vyjadriť náš obdiv i naše pochopenie toho, čo ste museli prekonať, Vám patria za Vašu odvahu, odhodlanie, vytrvalosť a trpezlivosť vybudovať v poradí len druhú farmaceutickú
fakultu v Českej republike.
Zdôraznil blízkosť kontaktov i vyjadril vďaku za pomoc pri
budovaní farmácie na UVLF v Košiciach:
Naše uznanie je o to hlbšie a úprimnejšie, lebo vychádza
z poznania toho, čo ste počas uplynulých desaťročí museli uskutočniť, aké úlohy splniť a prekážky prekonať. Toto naše
poznanie vychádza jednak z histórie úzkych kontaktov našich
inštitúcií, z dlhoročného vzťahu založeného na spolupráci, vzájomnej úcte a priateľských kontaktoch. A tiež vychádza z našej
vlastnej skúsenosti týchto rokov, kedy aj na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach budujeme študijný
program farmácia, ktorý by bez Vašej personálnej a odbornej
pomoci bol len ťažko realizovateľný. Naša srdečná vďaka patrí
celej Vašej fakulte a jednotlivo aj viacerým Vašim pedagógom,
ktorí sa nezištne a obetavo podieľajú na pedagogickom i vedeckom procese na našej univerzite, ktorí sú členmi vedeckej
rady, štátnicových a habilitačných komisií, či školiteľmi a oponentmi diplomových a dizertačných prác.
Záver patril vysloveným želaniam do budúcnosti:
Máte za sebou dve desaťročia rozvoja naplnené zakladateľskou a budovateľskou prácou, výsledkom ktorej je zvučné
meno a vysoká kvalita pedagogickej a vedeckej činnosti. Pevne verím, že pred Vami je ešte veľa ďalších rovnako či ešte viac
úspešných a plodných desaťročí. V mene svojom i v mene celej
akademickej obce Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyslovujem vrúcne želanie, aby ani ďalšie
desaťročia nič neubrali na Vašom odhodlaní, vytrvalosti a tvorivosti, činorodosti a zaujatosti pre prácu, a aby spolu s pevným
zdravím i osobným šťastím znásobili Vaše úspechy.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Výberové konania na obsadenie funkcií vedúcich zamestnancov
V súlade s vnútorným predpisom č. 3 - Zásady výberového konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
UVLF v Košiciach – sa uskutočnili postupne v mesiacoch
máj, jún a júl výberové konania na obsadenie funkcií kvestora, vedúcich rektorátnych oddelení a účelových zariadení, vedúcich katedier a prednostov kliník, a vedúcich ústavov a oddelení kliník. Išlo o výberové konanie po uplynutí
štyroch rokov. Výnimkou bolo obsadenie miesta vedúceho
oddelenia ľudských zdrojov, kde sa po uvoľnení z funkcie
stal novovymenovaným vedúcim Ing. Stanislav Matta, a po
odvolaní z funkcie vedúceho Účelového zariadenia pre chov
a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach sa novým vewww.uvlf.sk

dúcim stal Ing. Igor Sopoliga. Rozviazaním pracovného pomeru sa uvoľnilo miesto vedúceho oddelenia ekonomiky,
ktoré bolo po úspešnom výberovom konaní obsadené Ing.
Milenou Moňokovou. Vedúcim novozriadeného účelového
zariadenia – univerzitnej lekárne – sa stal Mgr. Michal Fehér.
Vedúci katedier, prednostovia kliník, vedúci ústavov katedier
a oddelení kliník boli do funkcie menovaní s účinnosťou od
1. 9. 2011. Tu je nateraz jedinou výnimkou poverenie doc.
RNDr. Jany Staničovej, PhD., vedením ústavu biofyziky a biomatematiky.
Všetkým vedúcim blahoželáme a prajeme im veľa energie,
síl, trpezlivosti, invenčnosti a múdrosti pri výkone ich funkcie
spolu s pevným zdravím, šťastím a podporou zo strany kolegov i rodinných príslušníkov.
(Ik)
11

VEDÚCI KATEDIER, PREDNOSTOVIA KLINÍK,
VEDÚCI ÚSTAVOV KATEDIER A ODDELENÍ KLINÍK

VEDÚCI REKTORÁTNYCH ODDELENÍ

Katedra/Klinika

Vedúci/Prednosta

Útvar

Vedúci

Katedra všeobecno-vzdelávacích
predmetov
Ústav jazykov
Ústav telesnej výchovy a športu
Katedra biológie a genetiky
Ústav genetiky
Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Ústav biochémie
Ústav farmaceutickej chémie
Ústav lekárskej chémie
Ústav biofyziky a biomatematiky

PhDr. Valéria Bartková

Kvestor
Oddelenie právne a vnútorného auditu
Oddelenie bezpečnosti a krízového
riadenia
Oddelenie ekonomiky
Oddelenie prevádzky a investícií
Oddelenie ľudských zdrojov
Oddelenie projektovej spolupráce
Študijné oddelenie
Oddelenie informačných
a komunikačných technológií

JUDr. Silvia Rolfová
JUDr. Viera Jančíková
Ing. Eva Raczová

Katedra anatómie, histológie
a fyziológie
Ústav anatómie
Ústav histológie a embryológie
Ústav fyziológie
Katedra výživy, dietetiky a chovu
zvierat
Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva
Ústav chovu zvierat
Ústav pre chov a choroby zveri a rýb
Katedra mikrobiológie a imunológie
Ústav mikrobiológie a gnotobiológie
Ústav imunológie
Katedra patologickej anatómie
a patologickej
Ústav patologickej anatómie
Ústav patologickej fyziológie
Katedra farmakológie a toxikológie
Ústav toxikológie
Ústav farmakológie
Katedra lekárenstva a farmaceutickej
technológie
Katedra epizootológie a parazitológie
Ústav parazitológie
Ústav epizootológie a preventívnej
veterinárskej medicíny
Katedra životného prostredia,
veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Ústav hygieny zvierat a životného prostredia
Ústav súdneho a verejného veterinárskeho
lekárstva a ekonomiky
Katedra hygieny a technológie potravín
Ústav hygieny a technológie mäsa
Ústav hygieny a technológie mlieka
Klinika malých zvierat
Oddelenie chirurgie, ortopédie,
röntgenológie a reprodukcie
Oddelenie vnútorných chorôb
Klinika koní
Klinika prežúvavcov
Klinika ošípaných
Klinika vtákov a exotických zvierat
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PhDr. Valéria Bartková
PaedDr. Anton Čižmárik
prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.
prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.
prof. RNDr. Michal Toropila, PhD.
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
Ing. Anna Sobeková, PhD.
doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.
– poverená vedením ústavu
prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.
prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.
prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.
doc. MVDr. Milan Vasiľ, CSc.
MVDr. Peter Lazar, PhD.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
doc. MVDr. Zita Faixová, PhD.
doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD.
doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD.
MVDr. Eva Čonková, PhD.
PharmDr. František Tamer
prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.
prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.
prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.
Ing. Michal Hadbavný, CSc.
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.
prof. MVDr. Valentín Ledecký, CSc.
prof. MVDr. Valentín Ledecký, CSc.

Ing. Milena Moňoková
Bc. Silvia Hurtuková
Ing. Stanislav Matta
Ing. Tatiana Takáčová
Ing. Renáta Božíková
Bc. Róbert Schréter

VEDÚCI ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ
Účelové zariadenie/funkcia

Vedúci

ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica/ riaditeľ
Účelové zariadenie pre chov a choroby
zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach /
vedúci
Jazdecký areál/ vedúci
Ústav vedeckých informácii a knižnica /
riaditeľka
Študentský domov /riaditeľ
Univerzitná lekáreň/ vedúci

Ing. Ivan Seňko
Ing. Igor Sopoliga

MVDr. Marián Pavľak
MVDr. Libuša Bodnárová
Mgr. Jaroslav Hochmann
Mgr. Michal Fehér

Blahoželáme jubilantom...
...ktorí oslávili svoje životné jubileá
v mesiaci september a október.
Prajeme im do ďalších rokov veľa pevného
zdravia, šťastia, pokoja a porozumenia
v kruhu rodiny i v kolektíve spolupracovníkov.
PharmDr. Ján Macek, CSc.
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.
doc. MVDr. Eva Michnová, CSc.
doc. Ing. Márie Molnárová, CSc.
Drahoslav Durkaj
Milan Fabrici
Helena Ivanová

MVDr. Tatiana Weissová, PhD.
doc. MVDr. František Novotný, PhD.
prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.
prof. MVDr. Peter Reichel, PhD.
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
www.uvlf.sk

COST projekt zameraný na PRRS

Len minimálny čas mi ostal na prehliadku Nového Sadu. Petrovaradinská pevnosť, katedrála
(na obr.) a iné pamiatky pribudli do mojej „zbierky“ kultúrnych pamätihodností Európy.

Pri zapájaní nášho kolektívu do európskeho výskumného
priestoru sme vyvinuli značné úsilie o získanie ďalšieho medzinárodného projektu. Pred dvoma mesiacmi sme dostali
informáciu, že pracovný tím v zložení prof. Ing. Štefan Vilček,
DrSc., vedúci za UVLF, MVDr. Anna Jacková, PhD., MVDr. René
Mandelík, PhD., MVDr. Michaela Vlasáková, PhD., a doktorandka Mgr. Valéria Lešková bol implementovaný do projektu COST FA0902 Action „Understanding and combating
porcine reproductive and respiratory syndrome in Europe“.
Cieľom projektu je epizootológia PRRS (porcinný reprodukčný a respiračný syndróm), harmonizácia diagnostických metód, imunopatológia a vývoj vakcín integrovaním
odborníkov z európskych štátov, USA a Číny. Problém PRRS
ako nebezpečnej nákazy ošípaných je vysoko aktuálny aj na
Slovensku. Zameranie tohto projektu je úplne kompatibilné
s našimi domácimi APVV a VEGA grantmi. Účasť na COST

projekte vo forme hradených účastí na mítingoch, workshopoch, tréningových kurzoch a krátkych návštevách zahraničných laboratórií nám zabezpečí cenný kontakt s významnými odborníkmi zo zahraničia. Náš výskum bude financovaný
z našich domácich grantov.
Možnosti COST projektu sme už využili účasťou na dvoch
akciách. MVDr. Anna Jacková, PhD., sa zúčastnila v septembri tohto roku na workshope v Brescii (Taliansko), ktorý bol
zameraný na diagnostiku PRRS. O mesiac neskôr, 12. – 14.
októbra 2011, som sa aktívne zúčastnil na mítingu EuroPRRS2011 v Novom Sade (Srbsko).
Na mítingu EuroPRRS2011, na ktorom bolo aj zasadnutie
riadiaceho výboru (MC) projektu, sme diskutovali o ďalších
možnostiach rozvoja projektu. Najbližšie akcie budú zamerané na genomiku a epizootológiu PRRS.
Míting EuroPRRS2011, na ktorom sa zúčastnilo 90 odborníkov z 20 štátov sveta, bol zameraný na prezentáciu vedeckých výsledkov rôznych výskumných kolektívov. Okrem
iného ma upútalo, aké veľké problémy sa môžu vyskytnúť
pri detekcii PRRS vírusu metódou RT-PCR v klinických vzorkách. Niektoré z nich sme už poznali z laboratórnej praxe
aj v našom laboratóriu. Prekvapilo ma, že PRRSV, ktorý bol
potvrdený u diviakov v Litve, bol geneticky odlišný od vírusu
cirkulujúceho u ošípaných v tomto štáte. Naše laboratórium
prispelo k rozšíreniu poznatkov o variabilite PRRS vírusových
izolátov identifikovaním unikátnej dĺžky ORF7 oblasti vírusového genómu, ktorá doteraz nebola v odbornej literatúre
popísaná. Na mítingu bolo cítiť veľkú snahu integrovať odborníkov z Európy a iných častí sveta v boji s PRRS, podobne
ako to prebieha medzi odborníkmi z USA, Kanady a Číny.
Projekt COST nám otvára možnosť osobného kontaktu
s renomovanými odborníkmi zo sveta, ponúka príležitosť
získavať najnovšie poznatky, prezentovať vlastné poznatky
medzinárodnej komunite a podieľať sa na formovaní opatrení v boji s PRRS. Naše nové kontakty môžu v budúcnosti vytvoriť predpoklady k integrácii do ďalšieho medzinárodného
projektu.
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

STRETNUTIE absolventov VŠV po 20 rokoch

Dňa 2. septembra 2011 si absolventi študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo vtedajšej Vysokej školy
veterinárskej v Košiciach pripomenuli 20. výročie prevzatia
diplomu veterinárneho lekára dňa 11. 9. 1991. Stretnutie sa
konalo v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach za účasti 24 absolventov. Pozvanie prijali
a osobne sa zúčastnili prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rekwww.uvlf.sk

tor univerzity, prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a prof. Ing. Ján Blahovec,
CSc., vedúci učiteľ ročníka.
Po neformálnom privítaní a úvodných prejavoch nasledovalo nielen stručné predstavenie sa každého z prítomných
absolventov zamerané na zmeny v osobnom i pracovnom
živote za poslednú dekádu, ale aj pozdravy kolegov, ktorí
sa nemohli stretnutia zúčastniť z rodinných či zdravotných
dôvodov. Potom sa rozprúdilo spomínanie na spoločne prežité roky v posluchárňach, laboratóriách, cvičebniach, na stážach, praxiach, skúškach, krúžkoviciach, internátnych izbách
počas päťročného vysokoškolského štúdia. Náš ročník absolventov vošiel do dejín univerzity ako posledný ročník s päťročnou dĺžkou štúdia, ako prvý ročník s blokovou prípravou
na štátne rigorózne skúšky a prvý bez štátnice zo študijného predmetu zoohygiena. Sme jednými z mála absolventov
s diplomom Českej a Slovenskej federatívnej republiky.
Spomínanie nad „kronikou“ vtipov či zážitkov zo štúdia sa
ukončilo nadránom s prísľubom častejšie sa konaných stretnutí v budúcnosti.
Zuzana & Marián Kosteckí
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Nová Veterinária 2011
Dňa 15. a 16. októbra 2011 sa v priestoroch Agrokomplexu Nitra uskutočnil kongres Nová Veterinária 2011, medzinárodná výstava spojená s odborným vzdelávacím programom. Podujatie bolo v tomto roku vyhlásenom ako Svetový
rok veterinárnej medicíny organizované Slovenskou asociáciou veterinárnych lekárov malých zvierat, Slovenskou hipiatrickou spoločnosťou a Združením veterinárnych lekárov
hospodárskych zvierat, ktoré zároveň zabezpečili aj odborný prednáškový program v sekciách Malé zvieratá, Kone
a Hospodárske zvieratá. Súčasťou Novej Veterinárie bolo aj
vzdelávanie personálu kliník a ambulancií, veterinárnych
technikov a sestričiek, ktorí mali zabezpečený prednáškový
program v samostatnej sekcii. Témy prednášok v oblasti malých a exotických zvierat sa tohto roku týkali hlavne infekčných ochorení mačiek, diagnostiky a terapie ochorení kolena u psov, akútnej medicíny v malej praxi, fyzioterapii v praxi
malých zvierat a chorôb plazov. Niekoľko prednášok bolo
taktiež venovaných problematike manažmentu veterinárnej
praxe. Prednášky v sekcii Koní boli zamerané predovšetkým
na diagnostiku a terapiu kolík v terénnej praxi. V sekcii Hospodárske zvieratá boli prezentované prednášky zamerané
na oblasť stále vysoko aktuálnych ochorení tráviaceho traktu hovädzieho dobytka – choroby predžalúdkov, syndróm
chronickej hnačky, paratuberkulóza a infekcie vírusom BVD,

NETRADIČNÁ VÝSTAVA v areáli univerzity
Záujem regionálnych médií i verejnosti vzbudila
zaujímavá výstava
v skleníkoch patriacich našej univerzite. Výstava
pod názvom SEPTEMBER V HOTELI
OZÓN otvorená
16.
septembra
2011
privítala
prvých návštevníkov netradičným
využitím priestoru
s jeho architektonickými osobitosťami ponorenými
v hmle či osvetlenými zábleskami
svetiel, zvukmi neraz naberajúcimi
nečakanú intenzitu či predmetmi dostávajúcimi vo svojej obyčajnosti iný
rozmer.
Autormi výstavy sú dvaja zahraniční umelci – Esther Mañas zo Španielska a Arash Moori z Veľkej Británie, v súčasnosti žijúci v Madride, ktorí počas pobytu v Košiciach objavili umelecké možnosti skleníkov poznačených časom, ktoré
v nich evokovali atmosféru z československých trezorových
filmov, ktorými sa nechali inšpirovať. Do 2. októbra tak mali
návštevníci možnosť navštíviť areál univerzity a v skleníkoch
obklopených zeleňou konfrontovať toto vizuálne umenie so
svojím videním sveta.
(lk)
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ako aj na problematiku prasacieho cirkovírusu typu 2 v chovoch ošípaných. Prednášky k uvedeným problematikám
boli prezentované významnými domácimi a zahraničnými
odborníkmi. Aktuálnosť prednesených tém a profesionalita
prednášajúcich sa prejavila aj na vysokom počte účastníkov tohto významného podujatia tak z privátnej praxe, ako
aj odborníkov, študentov a doktorandov z našej univerzity.
Organizátori kongresu opätovne vyšli v ústrety študentom
veterinárnej medicíny výrazne nižším vložným poplatkom.
Medzi prednášajúcimi odborníkmi z našej univerzity, ktorí
prezentovali svoje poznatky v jednotlivých sekciách, boli
prof. MVDr. J. Pistl, PhD., prof. MVDr. P. Mudroň, PhD., MVDr.
M. Halán, PhD., a MVDr. M. Boldižár. Vedenie našej univerzity bolo na podujatí reprezentované doc. MVDr. O. Nagyom,
PhD., prorektorom.
Súčasťou podujatia bola aj výstava viac ako 40 slovenských a zahraničných firiem, ktorí prezentovali novinky na
veterinárnom trhu hlavne v oblasti liečiv, zdravotníckeho
materiálu, prístrojového a nástrojového vybavenia kliník
a ambulancií.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

Akadémia 2011

V dňoch 4. až 6. októbra 2011 sa v Bratislave uskutočnil
15. ročník veľtrhu vzdelávania – AKADÉMIA 2011, ktorý má
prívlastok najväčší študentský veľtrh v Slovenskej republike.
Potvrdzuje to aj skutočnosť, že počet vystavovateľov z roka
na rok stúpa. Tohtoročného veľtrhu sa zúčastnilo 17 univerzít zo Slovenska. Rekordne vysoká bola účasť zahraničných
univerzít – 35, čo predstavuje oproti minulému roku nárast
takmer o polovicu. Návštevnosť študentov bola tak ako po
minulé roky vysoká.
Naším zámerom a hlavným cieľom bolo poskytnúť informácie o našej škole, možnostiach štúdia, študijných programoch, prijímacom konaní a iných mimoškolských aktivitách
a pomôcť študentom v náročnom procese výberu správnej
vysokej školy. Aj v tomto roku sme sa snažili zamerať nielen
na potenciálnych študentov našej školy, ale aj na výchovných poradcov stredných škôl a poskytnúť im čo najpresnejšie informácie o našej univerzite. Oslovilo nás približne 600
potenciálnych uchádzačov a rozdali sme výchovným poradcom 120 informačných materiálov.
Opätovne sme prijali ponuku Slovenskej akademickej
informačnej agentúry v Bratislave, ktorá bude propagovať štúdium na UVLF v Košiciach na veľtrhu vzdelávania
v Brne.
Ing. Renáta Božíková
vedúca študijného oddelenia
www.uvlf.sk

pokračovanie zo str. 10

Infekčné a parazitárne choroby zvierat

V prvom bloku prednášok boli rozoberané témy dirofilariózy psov, novej diagnostickej metódy Trichinella spiralis, výskytu Fasciola hepatica u raticovej zveri a problematiky výskytu a komplexného riešenia ochrany psov a mačiek pred ektoparazitmi.
V druhom bloku dominovali príspevky o výskyte leptospír,
tularémie, tuberkulózy zvierat a listérií pri výrobe mäsových
výrobkov, diagnostike porcinného reprodukčného a respiračného syndrómu. Nesporne jednu z najzaujímavejších
prednášok konferencie nie len vďaka svojmu svojráznemu
prednesu a schopnosti vyšperkovať odborné informácie až
na úplný hrot uviedol doc. MVDr. P. Novák, CSc., z Brna, ktorá
sa týkala biosecurity v chovoch zvierat.
Zoonózy, či už vírusového, bakteriálneho, alebo parazitárneho pôvodu a trendy ich výskytu na Slovensku boli od
prednášané v závere prvého dňa konferencie.
Mykoplazmóza, dentálna patológia medveďov, urgentná
veterinárska medicína v zoologických záhradách a problematika sinusitíd a konjunktivitíd vtákov, to boli hlavné témy
štvrtého bloku prednášok.
Konferencia vrcholila prednáškami z oblasti larvoterapie,
redukcie mastitíd, monitorovania výskytu Neospora caninum, granulocytárnej anaplazmózy, krvných parazitov drobných cicavcov a hemogregarínov plazov.
V posterových sekciách bola bohatá ponuka prezentácie
výsledkov výskytu parazitov a parazitóz napríklad u kormoránov, medveďov, raticovej zveri, koní, voľne žijúcich mäsožravcov, dravých vtákov a rýb. Na svoje si prišli aj priaznivci
parazitozoonóz a krv cicajúcich vektorov, komárov a pakomárikov. Časť posterov propagovala inovatívne postupy v
laboratórnej diagnostike vírusov, baktérií aj parazitov, aktív-

Medzinárodná vedecká konferencia
Ekológia a veterinárna medicína VIII.
pokračovanie zo str. 5

konaných pod záštitou ISAH (Medzinárodná zoohygienická
spoločnosť), ktorá má 52 členských štátov z celého sveta.
Dr. Venglovský bol ocenený zlatým odznakom spoločnosti
za prevádzkovanie webovej stránky spoločnosti (www.isah-soc.org) na XV. Kongrese ISAH konanom v tomto roku. Za
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice vystúpila Dr.
Z. Miklášová s prednáškou zaoberajúcou sa stavom kontaminácie potravín a krmív dioxínmi na Slovensku a Dr. M. Bobáková s témou serologická diagnostika Q horúčky. Doc. Ing.
J. Brouček, PhD., z Centra výskumu živočíšnej výroby v Nitre
sa zaoberal vo svojej prednáške udržovacím správaním a sociálnym poradím u teliat. Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre reprezentovala Ing. J. Lendelová, PhD., s témou využívania boxov podstielaných separovaným kalom.
Na druhý deň pokračovala konferencia ďalšími prednáškami, ktorých celkove odznelo 25 a v posterovej sekcii bolo
odprezentovaných 55 posterov. Počas prednášok mali prítomní možnosť klásť prednášajúcim otázky a v mnohých
prípadoch sa na uvedenú tému rozprúdila bohatá diskusia,
zazneli mnohé podnety a námety. Bolo konštatované, že
v praktickej veterinárnej starostlivosti 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 diskusií boli v záveroch
uvedené odporúčania pre ďalšie smerovanie.
prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.
www.uvlf.sk

na diskusia bola pri posteroch o vakcínach a imunite zvierat,
o výskyte choroby modrého jazyka, Q-horúčky, mykoplazmóze a ďalších infekčných chorobách.
Sprievodnými akciami konferencie boli dva workshopy
– Exotické druhy spoločenských zvierat vo veterinárskej praxi
a Imobilizácia zvierat, ktoré odborne a organizačne zabezpečovali pracovníci Kliniky vtákov a exotických zvierat UVLF
v Košiciach pod vedením MVDr. L. Molnára, PhD. Účastníci
workshopov mali možnosť sa teoreticky a prakticky oboznámiť s klinickými vyšetrovacími postupmi, diagnostickými
metódami a liečbou aspergilózy vtákov a ich ďalšími respiratórnymi ochoreniami, pasterelózou a rinitídou králikov.
V Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel
v Rozhanovciach boli rozoberané postupy imobilizácie,
odchytu a manipulácie s exotickými a nebezpečnými živočíchmi, zverou aj domácimi zvieratami.
Popri odbornom programe si voľný večer spríjemnili
účastníci konferencie na slávnostnom bankete, kde ešte dodiskutovávali rôzne otázky a tí, ktorí odchádzali až v nasledujúce dni, sa stretli v uliciach mesta Košíc pri obdivovaní našich
architektonických skvostov.
Čo dodať na záver? Nuž, iste sa počas prednášok našli
drobnosti, ktoré trochu narušili priebeh konferencie, ale bohužiaľ disciplinovanosť prednášajúcich pri dodržiavaní časového limitu ani ostatných účastníkov ovplyvniť nedokážeme,
podobne ako aj výpadky prihlásených príspevkov. Veríme
však, že konferencia bola prínosom pre všetkých zúčastnených a má stabilné miesto vo vedeckých kalendároch praktických veterinárov, epidemiológov a parazitológov.
doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

Spoznaj novú krajinu, nové mesto
pokračovanie a nájdi nových priateľov!
na str. 19
Wien. Akademický rok 2010/2011. Celý rok vo Viedni na
pôde Veterinärmedizinische Univerzität vo Floridsdorfe určite priniesol do života za také dlhé obdobie neobyčajné
zážitky, ba aj nejaké sklamanie. No, pozerajme sa na veci
pozitívne.
Viedenská veterinárna univerzita (pojem známy v celom
svete) má otvorené dvere pre každého a poskytuje kvalitné
služby v perfektne upravenom areáli, ktorý vytvára pohodlie nielen pre veterinárnych lekárov, študentov a praktikantov, ale v prvom rade pre zvieratá.
Tamojší študenti, predovšetkým Rakúšania a Nemci, sú
veľmi milí, ochotní kedykoľvek poradiť, podať pomocnú
ruku. Nikdy nepovedia nie, resp. neskôr. Tento národ je veľmi priateľský, či sú to mladí, či starší. Tak neskúsime sa začleniť do tohto skvelého kolektívu? Ukázať mu, že aj my sme
snaživí? Veď vždy je práca, štúdium či prax veselšia, keď je
dobrý kolektív.
Mojím cieľom bolo spoznať túto svetom ospevovanú univerzitu, nové miesto, zdokonaliť sa v nemeckom jazyku (aj
keď začiatky, najmä zimný semester bol pre mňa čo sa týka
nemčiny ťažký), nájsť si priateľov. Všetky ciele sú takmer splnené. Z pôvodne plánovaného polročného štúdia vo Viedni
som na základe dlhšej aklimatizácie požiadala o predĺženie
pobytu na celý rok. To bol skvelý nápad! Od októbra do
júna som absolvovala 4. ročník všeobecného veterinárstva
vo Viedni. Na mesiac júl som si vybavila ešte prax na super
klinike exotických vtákov, rýb a reptílií. Bolo to ako čereš15

Doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., 50-ročný
V uplynulých dňoch sa dožil svojho významného životného jubilea náš dlhoročný
spolupracovník doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.,
DipECBHM, ktorý nás už takmer dve desaťročia presviedča o svojich ľudských a odborných schopnostiach. Narodil sa 6. 10. 1961
v Bratislave. Po ukončení štúdia na gymnáziu
v Bratislave v roku 1980 začal študovať na
Vysokej škole veterinárskej v Košiciach odbor všeobecné veterinárske lekárstvo, ktorú
úspešne ukončil v roku 1985. Počas štúdia na
vysokej škole pracoval na Katedre chirurgie
a ortopédie ako pomocná vedecká sila a pravidelne sa aktívne zúčastňoval študentskej
vedeckej odbornej činnosti. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil v septembri
1985 do zamestnania na Okresnú poľnohospodársku správu
Bratislava – vidiek ako zootechnik na Štátnom majetku Malacky, farma Suchohrad. Po absolvovaní povinnej základnej
vojenskej služby v októbri 1986 nastúpil do zamestnania
na Okresnú veterinárnu správu v Galante, stredisko Sládkovičovo, ako obvodný veterinárny lekár. V septembri 1989
nastúpil do Laboratória pre chov a choroby teliat na Ústave
experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach ako vedecko-výskumný pracovník, kde pôsobil do augusta 1992.
V septembri 1992 nastúpil na Katedru vnútorných chorôb
prežúvavcov a ošípaných (neskôr II. interná klinika) Vysokej
školy veterinárskej v Košiciach ako vedecko-pedagogický
pracovník. Po zmene organizačnej štruktúry kliník pôsobí od
roku 1997 na Klinike prežúvavcov UVLF ako vysokoškolský
učiteľ.
V roku 1990 absolvoval atestačnú skúšku I. stupňa na
IVVL v Košiciach. V roku 1999 obhájil dizertačnú prácu na
tému Acidobázická rovnováha a krvné plyny u teliat vo vzťahu k zdraviu a chorobnosti a získal vedecko-akademický titul
PhD. vo vednom odbore 43 02 9 vnútorné choroby zvierat
a farmakológia. V roku 2007 obhájil habilitačnú prácu na
tému Využitie analýzy krvných plynov a acidobázickej rovnováhy v laboratórnej diagnostike u hovädzieho dobytka a bol
mu udelený titul docent v študijnom odbore 6.3.4. vnútorné
choroby zvierat. Výsledky získané v rámci jeho výskumných
aktivít umožňujú presnejšiu diagnostiku patologických procesov na respiračnom aparáte hovädzieho dobytka, čo má
významný prínos pre prognostické odhady v jednotlivých
prípadoch. Tieto poznatky sa uplatňujú pri výučbe našich
študentov, pri ďalšom vzdelávaní veterinárnych lekárov a pri
príprave nových výskumných projektov.
V rámci svojej pedagogickej činnosti sa podieľal na výučbe študijných predmetov klinickej diagnostiky a vnútorných
chorôb prežúvavcov a ošípaných v 4. až 6. ročníku študijných
programov VVL a HP. Od roku 2004 sa podieľa aj na výučbe
študijného predmetu vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných pre študentov ZAŠ. V rokoch 2002 až 2005 bol vedúcim
študijného predmetu vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných pre ŠP HP, od roku 2005 je vedúcim študijného predmetu vnútorné choroby prežúvavcov pre ŠP HP. V rokoch 2004
až 2006 bol členom komisie pre štátnu skúšku zo študijného predmetu preventívna veterinárna medicína v ŠP HP. Od
roku 2006 je vedúcim odborných praxi študentov 5. ročníka
VVL, je garantom odborných stáží v špecializácii vnútorné
choroby prežúvavcov v ŠP VVL a HP. V rámci pedagogického
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pôsobenia sa podieľal aj na výučbe v rámci
ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov na
IVVL v Košiciach, Univerzity tretieho veku a rekvalifikácie veterinárnych lekárov študijného
programu HP. Je školiteľom a školiteľom konzultantom prác študentov v rámci ŠVOČ a školiteľom diplomových prác študentov v rámci
slovenského aj zahraničného štúdia.
V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa
podieľal na riešení 1 medzinárodného projektu, 10 projektov VEGA a 1 projektu APVV.
V súčasnosti sa spolupodieľa na riešení 1 projektu APVV a 3 projektov VEGA. V roku 2000
absolvoval študijný pobyt na Katedre vnútorných chorôb zvierat Fakulty veterinárnej medicíny Univerzity svätého Štefana v Budapešti.
Výsledkom doterajšej publikačnej činnosti je 5 kapitol
v knižných publikáciách, 21 publikácií v CC časopisoch, 40
vedeckých prác v nekarentovaných časopisoch, 141 publikovaných prác z vedeckých konferencií a 63 odborných prác.
Odozvou na publikované práce je 109 citácií, z čoho 66 tvoria citácie SCI zahraničné.
V rokoch 1994 až 1997 bol členom a metrológom Akreditovaného skúšobného laboratória UVL a v rokoch 2002
až 2006 bol vedúcim oddelenia laboratórnej diagnostiky II.
internej kliniky. Od roku 2003 do 2007 bol členom Etickej komisie Biotika, a. s. Od roku 2007 je členom European College
of Bovine Health Management. Bol členom Akademického
senátu UVLF od roku 2002 do februára 2011, z čoho v rokoch
2006 až 2011 vo funkcii tajomníka AS UVLF.
Jeho doterajší prínos pre našu akademickú pôdu bol
ocenený zverením mu významnej akademickej funkcie. Od
1. marca 2011 pôsobí ako prorektor UVLF pre klinickú činnosť a styk s praxou. S entuziazmom a rozhľadom sa zapojil
do všetkých aktivít, ktoré súvisia s týmito oblasťami a tvoria neodmysliteľnú časť fungovania UVLF v Košiciach. Ide
predovšetkým o podiel na procese úspešného odstránenia
nedostatkov v oblasti zabezpečenia klinickej výučby chorôb
koní, čo viedlo k opätovnému zaradeniu našej univerzity
medzi špičky európskeho veterinárneho vzdelávania. Ďalej
ide o aktivity v súvislosti s výstavbou ustajňovacích priestorov pre kone a malé prežúvavce na UVLF, zriadením a rekonštrukciou univerzitnej lekárne, budovaním výučbových a laboratórnych priestorov pre študentov na ŠPP v Zemplínskej
Teplici, ako aj vytvorením sociálneho zázemia pre študentov
a budovaním ortopedickej jednotky v ustajňovacích priestorov ŠPP.
Je mi veľkou cťou, že môžem mať za spolupracovníka človeka takých kvalít, akými sa vyznačuje náš jubilant. Pozorný
k potrebám iných, trpezlivý, zanietený pre profesiu, rozvážny pri prijímaní rozhodnutí, vždy ochotný pomôcť, veľkorysý
a mimoriadne ľudský. Krátky kontakt s jubilantom stačí na to,
aby človek nadobudol pocit, že sa môže na neho spoľahnúť
za každých okolností.
Vážený jubilant, dovoľ, aby som Ti v mene všetkých spolupracovníkov srdečne zaželal veľa šťastia a pevného zdravia
na naplnenie všetkých cieľov a túžob, či už pochádzajú z rodinného a priateľského prostredia, alebo ich vygenerovalo
Tvoje pracovné zanietenie.
prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., DipECBHM
a kolektív Kliniky prežúvavcov UVLF v Košiciach
www.uvlf.sk

Doc. MVDr. Ján Lehocký, PhD. – 75-ročný
V uplynulých slnečných septembrových dňoch babieho leta
sa v plnom zdraví, šťastí a rodinnej pohode dožil 75- ročného životného jubilea náš kolega a priateľ doc. MVDr. Ján Lehocký, PhD.
Jeho rovesníci, tisícky študentov a absolventov našej alma
mater, susedia, priatelia osobne
poznajúci oslávenca i súčasní študenti nepriamo ho poznajúc cez
učebnice a odbornú literatúru
iste prijmú možnosť touto formou spomienky na jubilanta zaželať mu pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa elánu do ďalších rokov života.
Spolu s nami si iste radi pripomenú vždy veselú povahu
jubilanta, ochotu pomôcť pri akejkoľvek odbornej i inej práci, jeho dobrosrdečnosť, ktorú spoznali najmä v jeho rodnej
obci vo veľkých Teriakovciach okres Rimavská Sobota, kde
sa jubilant narodil, maturoval a neskôr po ukončení vysokoškolského štúdia na Veterinárnej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach v rokoch 1960 – 1961 pracoval
ako obvodný veterinárny lekár v Okresnom veterinárnom
zariadení v Rimavskej Sobote.
Spomienky nášho kolektívu sa viažu už na časy, keď s vedecko-výskumnou prácou jubilant začal ako demonštrátor,
potom ako pomocná vedecká sila na katedre farmakológie
a chirurgie, neskôr na základe konkurzu v novembri 1961
nastúpil na Veterinársku fakultu VŠP v Košiciach na Katedru
porovnávacej fyziológie ako odborný asistent. V roku 1969
obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a nastúpil pracovať na
katedru vnútorných chorôb prežúvavcov ako odborný asistent a od roku 1984 ako docent.
Na katedre vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných
UVL v Košiciach zabezpečoval výuku v disciplíne klinická
diagnostika v študijnom odbore všeobecné veterinárne
lekárstvo, predtým aj v disciplíne hygiena a technológia
hovädzieho dobytka v bývalom študijnom odbore biotechnológia živočíšnej výroby. Od roku 1993 bol doc. Lehocký
vedúcim disciplíny klinická diagnostika. Metodicky usmerňoval a poskytoval konzultácie z disciplíny klinická diagnostika pre zahraničných študentov. Je spoluautorom učebnice
Klinická diagnostika vnútorných chorôb (1985, 1993), monografie Zdravie a chorobnosť teliat (1977, 1991) ako aj ďalších
učebných textov, ktoré slúžia ako základná literatúra pre
výučbu klinickej diagnostiky a vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných.
Prevažná časť vedecko-výskumnej práce doc. Lehockého
bola zameraná na oblasť chorôb mláďat. Z tejto problematiky samostatne alebo v spoluautorstve publikoval vyše 150
vedeckých a odborných prác vrátane učebníc, monografií,
vysokoškolských skrípt a iných učebných textov.
Rovnako ako jeho rozsiahla odborná zdatnosť v našich
spomienkach utkvel jeho osobný rozmer charakterizovaný
vzťahom k hudbe, literatúre a dlhoročnej činnosti ako člena
i šéfredaktora Veterinárskeho spravodajcu.
Milý jubilant, sme radi, že aj keď si na zaslúženom odpočinku, vždy si nájdeš čas na nás.
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
za kolektív spolupracovníkov a priateľov
www.uvlf.sk
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Zlatá promócia 2011

Absolventi z roku 1960/1961 zažili na pôde svojej alma
mater v krásny slnečný piatok 16. septembra nezabudnuteľné stretnutie po päťdesiatich rokoch od chvíle, kedy si prevzali svoj prvý vysokoškolský diplom. Dôvodom ich návratu
bolo prevzatie ďalšieho, tentokrát zlatého diplomu pred celým slávnostným zhromaždením a najmä pred ich rodinnými
príslušníkmi, blízkymi a priateľmi. V aule univerzity bolo prítomných jedenásť zlatých absolventov z ročníka, v ktorom
ich promovalo 41. Ich mená boli prečítané na pripomenutie
si a tiež na spomienku na tých, ktorí už nikdy neprídu. Jedenásti zlatí absolventi, medzi ktorými boli aj štyria bývalí
učitelia našej univerzity – prof. MVDr. Ivan Rosival, CSc., prof.
MVDr. Viera Rajtová, DrSc., doc. MVDr. Eva Michnová, CSc.,
a MVDr. Dorota Košťová, PhD. – si pod vedením promótorky
prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, zopakovali promočný akt.
Slová poďakovania a úcty si vypočuli z úst rektora univerzity prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., ktorý sa im prihovoril
hodnotiac ich prínos pre rozvoj veterinárskej medicíny i našej univerzity:
Uplynulo krásnych a z dnešného pohľadu asi krátkych päťdesiat rokov od okamihu, keď ste z rúk promótora prebrali pred
tvárami svojich učiteľov, kolegov, priateľov a blízkych svoj prvý
diplom.
Po úspešnom zvládnutí neľahkého štúdia ste opustili svoju
alma mater ako vysoko odborne pripravení veterinárni lekári,
aby ste zúročili všetky svoje vedomosti a zručnosti a vykonávali
toto naozaj neľahké a nezastupiteľné povolanie.
Nemohli ste si ani vybrať lepší rok na prevzatie ďalšieho – tentoraz zlatého diplomu – ako je rok 2011, ktorý bol vyhlásený za
Svetový rok veterinárskej medicíny pri príležitosti 250. výročia
založenia prvej zverolekárskej školy v Lyone v roku 1761.
V tomto Svetovom roku veterinárskej medicíny si nepripomíname iba 250 rokov veterinárskeho vzdelávania, ale je to
zároveň aj 250. výročie veterinárskej medicíny a veterinárskeho povolania, ktorému sa aj takouto formou vzdáva úcta na
celom svete. Úcta, ktorá patrí aj Vám za desiatky rokov, kedy
ste sa obetovali pre svoje povolanie, Vám, ktorí ste svojím životom a svojou prácou v prospech zdravia ľudí a zvierat dokázali, že veterinárnym lekárom tento hold právom patrí. A viac
ako komukoľvek inému právom patrí Vašej generácii, ktorá
vykonávala svoju profesiu v podmienkach dnes už ťažko predstaviteľných. Ústredná myšlienka Svetového roku veterinárskej
medicíny je vyjadrená v hesle: veterinárny lekár pre zdravie,
veterinárny lekár pre potraviny a veterinárny lekár pre planétu. Veterinárny lekár totiž nie je iba lekárom zvierat, ale je tiež
ochrancom verejného zdravia, úlohou ktorého je zabezpečiť
potravinovú bezpečnosť, chrániť ľudí pred zoonózami a podieľať sa na ochrane životného prostredia a zachovaní biodiverzity.
Obráťte sa v spomienkach na roky výkonu svojho povolania,
a som si istý, že by ste našli nespočetné množstvo príkladov, že
to bolo a je naozaj tak. Pripomeňte si svoju profesionálnu kariéru, množstvo energie, síl, entuziazmu, trpezlivosti a vynachádzavosti, obetavosti a nezlomnosti, ktoré ste potrebovali, aby ste
náročné úlohy na Vás kladené zvládli skutočne profesionálne
na výške. A pripomínajte to aj generáciám, ktoré prichádzajú
po Vás, lebo z Vás hovorí múdrosť rokov a prežitých skúseností. Môžem Vás uistiť, že na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach nezabúdame na svojich predchodcov
a nielen počas Svetového roku veterinárskej medicíny a nielen
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počas zlatej promócie vzdávame hold našim predchodcom,
ktorí zasvätili život veterinárskej medicíne, ktorí na všetkých
postoch zodpovedne plnili svoje poslanie a tak prispeli k jej rozvoju. Veď ste to práve Vy, naši absolventi, ktorí ste svojou celoživotnou prácou prispeli k vysokému kreditu veterinárskej profesie a tiež dokázali kvalitu našej univerzity doma i v zahraničí,
ktorá Vás na jej výkon pripravila.
V roku 1961 ste na vtedajšej Veterinárskej fakulte Vysokej
školy poľnohospodárskej v Nitre ako v poradí siedmy ročník absolventov prevzali diplom z rúk promótora docenta Františka
Hrudku. Nebolo Vás veľa vtedy, nie je Vás veľa ani dnes, keď si
čas vybral svoju daň a mnohí nás už opustili navždy. A možno
ste ani neboli ročníkom, ktorý by sa zapísal do pamäti školy niečím mimoriadnym. Ale cez prizmu dnešných dní plných individualizmu je predsa len mimoriadna Vaša vtedajšia súdržnosť,
vzájomná podpora a spolupráca, Vaša skromnosť i dobrý duch
kolektivizmu zreteľný aj vo Vašom zaujatí futbalom. Húževnatosťou Vám vlastnou štyridsať jeden z Vás prekonalo nástrahy
štúdia, aby ste nastúpili do neľahkej praxe priamo v teréne, či
viacerí z Vás rozšírili rady učiteľov našej univerzity, aby sa podieľali na odbornej príprave ďalších generácií našich študentov.
Nám, ktorí sme prišli po Vás, neostáva iné, ako vyjadriť náš obdiv, uznanie a vďaku za všetko, čo ste počas svojej kariéry dokázali, za to, že ste ďalej šírili dobré meno svojej školy. Som veľmi
rád, že dnes z tohto miesta môžem povedať, že ani Vaša alma
mater nezaháľala a robila všetko pre to, aby ste sa k nej mohli hrdo hlásiť, pretože sa jej podarilo začleniť medzi európsku
špičku veterinárskych škôl. Práve v tomto roku bola univerzita
na základe výsledkov medzinárodnej evalvácie a rozhodnutia
Európskej komisie pre veterinárske vzdelávanie začlenená medzi takzvané „visited and approved establishments“, teda „navštívené a potvrdené zariadenia“, čo je vlastne značka najvyššej
európskej kvality poskytovaného veterinárskeho vzdelávania.
Ak sa budete dnes prechádzať areálom univerzity, možno
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niektorí prvýkrát po päťdesiatich rokoch, vybavia sa Vám v mysliach ľudia a udalosti z vtedajších čias. Uvidíte miesta, kde
ste strávili roky mladosti, zažívali prvé úspechy i sklamania,
či možno prvé lásky. Nech toto spomínanie nesprevádza len
nostalgia. Právom by jej mali byť rovnocenné pocity radosti a
hrdosti na seba samých aj na Vašu školu, ktorá práve s takým
potešením a porozumením pozerá dnes na Vás, zlatých absolventov.
Po päťdesiatich rokoch ste znovu prevzali diplom. Diplom
zlatý. Som presvedčený, že tak, ako je vzácny tento kov, možno
za rovnako vzácne považovať všetko to, čo Vám do Vašich sŕdc
a myslí zapísali uplynulé desaťročia. Verím, že striebro vo vlasoch či pomalší krok nezlomia elán a optimizmus z čias Vašej
mladosti. Vychutnajte si dnes pred tvárami Vašich blízkych hrdosť a zadosťučinenie z toho, čo ste dosiahli. Spomínajte, hodnoťte, rekapitulujte, oživujte si v pamäti to pozitívne, to pamätihodné, to úspešné... Načerpajte z týchto spomienok aj z týchto
zlatých chvíľ energiu mladosti, vieru vo vlastné sily i optimizmom naplnené očakávanie budúceho. Prijmite moje úprimné
prianie, aby tá budúcnosť priniesla ešte dlhé roky prežité v zdraví, šťastí, spokojnosti a porozumení v kruhu rodiny a priateľov.
Za zlatých absolventov sa auditóriu prihovoril MVDr. Miroslav Vološin, ktorý veľmi verne a emocionálne opísal desaťročia, ktoré uplynuli jeho generácii v službe pre zdravie
zvierat i ľudí, a to všetko v neľahkom spoločenskom ovzduší
minulého režimu i v období po jeho zmene, ktoré nie vždy
priali a nie vždy ocenili nezastupiteľnosť veterinárskej profesie.
Konkrétne osobné príbehy každého zo zlatých absolventov potom zaznievali počas spoločenského posedenia, ktoré
nasledovalo po skončení slávnostného aktu. Plynúce hodiny
boli naplnené vravou, spomienkami, smiechom...
Mgr. Ľudmila Kundríková
kancelárka
www.uvlf.sk
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Spoznaj novú krajinu, nové mesto a nájdi nových priateľov!

nička Wien. Akademický rok 2010/2011. Celý rok vo Viedni
na pôde Veterinärmedizinische Univerzität vo Floridsdorfe
určite priniesol do života za také dlhé obdobie neobyčajné
zážitky, ba aj nejaké sklamanie. No, pozerajme sa na veci pozitívne.
Viedenská veterinárna univerzita (pojem známy v celom
svete) má otvorené dvere pre každého a poskytuje kvalitné
služby v perfektne upravenom areáli, ktorý vytvára pohodlie
nielen pre veterinárnych lekárov, študentov a praktikantov,
ale v prvom rade pre zvieratá.
Tamojší študenti, predovšetkým Rakúšania a Nemci, sú
veľmi milí, ochotní kedykoľvek poradiť, podať pomocnú
ruku. Nikdy nepovedia nie, resp. neskôr. Tento národ je veľmi
priateľský, či sú to mladí, či starší. Tak neskúsime sa začleniť
do tohto skvelého kolektívu? Ukázať mu, že aj my sme snaživí? Veď vždy je práca, štúdium či prax veselšia, keď je dobrý
kolektív.
Mojím cieľom bolo spoznať túto svetom ospevovanú univerzitu, nové miesto, zdokonaliť sa v nemeckom jazyku (aj
keď začiatky, najmä zimný semester bol pre mňa čo sa týka
nemčiny ťažký), nájsť si priateľov. Všetky ciele sú takmer splnené. Z pôvodne plánovaného polročného štúdia vo Viedni
som na základe dlhšej aklimatizácie požiadala o predĺženie
pobytu na celý rok. To bol skvelý nápad! Od októbra do júna
som absolvovala 4. ročník všeobecného veterinárstva vo
Viedni. Na mesiac júl som si vybavila ešte prax na super klinike exotických vtákov, rýb a reptílií. Bolo to ako čerešnička
na torte. Skončenie tohto mesiaca znamenalo, žiaľ, pre mňa
bodku za Viedňou a v nasledujúcom mesiaci návrat na pôdu
košickej veteriny a dorobenie si niektorých skúšok. Ale veď
čo mi bráni sa tam niekedy vrátiť?
O mňa ako Erasmus študenta bolo skutočne skvelo postarané. Tamojšia Erasmus koordinátorka – Dr. phil. Ursula
Schober sa snažila vždy študentom dobre poradiť, vyjsť im
v ústrety a až na pár výnimiek splnila študentovi jeho priania. Hneď pri príchode dostal každý Erasmus študent na privítanie od univerzity darček s ich logom – Vetmeduni Vienna
– tričko, prívesok, pero, zápisník a hrnček. Takže už zo začiatku sa človek tešil a cítil, že ako cudzinec je vítaný. A čo bolo
ďalej? Organizovanie rôznych Erasmus stretnutí prinieslo
veľa zábavy a vždy plné žalúdky. City Realy v centre Viedne –
spoznávanie najznámejších pamiatok, námestí, budov, napr.
parlament, múzeá, najväčšiu zmrzlináreň, štátnu operu,
krásne záhrady a parky... Tento deň bol ukončený v reštaurácii Centimeter – chutné jedlo bolo i do zásoby a pre nás
zadarmo! Stretávka na pôde univerzity na spoznanie sa,
www.uvlf.sk

predstavenie sa jeden druhému s hromadou pizze rôzneho
druhu pošteklila u všetkých chuťové poháriky. Prezentovali
a ochutnávali sa študentmi pripravené jedlá charakteristické
pre tú ktorú krajinu. Pre Viedeň je typická jablková štrúdľa,
a tá na stole nikdy nechýbala. Konali sa rôzne súťaže ocenené aj finančne a zábava bola po celý rok. Študenti Vetmeduni sú veselí, milí a organizačne tvorivo-schopní. A hlavne
kolektívni.
Dvakrát v týždni vychádzali tamojšie úžasné veterinárske
noviny, z ktorých som získala jazykové znalosti a veľa odborných znalostí hlavne z chirurgie a chovu zvierat. V každom
vydaní sa uvádza inzercia s prehľadom voľných pracovných
miest pre veterinárnych lekárov, študentov do kliník či ku koňom v rámci celej republiky, ponuky diagnostických prístrojov, zvierat...
Viedenčania majú veľa sviatkov – dní neučenia. Veľa oslavujú, zabávajú sa, pričtom ale v učive vôbec nemajú medzery, skôr naopak. Žasla som, ako si všetci perfektne pamätajú
anatómiu! Presne pomenovali jednotlivé miesta, svaly, kam
aplikovať injekcie... To bol pre mňa šok! Už v 4. ročníku sú
oveľa „veterinárne-rozumovo“ vyspelejší. Ale nezahanbila
som našu školu, žiadne strachy. Ja som ich tiež niečo nové
naučila! Od 8:00 – 12:00 sú každý deň prednášky a poobede
zväčša do 16:00 cvičenia.
Tiež musím pochváliť na Vetmeduni – sociálne zariadenie.
Viem, že Uni Wien je relatívne novovybudovaný areál, čo je
už na prvý pohľad vidieť, ale pre fyziologické potreby takého
množstva ľudí, ktorí univerzitu navštevujú, je tam udržiavaná neuveriteľná čistota. Ba dokonca vo väčšine týchto zariadení aj miska na vodu pre zvieracieho miláčika (z toho by si
mohla zobrať príklad naša alma mater).
Naj, naj, najlepšia – bola prax! Z klinickej praxe som úplne nadšená! Práve som bola v ročníku, kde sa učila klinická
propedeutika, takže sme prešli všetkými klinikami a manipulovali so všetkými druhmi zvierat. Študenti boli rozdelení
po piatich do skupiny (nie viac) a každý musel urobiť všetko. Nie, že jeden ukáže a ostatní sa prizerajú a potom druhý
vykoná inú činnosť. Nie! Každý musel zavádzať pažerákovú
sondu koňovi, každý si musel skúsiť všetky formy aplikácie
liečiv, každý všetky spôsoby fixácie atď. A všetko v čistých
priestoroch. Napr. hydina – v uzavretom chove na pilinách
– ako v perinke. Prežúvavce a kone – ukážková zootechnika
a technológie. Musím povedať, že tieto dve kliniky sú najviac
navštevované klientelou i praktikantmi. Považujú sa spolu
s klinikou pre exotické vtáky a reptílie za najlepšie, čo aj môžem potvrdiť. Žiaľ, nemala som šťastie byť na oddelení kardiológie malých zvierat. A akí sú vlastne vyučujúci? Ohromne priateľskí a ochotní aj šesťkrát vysvetliť a ukázať nejasnú
vec. Bála som sa len dvoch profesorov. Jednému som vôbec
nerozumela, snáď pre jeho dialekt a rýchly spôsob reči, a ten
druhý, hoci milý a ochotný, bol ako jediný veľmi náladový
a vedel sa naozaj hnevať a kričať.
Na záver vám, milí čitatelia, vrelo odporúčam navštíviť Viedenskú univerzitu, lebo jej chválu zo sveta môžem len potvrdiť. Ak navštívite inú krajinu či školu, prosím vás, podeľte sa
tiež so svojimi zážitkami. Cestuj, spoznaj, ži, kým vládzeš! Čas
rýchlo beží! Čím človek viac cestuje, tým viac poznáva. Čím
viac skúseností nazbiera, tým lepšiu šancu pre kariéru v živote má. Ako bývalý Erasmus študent mám teraz priateľov
nielen z Rakúska či Nemecka, ale aj Turecka, Španielska,
Poľska, Rumunska a Maďarska.
Mária Kopčoková, 4. ročník ŠP VVL
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OSOBNOSTI S VÝZNAMNÝM PODIELOM A ZÁSLUHAMI
Pokračovanie z minulého čísla.
NA ROZVOJI VETERINÁRSKEJ MEDICÍNY
David Bruce
(1855 – 1931) a
Themistokles Zammit
(1864 – 1935)
– vedci, ktorí sa podstatnou
mierou zaslúžili o objasnenie
etiológie brucelózy. V roku
1918 sa podarilo definitívne
preukázať, že Bruceho Micrococcus melitensis a Bangov
Bacilus abortus sú v skutočnosti jediným mikroorganizmom. Na počesť Bruceho
Obr. 23
bolo preň navrhnuté meno
Brucella abortus a ochorenie brucelóza. Th. Zammit izoloval
tento mikrób z mlieka a moču zdanlivo zdravých kôz, keď zistil v ich sérach brucelové „aglutiníny“. Poštová správa Malty
vydala v roku 1964 príležitostnú poštovú známku k bakteriologickému kongresu FAO (Obr. 23).

Albert Calmette
(1863 – 1933)
– slávny francúzsky
mikrobiológ. Objavil účinnú vakcínu
proti tuberkulóze
v roku 1929. Zaslúžil sa o zavedenie
Obr. 26
modernej klasifikácie tuberkulózy a uplatnenie tuberkulóznej vakcíny priamo
v boji s touto chorobou. A. Calmettom získané poznatky
podporili rozvoj ftizeológie. Jeho záslužnú vedeckú prácu
ocenili vydaním príležitostných poštových známok viaceré
štáty sveta (Obr. 26).
Victor Babes
(1854 – 1926)
– významný rumunský bakteriológ. Spolu s talianskym
lekárom a mikrobiológom
A. Negrim objavili vírusový pôvod besnoty. Zistili
zvláštne telieska v protoplazme nervových buniek
chorých zvierat /Negriho
telieska/. Rumunská pošta
vydala pri rôznych príležitostiach niekoľko známok
s jeho portrétom (Obr. 27).

Robert Koch
(1843 – 1910)
– svetoznámy nemecký bakteriológ,
zakladateľ bakteriológie,
nositeľ
Nobelovej
ceny
za medicínu 1905
za výskum a objaObr. 25
vy týkajúce sa tuberkulózy. V roku 1876 zistil cyklický vývoj bacilu antraxu
a vypracoval metodiku umelého pestovania mikróbov na
živných pôdach. V roku 1882 objavil bacil tuberkulózy a o tri
roky neskôr bacil cholery. Nemecko poctilo svojho slávneho
rodáka pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia vydaním
pamätnej známky. Aj ostatné štáty sveta vydávajú pri rôznych udalostiach a výročiach na jeho počesť príležitostné
známky (Obr. 25).

Obr. 27

Mehmet Akif Ersoy
(1873 – 1936)
– významný turecký veterinárny lekár a básnik. Na jeho počesť
bola v roku 1956 v Turecku vydaná trojznámková séria príležitostných známok s jeho portrétom.
Známky majú rovnaké vyobrazenie a rovnakú nominálnu hodnotu. Známkou bola viac ocenená
jeho básnická tvorba ako jeho
práca veterinárneho lekára. Je auObr. 24
torom tureckej národnej hymny,
čím sa natrvalo zapísal do dejín Turecka. Známky pripomínajú 50. výročie jeho úmrtia (Obr. 24).
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Obr. 28

Iľja Iľjič Mečnikov
(1845 – 1916)
– ruský fyziológ svetového mena, zakladateľ imunológie,
nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu 1908. Objavil princípy
vnútrobunkového trávenia u živočíchov. V roku 1882 objavil fagocytárnu schopnosť leukocytov a rozpracoval teóriu
zápalu ako ochrannej činnosti organizmu a učenie o imunite. Bol poctený vydaním poštových známok vo viacerých
štátoch sveta. Francúzsko vydalo 9.7.1966 pamätnú známku
k 50. výročiu jeho úmrtia (Obr. 28).
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Zimmermann Ágoston
(1875 – 1963)

Louis Pasteur
(1822 – 1895)

Obr. 29

– svetoznámy francúzsky
chemik, mikrobiológ a biológ. Prevratný bol jeho objav podstaty kvasenia 1861
– biologický proces spôsobený mikroorganizmami.
Najvýznamnejší priekopník
boja s nákazou a tvorca mikrobiológie. Bol reprezentantom cieľavedomého vedeckého výskumu. Vykonal
rozhodujúce objavy, ktoré
položili pevné základy mikrobiológie (Obr. 29).

–
univerzitný profesor,
akademik, doma i vo svete
vážený vedec. Jeho vedeckovýskumná práca je veľmi
rozsiahla.
Najvýraznejšie
výsledky dosiahol v oblasti
štúdia porovnávacej anatómie endokrinných žliaz.
Zaoberal sa štúdiom rozvetvenia periférnych nervov,
anatómiou ciev a ich jemObr. 31
ných štruktúr, porovnávacou
anatómiou, histológiou a embryológiou mliečnej žľazy. Na
100. výročie jeho narodenia vyšla v Maďarsku príležitostná
známka s jeho portrétom (Obr. 31).

Obr. 30

Obr. 32

Claude Bourgelat
(1712 – 1779)
Sir Alexander Fleming
(1881 – 1955)
– škótsky bakteriológ, profesor mikrobiológie v Londýne
a neskôr riaditeľ mikrobiologického ústavu. Objavil ničivé
účinky plesne Penicillium notatum na stafylokoky. Objavom
penicilínu sa začala antibiotická liečba nákaz. Laureát Nobelovej ceny za medicínu za rok 1945 za objav penicilínu
a jeho terapeutického pôsobenia pri rozličných infekčných
onemocneniach. 100. výročie jeho narodenia si pripomenuli
viaceré štáty (Obr. 30).

– zakladateľ prvej veterinárskej školy vo francúzskom Lyone v r. 1761 a v Alforte v r. 1765 (Obr. 32). Francúzska pošta
vydala v tomto roku 2011 známku ako aj FDC pri príležitosti
250. výročia založenia veterinárskej školy v Lyone a vyhlásení
Svetového roku veterinárskej medicíny 2011. Vytvorením prvej veterinárskej vzdelávacej inštitúcie bola oficiálne uznaná
aj veterinárna profesia. V roku 2011 sa neslávi len začiatok
veterinárskeho vzdelávania a uznanie odbornej profesie vo
Francúzsku, ale celý svet sa spája v oslave veterinárskej medicíny, ktorej cieľom je zlepšovať zdravie zvierat a ľudí už 250
rokov. Popredné svetové veterinárne autority a inštitúcie vyhlásili rok 2011 za Svetový rok veterinárskej medicíny 2011.

Záverom je účelné uviesť skutočnosť, že poštové správy jednotlivých štátov našej planéty vydávajú príležitostné známky,
ktoré okrem pokrytia poštovného majú podobne ako ďalšie príležitostné filatelistické materiály aj propagačnú a dokumentačnú funkciu. Výročia významných osobností, ktoré veľkou mierou prispeli k rozvoju veterinárskej medicíny, podnietili poštové správy zaradiť do emisných plánov vydanie príležitostných známok. Takýto čin iniciovali rôzne veterinárske inštitúcie,
vedecké ústavy, vysoké školy a univerzity. Ak sa pozornejšie zahľadíme na obrazovú stránku známky, vidíme na nej portrét
alebo určitú ilustráciu vyjadrujúcu hlavný námet príslušnej príležitosti. Okrem základných informácií na známke môžu byť aj
ďalšie doplňujúce zobrazenia, texty a údaje dokumentujúce príležitosť, ku ktorej bola známka vydaná rovnako ako príležitostná pečiatka, celina, obálka prvého dňa. Práve tieto údaje majú archivársku hodnotu tým, že sú dostupné vo vydávaných
filatelistických katalógoch. Príspevok si nenárokuje úplnosť tematického okruhu. Autor pri príležitosti Svetového roku veterinárskej medicíny Vet2011 chce poukázať na potrebu venovať pozornosť z filatelistického hľadiska námetom vyplývajúcim
z motta tohto významného jubilejného 250. výročia vzniku veterinárskej medicíny. Sme toho názoru, že aj pre naše slovenské
inštitúcie je aktuálne venovať pozornosť pri príprave a schvaľovaní emisných plánov aj takej významnej ľudskej činnosti, ako
je veterinárska medicína a jej vedné odbory.
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MVDr. A. Bárd, CSc., a prof. MVDr. I. Maraček, DrSc.,
Klub filatelistov 54-01 v Košiciach
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EXPEDÍCIA AFRIKA – SVAZIJSKO
Predstavujeme vám autora...
MVDr. Vladimír Petrilla – v súčasnosti doktorand na Ústave fyziológie UVLF v Košiciach, ktorý sa už roky zanietene venuje výskumu herpetofauny na Slovensku i vo svete. Jeho koníček – chov a rozmnožovanie hadov, štúdium jedovatých hadov, manipulácia a odber ich jedu či preparácia zvieracích lebiek – sa stal aj predmetom jeho
výskumu ešte počas štúdií veterinárskeho lekárstva na našej univerzite a ako účastníka
viacerých expedícií ho zaviedol aj do krajín pre nás exotických.
O práci Dr. Petrillu sme sa pred časom dozvedeli aj z médií, keď vďaka tomu, že mal
vo svojej zbierke vzácne sérum proti uhryznutiu jedovatým hadom s neurotoxickým
jedom (mamba úzkohlavá), zachránil život jednému chovateľovi hadov.
Z expedície vo Svazijsku vznikli krátke zápisky, ktoré vám spolu s krásnymi fotografiami sprostredkujeme na pokračovanie v nasledujúcich číslach Spravodajcu. Ak sa podarí zorganizovať ďalšie plánované expedície do Brazílie, Indie či Austrálie, prinesieme
vám nové zážitky aj z týchto ciest.
Miesto expedície: Svazijsko
Svazijsko má rozlohu podobnú východoslovenskému kraju a leží medzi Juhoafrickou republikou a Mozambikom ani
nie 20 km pod Krugerovým národným parkom a asi 80 km
od pobrežia Indického oceánu.
Účastníci expedície:
 MVDr. Vladimír Petrilla z Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach, koordinátor expedície,
 RNDr. Igor Majláth, PhD., z Prírodovedeckej fakulty
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,
 RNDr. Martin Bona z Parazitologického ústavu SAV
v Košiciach,
Milan Oselský zo Združenia priateľov herpetofauny.
Cieľ expedície:
Monitorovanie herpetofauny vybraných lokalít v Svazijsku, hľadanie a determinácia nových druhov plazov, získanie
ektoparazitov a krvných parazitov plazov, ako aj určenie úlohy týchto plazov ako potenciálnych rezervoárov patogénov
prenášaných vektormi na iné zvieratá a človeka. Hlavným cieľom bolo získanie medzinárodného certifikátu Manipulácia
s jedovatými hadmi.
Po dvojročnom vybavovaní a niekoľkonásobnom menení termínov sme konečne v utorok 11. januára 2011 o 13.
hodine vyštartovali z areálu UVLF v Košiciach v zostave štyroch bádateľov zastupujúcich štyri inštitúcie – smer Afrika.
Medzizastávka bola v Bratislave, kde sme sa ubytovali u známych a večer si vychutnávali slovenské pivo s predstavami
o Afrike. V stredu skoro ráno sme dorazili na letisko Viedeň-Schwechat. Čas sa vliekol neuveriteľne pomaly a hneď na



Opúšťame Európu a cez Čierne more a arabské štáty prilietame o 22:55 miestneho času do Dubaja, kde strávime
päť hodín oddychovaním a čakaním na druhý let tou istou
spoločnosťou do Johannesburgu v Juhoafrickej republike.
Časový posun predstavuje 3 hodiny dopredu. Tentokrát odlietame na čas. Opúšťame Arabský polostrov a ponad Indický oceán (Arabské more) prilietame nad africký kontinent.
Let trval viac ako osem hodín, ale východ slnka nám umožnil
prostredníctvom lietadlových kamier z výšky sledovať hory,
pralesy a terén Afriky.
Do Johannesburgu prilietame vo štvrtok 13. januára
o 10:50 miestneho času s dvojhodinovým časovým posunom naspäť. Ideme si vypožičať auto a tu nastávajú prvé
problémy. Aj keď sme mali hotovosť 3000 eur, nemôžeme
ju použiť. Ponúkame platobné embosované karty, ktoré nechcú aj napriek tomu, že pred odchodom sme sa o použiteľnosti týchto kariet informovali v bankách, kde nám na sto
percent tvrdili, že sa s nimi dá platiť bez problémov. Všade
chcú iba kreditnú kartu. Našťastie dvaja kolegovia kreditné
karty majú, ale obe nám chceli zablokovať. S tým sme nesúhlasili, lebo jedna mala byť v rezerve, keďže sme nemohli
vedieť, ako to bude fungovať vo Svazijsku. Nakoniec nájdeme spoločnosť, ktorá nám zablokovala iba jednu kartu, a tak
po prvých afrických problémoch vyrážame do Svazijska. Počas dňa nás čaká viac ako 500 km ciest. Bez klímy, ako sme
zistili hneď po niekoľkých kilometroch. Vždy som si myslel,
že kto má hotovosť, má cestu otvorenú, ale nie je tomu tak.
V dnešnej dobe aj v Afrike platia kreditné karty. Cestou vidíme prírodu, niekoľko miest a usadlostí vyzerajúcich ako
getá. Rozdiel medzi getom a cigánskou osadou je taký, že
v gete aj keď majú príbytky pozbíjané zo starých plechov,
okolie je čisté, upravené, žiadne odpadky, ba práve naopak,
okolo sú samé kvety. A cigánska osada... Nuž, opak je pravdou.

začiatku cesty nás nepotešilo ani tridsaťminútové meškanie
nášho letu. Konečne niekoľko minút po 15. hodine sme nastúpili do veľkého lietadla typu Boeing 777-300ER spoločnosti EMIRATES, let EK 128 do Dubaja v Spojených arabských
emirátoch. Let trval takmer päť a pol hodiny a o pohodlie sa
nám postarali príjemné letušky, super jedlo a nápoje, či možnosť pozerať TV a video cez monitory zabudované v opierkach.
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Boli sme veľmi prekvapení prírodou, keďže nám pripomínala strednú a južnú Európu. Čakali sme Afriku, a tu skaly,
poľnohospodárska pôda, ihličnaté lesy, zo zvierat len kravy a kone! Kde to sme?! Veď toto vidíme aj u nás, akurát tu
sú všetci čierni, ktorí si nás divne obzerajú. Na odpočívadle
stretávame aj domácich belochov, ale obzerajú si nás aj tí.
Stmieva sa, a keďže sme chceli vyskúšať skratku, trochu po
miestnych dedinách blúdime. O 21:20 prichádzame za tmy
na hranice Svazijska a po niekoľkých vyplnených dokumentoch ju opúšťame. Uff! Vydýchli sme si. Mali sme šťastie! Hranica sa uzatvára o 22. hodine a ďalší prechod je od 6. hodiny
nasledujúceho dňa. Skoro sme strávili prvú noc pred závorami! Pokračujeme nočným Svazijskom, prechádzame mestá,
menšie mestá a osady, ale v tej tme nevidíme ani len obrysy
krajiny. Po sto kilometroch jazdy dierami obsiatymi cestou
objavujeme Afriku. Na ceste ležalo zopár pakoňov pásavých.
Sme v nemom úžase! Popri ceste nielenže boli cedule s nápisom ,,Pozor, divá zver“, ale naozaj aj divé zvieratá! Tesne pred
polnocou sme unavení, ale dobre naladení dorazili do cieľa,
ubytovali sa a okamžite tvrdo zaspali.

V piatok ráno sme sa prebrali do pravej africkej krajiny.
Všade okolo boli banánovníky a iné africké rastliny, papagáje a rôzne africké vtáctvo. Konečne pravá Afrika! Hneď
ráno sme sa spolu s austrálskymi dobrodruhmi zapojili do
teoretickej časti kurzu, ktorý viedla špecialistka na hady Juž-
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nej Afriky Thea Litschka Koen. V klimatizovanej miestnosti sa
sedelo super, ale keď sme vyšli von, doslova nás tá horúčava
uzemnila. Len v tieni bolo 35°C! Počas prestávky sme prehodili s lektormi zopár slov a Milan spomenul aj moje kvality
v preparácii lebiek. Táto informácia ich potešila a keďže im
sa tieto preparácie nikdy nepodarili, požiadali ma, aby som
ich to naučil. Večer po celodennom prijímaní informácií sme
sa zoznamovali s miestnymi domorodcami pri dobre vychladenom miestnom africkom pive. Ráno volajú domácemu
Cliftonovi, že sto kilometrov od nás odchytili nejaké jedovaté hady, nech si po ne prídeme. Sadáme do auta. Robíme
si výlet smerom ku hlavnému mestu a do hôr. Len čo sme
prešli pár kilometrov, zakričíme na Cliftona: ,,Stoj, žirafy!“ My
šťastní, že vidíme žirafy a Clifton prekvapený, prečo ich chceme vidieť. Vôbec si neuvedomil, že u nás bežne popri ceste
juhoafrické žirafy nevidíme.
Prichádzame k miestnemu domorodcovi, ktorý žije so
svojou rodinou v starej zrúcanine zakrytej rákosím, drevom
a tým, čo sa našlo. V miestnosti bez okien a dverí, len s veľkou
dierou ako pozostatkom okna a krásnym výhľadom na banánovníky, bolo akvárium uspôsobené na terárium. Otrasný
pohľad! Vo vnútri 100%-ná vlhkosť, blato, špina, žabky, muchy a hady, ktoré našiel v dome a jeho okolí.
Štyri jedince vretenice nočnej (ang. Night adder, lat. Causus rhombeatus), z toho jedna samica už uhynutá, a jedna
samica kobry mozambickej (ang. Mozambique spitting
cobra, lat. Naja mosambica). Všetky v katastrofálnom zdravotnom stave. Nasadil som si okuliare, keďže dotyčná kobra
patrí medzi pľujúce kobry s cytotoxickým jedom, opatrne
som ju vybral kliešťami a voľnou rukou som ju zafixoval za
hlavou. Bola trochu podráždená, tak som ju uložil do vaku
na hady. Ostatné hady som vybral hákom a taktiež uložil do
vakov. Mŕtveho hada som zobral na pitvu, keďže tento jedinec patrí ku druhu s najdlhšími jedovými žľazami. Po príchode sa púšťam do pitvy jedových žliaz a do lebky. Poctivo
si zaznamenávam ich parametre a robím fotodokumentáciu.
Osviežujeme sa dobre vychladeným pivkom, a aby sme ako
správni Slováci neostali pozadu za domorodcami, vytiahli
sme poriadnu domácu pálenku, po ktorej sa priateľstvo ešte
viac utužilo a stalo sa efektívnejšie. Na záver dňa spokojní
s ďalšími zážitkami líhame unavení do tajuplnej africkej noci.
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Zobudili sme sa oddýchnutí do zamračeného dňa, no teploty sa znížili len minimálne, čo sme ani veľmi nevnímali. V
dobrej nálade sme sa na raňajkách stretli so spriatelenými
domorodcami. Ktovie, prečo boli akýsi polámaní... Najedli
sme sa a poďho do terénu. Keď sme ešte na Slovensku študovali faunu Svazijska, dozvedeli sme sa, že krokodíly nílske
(ang. Nile crocodile, lat. Crocodylus niloticus) sú iba v jednej
lokalite, no po príchode nás domorodci varovali, aby sme sa
len tak nekúpali, lebo krokodíly nílske sú všade, kde je voda.
Došli sme ku vodnej nádrži na zavlažovanie cukrovej trstiny
a ako pozeráme, tak pozeráme, krokodíly nikde. Domorodci,
ktorí tam chytali ryby, tvrdili, že nejaké videli. Po preskúmaní
celého brehu sme zahliadli len dva malé, ktoré sa na chvíľu
vynorili a po chvíli zmizli pod hladinou. Nestihli sme ich ani
vyfotiť, keď vtom jeden z domácich vykríkol, že videl varana
nílskeho (ang. Water Monitor, lat. Varanus niloticus) obďaleč
nádrže. Rozbehli sme sa za ním a pred očami sa mi z krovia
ukázal chlapík po kolená v zavlažovacom kanáli a rukami
hmatajúci po varanovi. Ale čo krokodíly?! Milan sa však nedal zahanbiť a vliezol za ním. Rýchlo som zapol kameru, že
keď sa niečo udeje, zaznamenám to! Akurát len čo im varan
prekĺzol pomedzi ruky a ja som mal na kamere mokrých
chlapov s nahnevaným výrazom na tvári. Ešte som jedného
varana videl prebehnúť popred auto do trstiny a viac nič.
Sklamaní prichádzame pár kilometrov ďalej k ďalším nádržiam. Tam nás hneď upozorňuje tabuľa ,,Pozor krokodíly“.
Dostávame druhý dych, vystupujeme z auta a utekáme za
dobrým kusom varana. Ten fuk ho do vody, chvíľu plával, potom sa ponoril. Ideme bližšie k vode a vidíme, ako nás blízko
brehu pozoruje krokodíl. My ho zasa vyfotíme. Fotíme tiež
rôzne vtáctvo, rozdeľujeme sa a postupne preskúmavame
šesť nádrží. Vtom som zazrel pri betónovom priepustnom
múriku, ktorý spájal dve nádrže, malého krásne sfarbeného
varana nílskeho. Snažil sa proti prúdu dostať na múrik. Nakoniec sa mu to podarí a unavený leží a oddychuje. Odkladám
kameru a pomaličky sa k nemu približujem plazivým pohybom po múriku. Sem-tam mi nohy spadnú až pod hladinu a
v duchu si hovorím, len aby tu práve neboli krokodíly. Dostávam sa k varanovi na pár centimetrov, nachádzam stabilitu
a pokúšam sa ho chytiť. Len čo som sa ho dotkol, skočil do
vody a ja som chytil balans. Ledva som ho vyrovnal a sklama-
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ný s mokrými topánkami sa snažím cúvaním dostať na breh.
Vraciame sa naspäť a pripravujeme sa na nočný výjazd.
Ten spočíva v zbieraní zrazených i živých zvierat, ktoré vyhľadávajú v noci rozpálený asfalt alebo prechádzajú cez cestu.
No cesty v tú noc boli prázdne. Okrem jednej rozvalcovanej
korytnačky leopardej (ang. Leopard Tortoise, lat. Geochelone
pardalis) a rozvalcovaného varana nílskeho. Odobrali sme
vzorky a išli sa ešte pozrieť ku krokodílím nádržiam. Vonku
je úplná tma, postupne autom prechádzame po brehu prvej
nádrže, prichádzame ku druhej... Vtom zbadáme vo svetle
reflektorov pár metrov pred nami asi trojmetrového krokodíla. V úžase beriem kameru, ale zachytím už len ako vbieha do
vody. Vtom sme si všetci spomenuli, ako som presne pri tejto
nádrži cez deň chytal na múriku s nohami vo vode varana.
A domáci ešte podotkol, že pred týždňom pri týchto nádržiach zmizli dvaja ľudia, čo v tejto krajine nie je nič nezvyčajné.
Adrenalín stúpol a keď sme potom pešo skúmali baterkami
breh, dali sme si aspoň dva metre odstup od vody. Ešte sme
zbadali jedného menšieho pri brehu a niekoľko červených
odrazov očí z hladiny nádrží. Z krovia ešte odoberieme vlajkovaním niekoľko kliešťov a odchádzame nabrať sily na ďalšie dobrodružstvá.
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Nasledujúci deň sme išli zmapovať terén v jednom blízkom národnom parku Mlawula, kde hneď pri vstupe nám
po ceste behali opice. Tam sme natrafili na nádhernú oblasť
plnú jašteríc, ktoré boli neuveriteľne rýchle. Oveľa rýchlejšie
ako tie, na ktoré sme boli zvyknutí. Príroda bola nádherná,
pripomínala nedotknutú džungľu. Pokúšame sa chytať jašterice, ale neúspešne. S pribúdajúcou teplotou a páľavou
aktivita jašteríc stúpa a naša výkonnosť klesá. Zásoby pitnej
vody sa rapídne míňajú a aj tá už mala vysokú teplotu. Ako
tak striehnem na jašterice, naraz sa predo mnou mihol varan. Hneď som sa za ním rozbehol smerom ku stojatej rieke.
Naraz som sa pošmykol a spadol asi tri metre od vody, kde
boli krokodíly. Odniesol si to môj lakeť, ktorý neuveriteľne
bolel a liala sa z neho krv ako na zakáľačke, čo som si všimol,
až keď ma na to upozornili kolegovia, ktorí mi to hneď ošetrili. Išiel som si to opláchnuť k vode, ale krokodílie oči ma
presvedčili, že bude lepšie od vody s tou krvácajúcou rukou
odstúpiť.
S príchodom obeda nás horúčava prinútila vrátiť sa k rozpálenému autu. Bez klímy... Pri aute sme ešte zbadali bežať
asi dvojmetrového varana, ležať lebku antilopy, stopy v blate po hyene a okolie po minulotýždňovej povodni. Rozhodli
sme sa ešte trochu pomotať po rezervácii. Zastavili sme sa na
mieste, ktoré vyzeralo ako dobrá lokalita na kliešte. A Maťo
mal pravdu, veď je odborník na kliešte. Začali sme ich zbierať
ako maliny, najprv pinzetou, potom už len holými rukami.
Čakali na svojho hostiteľa a my sme im to prekazili. Pokračovali sme ďalej. Prevrátim kameň, ktorý nám zavadzal, a tam
sa skrývali nejaký africký pavúk a škorpión. sa Hneď sa na
ne vrhol Milan, ktorý sa o takéto živočíchy zaujíma. Pokračujeme ďalej, ale už sme videli len zopár gaziel, ktoré nám
prebehli popred auto. Tá horúčava zahnala do tieňa aj zvieratá. Na recepcii rezervácie sme si ešte pofotili lebky hrocha,
nosorožca, leoparda a iných zvierat a išli sme do základného
tábora ku Cliftonovi. Maťo, ktorý to cez deň nevydržal a vyzliekol si tričko, večer svietil ako neónka. Unavení a sklamaní z jašteríc sme si sadli na verandu a chystali sa na nočnú
jazdu. Vtom prišiel miestny muž a doniesol nám zrazeného
varana skalného (Varanus albigularis). Ujal som sa ho a začal som ho na dvore pitvať. Chirurgických rukavíc som mal
málo a tie, ktoré som mal, som si šetril na prácu s peroxidom.
A tak som pitval tak, ako sa to práve nemá – bez rukavíc.
Obhliadka kadávera nám ponúkla iba jedného prisatého
kliešťa v ingvinálnom kanáli. Cieľom pitvy bolo nájsť nejaké parazity. Ale žiadne viditeľné sme nenašli, až po otvorení
žalúdka a prekontrolovaní žalúdočného obsahu sme zistili,
že sa dotyčný jedinec živil jedovatými stonožkami. Tie mal
aj v pažeráku a v ústnej dutine. Príčina smrti bolo zrazenie
motorovým vozidlom práve pri konzumovaní stonožky na
ceste. Počas pitvy sa k nám zbehli asi všetky muchy Afriky.
Po odrezaní hlavy sme zvyšok tela zabalili do igelitu a rozohnali muchy. Keď som zažal preparáciu hlavy odobratím kože
www.uvlf.sk

na nozdrách, naskytol sa nám nečakaný úkaz. Nosové dutiny
boli plné kliešťov v rôznych vývojových štádiách. Ani počítať sa nedali, keďže niektoré, ktoré boli až pri mozgu, boli už
uhynuté a v rozklade. Veď ten varan nemohol vôbec dýchať!
A to ani nehovorím, ako ho to muselo svrbieť.
Večer sme si sadli, a kým som ja čistil lebku, dali si dobré
chladené pivo a s ostatnými sa rozprávali o našich národných zvykoch. V Svazijsku je jedno percento bielych ľudí, ale
vôbec tam nie sú rasové problémy ako napríklad v Juhoafrickej republike. Vyplýva to z toho, že vo Svazijsku vládne kráľ,
ktorý má veľkú podporu u obyvateľstva a mentalita je tu úplne iná ako v republike, kde vládne demokracia. V Juhoafrickej republike sme sa nesmeli rozdeľovať kvôli bezpečnosti,
ale keď som tu išiel večer sám, nebol v tom problém.
Jednoducho Svazijsko sa na noc doslova uzamkne, čo
znamená, že niektoré hraničné prechody sa zatvárajú o 16.,
18. či 22. hodine, a non-stop otvorený ostáva len jeden,
a to hraničný prechod s Mozambikom. V krajine si tak vážia

svojho monarchu, že keby si niekto, hoci aj cudzinec, dal tri
červené perá na hlavu do tvaru kráľovej koruny, na mieste
ho polícia zastrelí za zneváženie majestátu. Na toto sú veľmi hákliví, na čo nás upozornili. Starý kráľ mal 89 manželiek
a cez 300 detí. Nový kráľ má zatiaľ iba 24 manželiek a 80 detí.
Aj keď zdravotníctvo je na veľmi zlej úrovni (kde v Afrike je
to lepšie?), ľudia netrpia hladom, keďže pôda je dosť úrodná. Hlavná pestovaná plodina je cukrová trstina, ale nevidel
som žiaden kombajn, zber je ručný s mačetou. To preto, lebo
kráľ jeho používanie zakázal, aby ľudia mali prácu a plácu. Vo
všetkých podnikoch, ktoré v krajine sú, má monarchia 51 %,
zvyšok môžu mať investori. Ani pozemok si nemôže cudzinec kúpiť, iba vziať do prenájmu. Chránia si svoje dedičstvo.
Veľmi im záleží na gramotnosti národa. Ľudia žijúci iba v slamených domoch na vidieku dajú aj posledné peniaze, len
aby mohli deti navštevovať školu.
Ráno nás čakala praktická skúška z chytania a manipulovania s jedovatými hadmi. Po raňajkách sme sa zhromaždili a Thea začala vysvetľovať. Sprvu vytiahla nejedovatého
hada mehéliu (ang. Cape File Snake, lat. Mehelia capensis),
pytóna mriežkovaného z Ázie (ang. Asiatic Reticulated pythona, lat. Python reticulatus),
keďže miestny pytón sebae
(ang. Southern African Python, lat. Python natalensis)
je prísne chránený, postupne
vyťahovala jedovatú bojgu
africkú (ang. Boomslang, lat.
Dispholidus typus), nepľujúcu
kobru (ang. Snouted cobra,
lat. Naja annulifera), pľujúcu
kobru mozambickú (ang. Mozambique spitting cobra, lat.
Naja mossambica), vretenicu
gabúnsku (ang. Gaboon adder, lat. Bitis gabonica) až po
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čiernu mambu (ang. Black mamba, lat.
Dendroaspis polylepis), ktoré len pár dní
pred kurzom okrem pytóna chytili v buši.
Thea vedela, že s jedovatými hadmi
pracujem už niekoľko rokov, a tak všetky
hady, keďže boli veľmi aktívne, som ako
prvý musel ísť trochu unaviť ja. Trochu
som ostal prekvapený iba z čiernej mamby, ktorá mala dĺžku tela cez dva a pol
metra a vyššiu aktivitu. Ja som bol doteraz zvyknutý manipulovať s mambami v
teráriu o veľkosti okolo jedného metra.
A teraz voľný priestor, vyššia aktivita a tá
veľkosť! Ale zvládli sme to, celá zostava
expedície. Dokonca aj Maťo, ktorý chcel
vynechať odchytenie mamby za hlavou do holej ruky. Po
skončení praktického kurzu sme odobrali všetkým spomínaním hadom vzorky a trochu sa ešte s hadmi pomaznali.
Toto naše hranie zabralo celý deň a večer Milan, náš hlavný šofér, uvaril pre Cliftona a Theu halušky. Aj keď sme nemali
bryndzu, nahradili sme ju feta syrom. Nebolo to ono, ale bolo
to dobré a blízko chuti bryndze. Potešilo nás, že to domácim
veľmi chutilo. Dali sme si ešte africké pivo, natreli Maťov spálený chrbát a išli na nočnú jazdu. Tá bola konečne úspešná
a Igor so svojím ostrým
zrakom zbadal na ceste
živého mramorového
stromového hada (ang.
Marbled Tree Snake,
lat. Dipsadoboa aulica).
Keďže Milan šoféroval
a ja s Maťom sme vzadu spali (ukladali údaje
na hardisk), musel byť
Igor nielen bystrozraký, ale aj rýchly a chytiť
hada sám.
Ráno sme sa zobudili do zamračeného, ale teplého dňa,
odobrali sme vzorky nášho nočného úlovku a navštívili ďalšiu rezerváciu Mbuluzi. Lenže miesta na korytnačky boli po
povodni úplne zničené alebo ešte zatopené. Začalo silno
pršať a my sme sa premočení vrátili k autu. Cestou po rezervácii sa nám ukázali gazely, svine bradavičnaté a zrazu len
niekoľko desiatok metrov pred nami rodinka žiráf. Úžasný
pohľad! Pomaly sme vystúpili z auta a zdokumentovali to,
postupne sme sa ku nim priblížili iba na pár metrov, ale to už
dominantný samec zavelil na ústup. Pomaly, ale elegantne
sa od nás vzdialili k zebrám až natoľko, aby sme mohli pokojne prejsť okolo nich. Vôbec sa nás nebáli.
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Už nám
ani nevadilo,
že sme do
nitky mokrí,
pokračovali
sme prebrodením niekoľkých riek
s krokodílmi.
Prestáva pršať, a tak sa vyberáme do terénu peši. Nachádzame rôzne zvieratá, ale pre vysokú mokrú trávu sme opäť
mokrí aj my a plazy nikde. Prichádzame k miestu, kde je
ležovisko krokodílov. Tráva pováľaná, ale krokodíla nikde,
preto sa Milan odhodlal prebrodiť vodu a preskúmať druhý breh. Rýchlo zapínam kameru, aby som zachytil situáciu,
keď sa bude pasovať s dospelým krokodílom nílskym. A zase
nič! Niečo sme zahliadli len obďaleč vo vode. Nachádzame
krík obsiaty kliešťami, tak sa do jeho zberu hneď pustí Maťo
s Igorom. Ja naháňam nejakého scinka a Milan pavúka vtáčkara. Vraciame sa premoknutí späť. Večer trávim preparovaním lebiek a chalani chytajú po miestnych budovách gekóny domové (ang. Tropical
House Gecko, lat. Hemidactylus mabouia) a čierneho trpasličieho gekóna
(ang. Black-spotted Dwarf
Gecko, lat. Lygodactilus nigropunctatus).

Pokračovanie v budúcom
čísle.
www.uvlf.sk

Obnovená FUTBALOVÁ TRADÍCIA šiestakov

Po minuloročnom „futbalovom tichu“ sa dňa 13. 10.
2011 opäť konal tradičný rozlúčkový futbalový zápas medzi
šiestakmi a zamestnancami UVLF v Košiciach na štadióne TU
v Košiciach. Po slávnostnom nástupe oboch tímov a výkope
prorektora UVLF doc. MVDr. Petra Korima, PhD., podporeného výrazným potleskom prítomných študentov a čestných
hostí, sa začal„neľútostný futbalový boj“. Počasie nám doprialo príjemný športový zážitok v duchu fair play. Po dlhom
čase sa podarilo našim učiteľom zvíťaziť nad budúcimi absolventmi našej univerzity, a to výrazným rozdielom, i keď
z optimistického pohľadu s istou vtipnou nadsádzkou sa dá
povedať, že nakoniec študenti skončili druhí, kým učitelia až
predposlední. My študenti sme túto prehru síce brali špor-

tovo, ale dohodli sme sa s naším silným súperom na odvete
v jarných mesiacoch po štátnych skúškach. Na tento zápas sa
už teraz všetci tešíme. Po zápase sme mali príjemné spoločné posedenie blízko štadiónu, kde sme mali možnosť bližšie
sa spoznať s našimi váženými i obávanými pedagógmi.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať aj našim významným hosťom doc. Korimovi, doc. Švickému, prof. Kozákovi, Dr. Karahutovi, Dr. Feješovi, Dr. Hurovi, Dr. Petrovovej,
Dr. Ľuptákovej aj p. Marholdovej, ktorí svojou prítomnosťou
zvýšili úroveň tohto športovo-spoločenského podujatia.
Balázs Kósa, 6. VVL
kapitán mužstva

Výstup na Slavkovský štít
Septembrové dni sú ako stvorené pre turistiku. Slniečko
už nie je také intenzívne, ale dni sú ešte dostatočne teplé
a dlhé, aby sme si mohli vychutnať krásy našich hôr. Preto
sa stalo už tradíciou, že vždy začiatkom septembra KVL SR
organizuje výstup veterinárnych lekárov na tatranské štíty.
Po Kriváni a Rysoch sa tento rok uskutočnil už III. ročník výstupu, tentokrát na Slavkovský štít. Zraz účastníkov bol 3.
9. 2001 v ranných hodinách. Bolo nádherné počasie, čo sa
priaznivo podpísalo aj na účasti. Na Hrebienku nás bolo viac
ako päťdesiat veterinárnych lekárov a ich rodinných príslušníkov, zástupcov z privátnej praxe, štátnej správy i našej univerzity. Podľa turistických značiek trasa mala trvať 3 a pol hodiny. Vzhľadom k rôznorodosti účastníkov čo sa týka veku,
ale najmä kondície, tento údaj bol skutočne len orientačný.
Tí prví (a medzi nimi aj naši učitelia) „vybehli“ hore za dve
a pol hodiny, my pomalší (tiež učitelia našej univerzity, ale
kondične slabší) za štyri hodiny. Všetkým nám bol odmenou
nádherný výhľad z tatranských končiarov a pocit, že sme
prekonali samých seba. Keďže v základných pokynoch bolo
nevyhnutnou výbavou okrem stravy a tekutín aj dobrá nálada, pokúšali sme sa zachovať si ju aj pri nekonečnom zostupe. Po návrate nám všetkým dobre padlo občerstvenie. Ako
spomienku na túto vydarenú akciu účastníci výstupu dostali
tričko, ktoré nám určite bude pripomínať tie preliate litre
potu pri výstupe hore. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
účastníčka výstupu
www.uvlf.sk
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MMM
aj za našej účasti
Už 88. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý sa tradične koná prvú októbrovú nedeľu, sa
2. októbra 2011 bežal aj za účasti reprezentanta našej univerzity. MVDr. Tomáš Mihok z ústavu pre chov a choroby zveri a rýb absolvoval v rámci MMM polmaratón, ktorého sa zúčastnilo spolu 1503 bežcov. Dosiahol čas 1:39:22 a umiestnil
sa na výbornom 221. mieste, keď v cieli za sebou zanechal
ďalších 1282 bežcov.
(pl)

Futbalový turnaj troch univerzít

Tak ako všetko na svete, aj čas je relatívna veličina. Ak má
niekto dvadsať rokov, je ešte príliš mladý, ale ak sa nejaké
podujatie už dvadsať rokov každoročne pravidelne opakuje,
považujeme ho za staré, tradičné a jubilea hodné. Takýmto
prívlastkom môžeme nazvať aj jubilejný 20. ročník futbalového turnaja troch univerzít Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, Technickej univerzite vo Zvolene a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorý
v tomto roku dňa 22. septembra zorganizovalo vedenie našej
univerzity v spolupráci s OZ PŠaV UVLF na futbalovom štadióne a v účelovom zariadení ŠPP v Zemplínskej Teplici.
Prípravou a realizáciou turnaja na základe poverenia rektora UVLF sa ujali prorektor doc. MVDr. Peter Korim, PhD.,
a predseda OZ PŠaV UVLF prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.,
ktorí v spolupráci so starostkou obce Mgr. Jozefínou Uhaľovou a riaditeľom Školského poľnohospodárskeho podniku
v Z. Teplici Ing. Ivanom Seňkom pripravili pre viac ako sto
športovcov a hostí reprezentujúcich zúčastnené tri univerzity príjemné športovo-spoločenské podujatie. Na futbalovom
štadióne nastúpené športové družstvá, ako aj zástupcov
vedení a odborových zväzov univerzít spolu so starostkou
a riaditeľom ŠPP v Z. Teplici v zastúpení rektora a vedenia
UVLF privítal prorektor doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. V uvítacom príhovore pripomenul históriu turnaja, nenahraditeľný
podiel aktívnych organizátorov z radov odborových zväzov
i viacerých futbalom zanietených pedagógov a pracovníkov
univerzít, ktorí majú podiel na udržaní tejto udalosti. So želaním upevnenia zdravia, kolegiality a priateľstva medzi aktérmi podujatia ale i univerzitami navzájom, oficiálne, slávnostným výkopom otvoril 20. ročník futbalového turnaja.
Futbalové zápasy (UVLF Košice : SPU Nitra, SPU Nitra : TU

Zvolen, UVLF Košice : TU Zvolen)
sa skončili vo všetkých prípadoch
remízou (0 : 0; 1 : 1; 1 : 1). Konečné
poradie a umiestnenie na stupni
víťazov určil podiel strelených
gólov. V jubilejnom 20. ročníku
turnaja troch univerzít zvíťazilo
mužstvo z TU vo Zvolene, na druhom mieste bolo domáce mužstvo hráčov z UVLF v Košiciach
a tretie miesto získali futbalisti z
SPU v Nitre.
Na záverečnom vyhodnotení v jedálni ŠPP v Z. Teplici boli
okrem celkového hodnotenia družstiev a odovzdania putovného pohára víťazovi turnaja odovzdané aj individuálne
ocenenia hráčom. Cenu najlepšieho strelca prevzal Ing. Robert Čunderlík z TU vo Zvolene, najlepší brankár bol Jozef
Drábik z UVLF v Košiciach, najlepší útočník doc. Ing. Ladislav
Ducsay z SPU v Nitre, najlepšie hráčky MVDr. Eva Petrovová
a Mgr. Denisa Štefaňáková z UVLF v Košiciach. Zvláštne ocenenie, uznanie a poďakovanie patrilo od všetkých futbalistov
a prítomných divákov výkonu rozhodcovského tria: MVDr.
Vlastimil Kuspán, MVDr. Vladimír Hisira, PhD., a Mgr. Denisa
Štefaňáková.
Záverečný ceremoniál poznamenali ešte dve významné
udalosti. Srdečné a úprimné pozvanie doc. Ing. Jaroslava
Rašnera, CSc., povereného zástupcu TU vo Zvolene, na ďalší, v poradí už 21. ročník do Zvolena a vystúpenie predsedu
OZ PŠaV UVLF prof. RNDr. Michala Toropilu, CSc., ktorý zástupcovi odborového zväzu z víťazného mužstva odovzdal
putovný pohár za pracovníkov odborov ako pomyselnú „štafetu“ zaväzujúcu k spoluorganizácii a udržiavaní tejto športovej tradície.
Po spoločnom posedení, diskusii a bohatom občerstvení,
o ktoré sa postarali zamestnanci účelového zariadenia ŠPP
v Z. Teplici, za čo im patrí naše veľké spoločné poďakovanie,
sa účastníci vydali na dlhú cestu návratu domov s dobrým
pocitom po spoločne prežitých chvíľach a s nádejou a športovými predsavzatiami do nového ročníka Futbalového turnaja troch univerzít.
prof. MVDr. P. Reichel, CSc.,
a MVDr. Oliver Merva, športový referent za OZ PŠaV UVLF
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