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 Najprv učiteľom aj študentom poprial naplnenie všetkých 
želaní a očakávaní, vkladaných do nasledujúcich mesiacov, 
následne privítal na univerzite predovšetkým študentov 
študujúcich v  bakalárskych, magisterských, doktorských 
i  doktorandských študijných programoch, realizovaných 
v slovenskom i anglickom jazyku.
 Do prvých ročníkov vo všetkých študijných programoch 
a  všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania 
vyučovaných v  slovenskom jazyku prijímame  v tomto akade-
mickom roku 461 študentov, z  toho 44 (32/12) študentov do 
bakalárskeho študijného programu kynológia, 43 (33/10) 
študentov do bakalárskeho študijného programu vzťah človek 
– zviera a  jeho využitie v canisterapii a  hipoterapii, 32 (32/0) 

študentov do bakalárskeho študijného programu bezpečnosť
krmív a potravín, 23 (14/9) študentov do nadväzujúceho ma-
gisterského študijného programu trh a  kvalita potravín, 140 
študentov do magisterského študijného programu farmácia, 
159 študentov do doktorského študijného programu všeobec-
né veterinárske lekárstvo a 20 (12/1 a 7 pre externé vzdelávacie 
inštitúcia) študentov do doktorandského štúdia.
 Univerzitu veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach 
už niekoľko desaťročí plným právom prezentujeme ako školu 
s vysokým stupňom internacionalizácie a s relatívne vysokým 
počtom zahraničných študentov študujúcich na našej univer-
zite v  anglickom jazyku. Potvrdením toho je nielen počet 45 
študentov prijatých v  tomto akademickom roku na študijný 
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Po mimoriadne teplých dňoch tohto leta sa dňa 13. septembra 2013 slávnostným otvorením začal akademický rok 
2013/2014. Už tradične sa táto udalosť konala v aule univerzity za prítomnosti pedagogických a vedeckých pracov-
níkov, zamestnancov univerzity a študentov, členov vedeckej a správnej rady, ku ktorým sa prihovoril vo svojom 
vystúpení rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.

 V posluchárni pavilónu klinických disciplín sa 22. októbra 
2013 konalo spomienkové stretnutie na prof. MVDr. Karo-
la Frieda spojené s odhalením pamätnej tabule, na ktoré 
pozval rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v  Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., okrem rodi-
ny prof. Frieda aj jeho bývalých spolupracovníkov z  radov 
pedagógov, vedcov, laborantov a ošetrovateľov, tiež súčas-
ných zamestnancov dvoch kliník, ktoré sú pokračovateľmi 
I. internej kliniky, a to kliniky malých zvierat a kliniky vtákov, 
exotických a voľne žijúcich zvierat, prednostov ďalších kliník 
a emeritných profesorov.
 Prítomných na tomto spomienkovom stretnutí privítal 
súčasný prednosta kliniky malých zvierat prof. MVDr. Valent 
Ledecký, CSc., a  odovzdal slovo MVDr. Tatiane Weissovej, 
PhD., vedúcej oddelenia vnútorných chorôb, ktorá v pútavej 
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program všeobecné veterinárske lekárstvo, ktorý je realizo-
vaný v  angličtine, ale aj úspešné pokračovanie spoločného 
bakalárskeho študijného programu Animal Science – náuka 
o  živočíchoch, v  ktorom 22 študentov pokračuje vo  svojom 
štúdiu v anglickom jazyku na našej univerzite a do jeho letného 
semestra nastúpi ďalších 28 študentov.
 Súčasťou príhovoru býva i hodnotenie výchovno-vzdelá-
vacej činnosti uplynulého akademického roku.
 Akademický rok 2012/2013 bol pre Univerzitu veterinárske-
ho lekárstva a farmácie v Košiciach aj rokom promócie prvých 
absolventov spoločného bakalárskeho študijného programu 
animal science.
 Spoločným úsilím sa podarilo v  akademickom roku 
2010/2011 začať výučbu tohto študijného programu na 
Fakulte biologických vied a  aquakultúry na Nordland Univer-
sity v  Bodø, kde 23 študentov absolvovalo prvé tri semestre 
štúdia, aby potom tí, ktorí mali záujem, zmenili krajinu a školu, 
a absolvovali nasledujúce tri semestre v Košiciach. Chcem vyja-
driť svoje úprimné poďakovanie všetkým tým, ktorí sa podieľali 
na príprave, akreditácii i úspešnej realizácii uvedeného študij-
ného programu, predovšetkým prof. Ing. Oľge Ondrašovičovej, 
CSc., prorektorke pre zahraničné a  doktorandské štúdium, za 
organizačné zabezpečenie tohto štúdia, ďalej doc. MVDr. Márii 
Demeterovej, PhD., a doc. MVDr. Zite Faixovej, PhD., za garan-
ciu, ktorú prevzali nad uvedeným študijným programom, ako 
aj všetkým vám, ktorí ste sa podieľali a naďalej i podieľate na 
zabezpečovaní a výučbe v  tomto študijnom programe. Moje 
nie menšie poďakovanie patrí aj kolegom z Nordland Universi-
ty v  Bodø, menovite predchádzajúcemu i súčasnému dekanovi 
Fakulty biologických vied a aquakultúry prof. Terje Solbergovi a 
Dr. Reid Hole, ako aj prof. Grete Lysfj ord, prorektorke Nordland 
University. 
 V  akademickom roku 2012/2013 sme taktiež po úspešnej 
akreditácii otvorili dva nové študijné programy. Jeden pre 

dennú a  externú formu bakalárskeho štúdia pod názvom 
vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipotera-
pii, a druhý pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania, taktiež 
pre dennú a externú formu štúdia pod názvom neurovedy. Pri 
príprave uvedených študijných programov sme spolupracova-
li a  pri ich zabezpečovaní i naďalej spolupracujeme s  ďalšími 
partnerskými organizáciami. V  rámci študijného programu 
vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 
spolupracujeme najmä s Filozofi ckou fakultou UPJŠ v Košiciach 
a Národným rehabilitačným centrom Kováčová. V rámci študij-
ného programu neurovedy našim partnerom je predovšetkým 
Neuroimunologický ústav SAV v  Bratislave, Neurobiologický 
ústav SAV v  Košiciach a  združené pracovisko Centrum exce-
lentnosti pre výskum mozgu. Akreditácia obidvoch študijných 
programov bola fi nancovaná zo štrukturálnych fondov Európ-
skej únie a za zmienku stoji i tá skutočnosť, že potreba akreditá-
cie obidvoch študijných programov vznikla na základe spolo-
čenskej objednávky a v  rámci republiky sú poskytované iba 
našou univerzitou. 
 Jedným z  vážnych rozhodnutí, ktoré prijala vedecká rada 
našej univerzity na svojom zasadnutí dňa 3. 7. 2013, bolo i prija-
tie novely študijného plánu v  študijnom programe všeobecné 
veterinárske lekárstvo po 6-ročnom výučbovom cykle s účinnos-
ťou od akademického roku 2013/2014. Pri predkladaní tohto 
návrhu do vedeckej rady a  akademického senátu univerzity 
sme vychádzali zo skutočnosti, že Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v  Košiciach musí poskytovať   veterinár-
ske vzdelanie v súlade s  európskou legislatívou a vychovávať 
omnipotentného veterinárneho lekára pre spoločný európ-
sky trh práce. A  navyše, úprava študijného plánu pre študijný 
program všeobecné veterinárske lekárstvo musí byť zosúlade-
ná so špecifi kami vzdelávania veterinárneho lekára, ktoré sú 
záväzne dané.  
 Všetci vieme, že povolanie veterinárneho lekára je regulo-
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vaným povolaním a  jeho vzdelávanie musí byť zabezpečené 
podľa jednotného európskeho študijného plánu v  súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES. Navy-
še, veterinárske školy sú periodicky hodnotené na medziná-
rodnej úrovni, čo má za následok priznanie, resp. neprizna-
nie statusu visited and approved establishment.   I  v  súlade 
a v  intenciách uvedenej smernice i požiadaviek, ktoré sú klade-
né na výchovu veterinárneho lekára, pritom rešpektujúc nove-
lu   zákona o  vysokých školách č.131/2002 Z. z. a  vyhlášku 
o  kreditovom systéme štúdia   sme postupovali pri predklada-
ní zmien v  uvedenom  študijnom pláne. Medzi najdôležitejšie 
z nich patria zaradenie nových a úprava názvov už existujúcich 
predmetov v súlade s  už tu citovanou smernicou EÚ 2005/36/
ES, ďalej prideľovanie kreditov aj za praxe a stáže a štátne skúš-
ky, ďalej zaradenie štátnej skúšky hygiena, bezpečnosť a kvalita 
potravín do 5. roku štúdia spoločne so štátnou skúškou  nákazy 
zvierat, ochrana životného prostredia a  veterinárska legisla-
tíva, ako aj zaradenie povinne voliteľných a  výberových tzv. 
„špecializačných“ predmetov do 6. roku štúdia po absolvovaní 
povinných klinických disciplín. 
 Nový študijný plán je kompatibilný so študijnými plánmi   
iných škôl poskytujúcich veterinárne vzdelávanie, čo je dôležité 
z hľadiska umožnenia mobilít študentov a vzájomného uzná-
vania predmetov a  navyše zachováva druhový, medicínsky   
prístup vo výučbe klinických disciplín. 
 Akademický rok 2012/2013 bol pre Univerzitu veteri-
nárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach aj rokom tretej 
promócie jej absolventov v študijnom programe farmácia.
 Keď som pred dvoma rokmi pri slávnostnom otvorení akade-
mického roku 2011/2012 konštatoval, že od uvedeného akade-
mického roku budú všetky farmaceutické disciplíny zabezpe-
čované už iba v priestoroch našej univerzity, tak dnes môžem 
s  radosťou konštatovať, že k  tomuto akademickému roku sa 
nám podarilo nielen inštitucionálne a  materiálno-technicky 
dobudovať, ale aj personálne posilniť všetky pracoviská. Mám 
na mysli katedry a ústavy, ktoré zabezpečujú profi lové farma-
ceutické disciplíny najmä z oblasti chémie, biochémie, farma-
kológie, lekárenstva, sociálnej farmácie, farmakognózie, bota-
niky a technológie liečiv. Na dôkaz uvedeného chcem uviesť, že 
s účinnosťou od 1. 9. 2013 bola zriadená nová katedra farma-
ceutickej technológie a na základe výsledkov výberových kona-
ní, ktoré sa uskutočnili v  prvom polroku tohto roku, sme od
1. 9. 2013 na našu univerzitu na zabezpečenie študijného 
programu farmácia prijali 10 nových učiteľov, pričom 7 z nich sú 
farmaceuti, z ktorých dvaja sú vyšší učitelia, profesor a docent, 
a ostatní odborní asistenti s hodnosťou PhD, resp. asistenti.
 Na zabezpečení kvalitného vzdelania na našej univerzite 
sa nemalou mierou podieľajú aj účelové zariadenia univer-
zity, predovšetkým ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici, Účelové 
zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanov-
ciach a jazdecký areál.
 V  uplynulom akademickom roku sme na našom Školskom 
poľnohospodárskom podniku v  Zemplínskej Teplici zača-
li s  adaptáciou časti priestorov tak, aby sa jeho pôsobnosť, 
resp. jeho výučbová základňa, rozšírila i  do oblasti „pomoc-
nej animálnej terapie“, teda na zabezpečenie časti výučby 
v  študijnom programe vzťah človek – zviera a  jeho využitie 
v  canisterapii a  hipoterapii. Tomu zodpovedá aj v  súčasnos-
ti prebiehajúca adaptácia budovy na apartmánový systém 
ubytovania s bezbariérovým prístupom. Naším zámerom nie je 
vybudovať na našom Školskom poľnohospodárskom podniku 
v Zemplínskej Teplici iba zázemie pre zabezpečenie časti výuč-
by v uvedenom študijnom programe, ale radi by sme toto zaria-
denie ponúkli i  na športovo-relaxačné a  rehabilitačné pobyty 
s animálnym zázemím, najmä handicapovaným deťom počas 
prázdnin.

 V  uplynulom akademickom roku sa nám podarilo svojpo-
mocne dobudovať na Účelovom zariadení pre chov a  choro-
by zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach aj časť „včiel“. Po tom, čo 
sme tu v roku 2012 taktiež svojpomocne a sponzorsky obnovili 
a  revitalizovali rybník, bola v  tomto roku na tomto účelovom 
zariadení vybudovaná včelnica, ktorá má v súčasnosti 11 rodín. 
Novovybudovaná včelnica, súčasťou ktorej je aj nová medovňa 
a  sociálne zázemie pre zamestnancov, bude slúžiť výchovno-
-vzdelávacím a vedecko-výskumným účelom.
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach sa v   akademickom roku 2012/2013 prvýkrát zapo-
jila do súťaže hodnotenia kvality využijúc tzv. model CAF 
(Common Assessment Framework). 
 Je to dobrovoľný systém hodnotenia kvality vo verejnom 
sektore založený na deviatich kritériách, z ktorých päť sú pred-
poklady, ktoré organizácia vytvára a štyri výsledky, ktoré orga-
nizácia dosahuje. Samohodnotením organizácia získava celko-
vý obraz o všetkých prebiehajúcich činnostiach, o možnostiach 
rozvoja organizácie a  o  súvislostiach medzi predpokladmi 
a výsledkami. Túto skutočnosť neuvádzam iba preto, že 12. 11. 
2012 sa v Sále ústavy Historickej budovy Národnej rady Sloven-
skej republiky v  Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie 
výsledkov XIII. ročníka súťaže Národná cena Slovenskej republi-
ky za kvalitu a jednou z celkovo deviatich ocenených organizá-
cií bola aj naša univerzita, ktorá získala Ocenenie za zapojenie 
sa do súťaže. Uvádzam to i preto, že do súťaže sme sa rozhodli 
prihlásiť predovšetkým z dôvodu, že model CAF je odporúčaný 
pre hodnotenie kvality aj vysokým školám. Zapojením sa do 
súťaže sme takto nezískali iba Národnú cenu Slovenskej repub-
liky za kvalitu a prvé výsledky z jej hodnotenia, ale navyše sme 
si osvojili aj metodiku modelu CAF, ktorú budeme i naďalej 
využívať pri periodickom hodnotení kvality našej univerzity, 
nakoľko nám to vyplýva zo zákona o vysokých školách.
 Nuž a v súvislosti s tu uvádzanou kvalitou by som rád uvie-
dol, že v  uplynulom akademickom roku s účinnosťou od 28. 
2. 2013 sa naša univerzita stala jedným z členov Združenia 
ôsmych výskumne a technicky orientovaných univerzít. Ostat-
nými členmi združenia sú Univerzita Komenského v Bratislave, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita 
v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tech-
nická univerzita v  Zvolene, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Zámerom zdru-
ženia je spoločným úsilím podporiť univerzitný výskum, vráta-
ne podpory spoločných projektov s  dôrazom na čo najvyššiu 
úspešnosť pri získavaní fi nančných prostriedkov zo štrukturál-
nych fondov Európskej únie. Pri zakladaní uvedeného združe-
nia sme pritom nevychádzali iba z výsledkov vedecko-výskum-
nej činnosti, ktoré naše školy dosahujú, ale vychádzali sme i 
z našich doterajších skúseností zo vzájomnej spolupráce tak pri 
veľkých, ako i malých vedeckých projektoch.
 Keď to uvediem za našu univerzitu, tak za ostatné plánovacie 
obdobie sme z fi nančných prostriedkov štrukturálnych fondov 
Európskej únie na spoločných projektoch v spolupráci s Univer-
zitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou 
v Košiciach a ústavmi SAV získali 11 654 112, 16 EUR. Niektoré 
z nich sme už aj úspešne implementovali, resp. implementuje-
me, alebo ich implementácia je plánovaná v tomto akademic-
kom roku. 
 Ostatným príkladom takejto úspešnej spoločnej spolupráce s 
uvedenými vysokými školami v Košiciach a Neurobiologickým 
ústavom SAV v Košiciach je aj budovanie univerzitného vedec-
kého parku – tzv. MediParku, kde má naša univerzita svoje 
nezastupiteľné miesto pri budovaní špičkového národného a 
medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a transfer jeho 
výsledkov do praxe v oblasti biomedicíny, najmä v oblasti rege-
neratívnej medicíny a infekčných chorôb ľudí a zvierat. I z tohto 
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miesta by som rád pri tejto príležitosti poďakoval našim part-
nerom za doterajšiu úspešnú spoluprácu. Svoje poďakovanie 
vyjadrujem taktiež všetkým tým, ktorí sa za našu univerzitu 
zúčastnili pri vypracovaní projektu MediPark a  úspešne ho aj 
obhájili, nakoľko univerzita v prvej etape budovania uvedené-
ho parku získala fi nančné prostriedky, z ktorých v krátkej dobe 
bude fi nancovaná výstavba pavilónu kliniky malých zvierat.
 Na základe vlastných skúsenosti však viem, že nieto veľkej 
vedy bez vedy malej. Bohužiaľ, s tou našou malou univerzitnou 
i slovenskou vedou sa snúbi nielen jej nízke a neisté fi nancova-
nie, ale aj jej veľká atomizácia na viacerých úrovniach. Ako teda 
integrovať tu našu malú, atomizovanú a nedostatočne fi nan-
covanú vedu do tej vedy veľkej, medzinárodnej? Podľa môjho 
názoru aj osobnosťami! Osobnosťami, ktoré sa nielenže vedia 
obetovať nad rámec svojich osobných záujmov, ale výsled-
kami práce svojich kolektívov sú atraktívni aj pre spoluprácu 
v  medzinárodných vedeckých projektoch. Radi by sme tomu 
napomôcť aj organizačnou zmenou, ktorá s  účinnosťou od
1. 9. 2013 viedla k  transformácii oddelenia projektovej spolu-
práce na oddelenie integrovaného riešenia projektov. 
 Tieto skutočnosti neuvádzam iba preto, že sa nám situácia 
komplikuje s  európskymi fi nanciami pri programovaní nasta-
vajúceho obdobia, ale navyše je tu snaha Slovenskej akadémie 
vied o monopolizáciu národných fi nančných prostriedkov, 
z  ktorých sú fi nancované projekty VEGA, KEGA a  APVV, pod 
jednu vedeckú agentúru, pod strechu ktorej by navyše spada-
la aj ASFEU, teda Agentúra pre štrukturálne fondy Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a  športu Slovenskej republiky. Snahu 
Slovenskej akadémie vied o monopolizáciu vedy na Slovensku 
pozorujeme už nejaký čas bez ohľadu na skutočnosť, či prebie-
ha v otvorenej alebo v skrytej forme. Alebo či sa jedná o národ-
né alebo európske fi nančné prostriedky. Podstata je jedna. 
Zastaviť alebo aspoň obmedziť fi nancovanie vedy na vysokých 
školách pre svoje vlastné prežitie. Zvlášť teraz, keď prenikli prvé 
informácie o možnom ponížení štátneho rozpočtu pre fi nanco-
vanie vedy na budúci rok. 
 Pred univerzitou sú mimoriadne významné úlohy, ktoré 
rektor prof. Pilipčinec zvýraznil aj vo svojom príhovore.
 Za najdôležitejšiu udalosť a zároveň aj najväčšiu povinnosť v 
nastavajúcom akademickom roku považujeme prípravu spisov 
a všetkých podkladov ku komplexnej akreditácii našej univer-
zity, ktoré musia byť na akreditačnú komisiu odovzdané k
2. 6. 2014. Navyše, tento akademický rok bude i rokom prípravy 
prvých podkladov pre medzinárodnú evalváciu našej univer-
zity, a  to spoločnou edukačnou komisiou Európskej asociácie 
veterinárnych škôl a  Európskej federácie veterinárnych leká-
rov, ktorá je plánovaná na rok 2015. I z uvedeného dôvodu vás 
žiadam o  dochvíľnosť a  precíznosť pri spracovávaní všetkých 
podkladov súvisiacich s  uvedenými hodnoteniami, nakoľko 

výsledky komplexnej akreditácie a  medzinárodnej evalvácie 
ovplyvnia chod našej školy na mnohé ďalšie roky. 
 Nie menej dôležitá pre univerzitu v  nastavajúcom akade-
mickom roku bude aj implementácia vysúťažených projektov 
zo štrukturálnych fondov Európskej únie, resp. uchádzanie sa 
o ďalšie projekty z tohto zdroja tak, ako nám to dovolia fi nanč-
né prostriedky na ich spolufi nancovanie.
 Možno mnohí z  Vás ani nezaznamenali, že s  účinnosťou 
od 1. 1. 2013 bola prijatá v poradí už niekoľká novela zákona 
o  vysokých školách. Mimo iného priniesla so sebou aj povin-
nosť vysokých škôl novelizovať svoje vnútorné predpisy. V termí-
ne do 31. 8. 2013 bolo novelizovaných 16 vnútorných predpisov 
univerzity vrátane Štatútu univerzity a   Študijného poriadku 
univerzity, ktoré prešli schvaľovacím procesom v  príslušných 
orgánoch akademickej samosprávy univerzity. Novelizácia 
ďalších 12 vnútorných predpisov sa uskutoční do konca roka, 
medzi nimi aj Pracovného poriadku univerzity, ktorý by nado-
budol účinnosť 1.1.2014. Pripravované sú aj nové vnútorné 
predpisy, predovšetkým predpis o vnútornom systéme kvality, 
ktorý je veľmi dôležitý aj z pohľadu komplexnej akreditácie 
univerzity, a predpis upravujúci prevádzkovanie energetického 
hospodárstva. Novelizáciou vnútorných predpisov dôjde nielen 
k   naplneniu našej povinnosti zosúladiť vnútorné predpisy 
s platnou legislatívou, ale zároveň očakávame, že ich aplikácia 
pomôže každému z nás pri plnení pracovných úloh. 
 Príhovor pokračoval pripomenutím si tých osobností 
veterinárskej medicíny, ktoré by sa v   akademickom roku 
2012/2013 dožili 90-tich rokov – prof. MVDr. Jozefa Arendarči-
ka, DrSc., a prof. MVDr. Jozefa Vodrážku, DrSc., vyzdvihnutím 
významných spoločenských a športových podujatí, poďako-
vaním sa a ocenením celoživotnej pedagogicko-výskumnej 
práce našich učiteľov a zamestnancov, ktorí v uplynulom 
roku odišli na starobný dôchodok, a privítaním nových tvori-
vých pracovníkov univerzity. Rektor univerzity zablahoželal 
novovymenovaným docentom – MVDr. Ivanovi Venglovské-
mu, PhD., MVDr. Daniele Takáčovej, PhD., MVDr. Radomíre 
Nemcovej, PhD., MVDr. Eve Čonkovej, PhD., a MVDr. Pavlovi 
Naďovi, PhD. Povstaním a  minútou ticha si prítomní uctili 
pamiatku tých, čo navždy opustili naše rady – doc. MVDr. 
Vladimíra Beňa, CSc., prof. MVDr. Viery Bajovej, CSc., a prof. 
MVDr. Leopolda Vrzgulu, DrSc.
 Na záver vystúpenia poprial rektor univerzity prof. Pilip-
činec v  mene svojom i  v  mene vedenia ešte raz všetkým 
učiteľom, zamestnancom a študentom, aby nový akademic-
ký rok 2013/2014 naplnil všetky ich očakávania a  zároveň 
priniesol veľa pracovných i osobných úspechov sprevádza-
ných pevným zdravím a šťastím. 

Mgr. Ľudmila Kundríková
      kancelárka

 Dňa 9. 10. 2013 sa konalo zasadnutie Kolégia rektora 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Koši-
ciach.

Kolégium rektora na svojom zasadnutí prerokovalo:
 1. Organizačné zabezpečenie zimného semestra aka-
  demického roka 2013/2014.
 2. Organizačné zabezpečenie komplexnej akreditácie
  univerzity.

Mgr. Ľudmila Kundríková
             kancelárka

Zasadnutie kolégia rektora Blahoželáme jubilantom...
...oslavujúcim v septembri a októbri svoje životné jubileá 
a prajeme im ešte mnoho ďalších rokov prežitých v zdra-
ví, šťastí, pokoji a životnej harmónii, naplnených osob-
nými i pracovnými úspechmi.

Viera Vadásová
Jana Sotáková
Ing. Tatiana Takáčová
František Gajdoš
doc. MVDr. Elena Marettová, PhD.
Ladislav Demiščák
doc. RSDr. Alexander Tamás, CSc.
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prezentácii s množstvom zaujímavých a pamätných fotogra-
fi í predstavila život a pedagogické a vedecké dielo prof. Frie-
da. 
 Historické miesto tejto poprednej zakladateľskej osob-
nosti našej univerzity a  jej význam v  kontexte uplynulých 
desaťročí následne zvýraznil vo svojom príhovore rektor 
univerzity prof. Pilipčinec:
 Medzi priekopníkov slovenskej veterinárskej historiografi e 
patril prof. MVDr. Karol Fried, ktorý si ako jeden z prvých uvedo-
mil nevyhnutnosť zachytiť pre ďalšie generácie výnimočné 
roky začiatkov i  budovania slovenskej veterinárskej medicíny 
spolu so založením a budovaním prvej a  jedinej vysokej školy 
veterinárskej na Slovensku. To, čo bolo najprv jeho koníčkom, 
sa neskôr rozvinulo do profesionálnych rozmerov a  vďaka 
prof. Friedovi máme slovom i  obrazom v  štyroch desaťročni-
ciach i v ďalších dielach zdokumentovanú históriu našej školy 
a v širšom zábere i históriu veterinárnej medicíny. 
 Nezačínam touto aktivitou prof. Frieda preto, že by nebo-
lo toho dosť vykonaného na poli vedeckom, pedagogic-
kom, organizačnom či publikačnom. Ale dnešné odhalenie 
pamätnej tabule prof. Frieda je vlastne pokračovaním v  jeho 
úsilí zachovať históriu Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v  Košiciach. Svedectvom toho je viacero podobizní 
významných predstaviteľov jej zakladateľskej generácie, ktoré 
boli v  posledných rokoch odhalené na ich bývalých pracovis-
kách. Uplynulých takmer šesťdesiat päť rokov preverilo význam 
a odkaz týchto osobností, ktoré aj keď už nie sú medzi nami, 
zostávajú zapísané v  análoch školy, v  mysliach pamätníkov 
a v umeleckom stvárnení sa sprítomňujú i pre generácie budú-
ce. Pri vstupe na kliniku malých zvierat sa na prichádzajúcich 
bude pozerať človek, ktorý stál pri zrode jej predchodkyne – I. 
internej kliniky – prof. MVDr. Karol Fried, dlhoročný vysokoškol-
ský učiteľ, akademický funkcionár, člen vedeckej rady, vedúci 
katedry, uznávaný veterinársky internista. 
  Narodil sa 16. júna 1922 v  Hôrke nad Váhom. Po maturite 
na reálnom gymnáziu v Novom Meste nad Váhom študoval 
v  rokoch 1941 až 1945 ako štipendista sedem semestrov na 
Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni. Štúdium ukončil po II. 
svetovej vojne na Vysokej škole veterinárskej v Brne, kde v roku 
1946 získal diplom a  na základe úspešnej obhajoby dizertačnej 
práce bol promovaný na doktora veterinárskej medicíny. Nasle-
dujúce štyri roky tu pôsobil na internej klinike ako odborný asis-
tent a ako prvý veterinárny lekár v Československu sa venoval 

aj elektrokardiografi i. Na Vysokú školu veterinársku v Košiciach 
nastúpil v roku 1950, aby tu budoval a viedol ústav fyzioló-
gie domácich zvierat a súčasne prednášal. Od nasledujúceho 
akademického roku prevzal vedenie I. internej kliniky a pred-
nášky z klinickej propedeutiky, o rok neskôr prednášal vnútorné 
choroby.
 Prof. Fried sa svojou prácou a dosahovanými výsledkami 
zaradil medzi významných učiteľov našej vysokej školy a svojimi 
hlbokými teoretickými vedomosťami i praktickými skúsenos-
ťami si získal uznanie ako prednášateľ, pedagóg i erudovaný 
klinický odborník. Postupne získaval vedecko-pedagogické 
tituly a  za vysokoškolského profesora bol menovaný v roku 
1963. Popri pedagogickej a  vedeckej činnosti vykonával rad 
funkcií na vysokej škole i mimo nej. Spomedzi nich je potrebné 
vyzdvihnúť jeho pôsobenie vo funkcii prorektora Vysokej školy 
poľnohospodárskej v Nitre v rokoch 1952 až 1959, teda v čase, 
keď sme boli ako veterinárska fakulta jej súčasťou. Pozoruhod-
né je jeho členstvo vo vedeckej rade našej školy, ktoré trvalo od 
roku 1950 až do roku 1986. Okrem toho bol v rokoch 1954 až 
1957 členom rady Mestského národného výboru v Košiciach.
 Obrovské množstvo vykonanej práce ostalo po prof. Friedovi 
počas viac ako dlhých tridsať päť rokov, kedy bol členom štátnej 
subkomisie pre záverečné skúšky na Vysokej škole veterinárskej 
v Košiciach a  len o pár rokov menej predsedom štátnej komi-
sie a jednej z čiastkových komisií pre štátne záverečné skúšky 
na Vysokej škole veterinárskej v Brne. Od roku 1960 až do roku 
1989 bol školiteľom vedeckých ašpirantov z  vedného odboru 
vnútorné choroby hospodárskych zvierat i  dlhoročným pred-
sedom štátnej komisie pre obhajoby kandidátskych dizertácií 
z  tohto vedného odboru. V  rámci Slovenskej akadémie vied 
bol predsedom celoštátnej komisie pre obhajoby doktorských 
dizertácií z vedného odboru vnútorné choroby hospodárskych 
zvierat a neskôr členom komisie pre obhajobu kandidátskych 
dizertácií vo vednom odbore dejiny vied a techniky. V sedemde-
siatych rokoch sa angažoval v Slovenskej poľnohospodárskej 
akadémii i  v Československej akadémii poľnohospodárskej, 
pričom v  oboch zastával funkciu predsedu veterinárskeho 
odboru. Plnil úlohu koordinátora troch rezortných výskumných 
úloh v  sedemdesiatych a  osemdesiatych rokoch, a to úlohy 
Výskum etiológie, diagnostiky a prevencie závažných chorôb 
hospodárskych zvierat, úlohy Výskum ekonomicky závažných 
chorôb hydiny a  tiež Diagnostika a prevencia alimentárnych 
ochorení a niektorých epizoocií vo veľkochovoch hydiny.

Účastníci spomienkového stretnutia

Odhalenie pamätnej tabule prof. MVDr. Karola Friedapokračovanie
na str. 6
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 Popri plnení všetkých týchto úloh je potrebné vyzdvihnúť aj 
rozsiahlosť jeho edičnej aktivity. Bol spoluautorom alebo vedú-
cim autorského kolektívu troch celoštátnych učebníc z inter-
nej medicíny. Ako spoluautor sa podieľal na vydaní siedmich 
knižných diel. Bol autorom alebo spoluautorom 156 vedeckých 
a odborných článkov, ktoré publikoval v domácich i zahranič-
ných časopisoch, a vedeckým redaktorom 15 knižných publi-
kácií. Z oblasti historiografi e prof. Fried vydal 6 knižných diel a 
publikoval 150 článkov. 
  Vo výskumnej práci sa zameriaval na aktuálne otázky vete-
rinárskej medicíny. Spočiatku to bol výskum použiteľnosti 
rôznych analgetík pri kolikových ochoreniach koní. Neskôr 
sa venoval etiológii, symptomatológii a  terapii enzootickej 
myoglobinúrie koní. Venoval sa aj výskumu etiológie, klinické-
ho obrazu a diferenciálnej diagnostiky enzootickej hepatodys-
trofi e koní na Slovensku. Po prvýkrát u nás zistil strongyloidózu 
žriebät a  overoval niektoré anthelmintiká proti tejto invázii. 
Preštudoval možnosti intravitálnej röntgenovej diagnostiky 
niektorých chorôb hydiny. Zistil, že podstatou tzv. klietkovej 
obrny nosníc je osteoporóza. Venoval sa tiež poruchám znášky 
u hrabavej hydiny ako aj lomovej pevnosti vaječnej škrupiny, jej 
poruchám a možnostiam ovplyvňovania. 
 Ľudský rozmer prof. Frieda možno bez prikrášľovania charak-
terizovať ako skutočne človečenský, priateľský, dobrosrdečný, 
skromný, tolerantný a spravodlivý. Bol taký ako človek, aj ako 
vedúci pracovník, ktorý sa snažil na svojom pracovisku udržia-
vať pracovne podnetnú atmosféru s  dobrými medziľudskými 
vzťahmi. Aj v  čase odchodu do dôchodku v  roku 1986 svojou 
mladistvosťou a  sviežosťou napĺňal svoje okolie pozitívnou 
energiou a  radosťou zo života. O  to väčší bol smútok a  pocit 
straty z jeho predčasného odchodu – zomrel náhle a nečakane 
21. februára 1998. Ostalo však po ňom dielo, ktoré vzbudzuje 
obdiv a úctu celých generácií veterinárnych odborníkov doma 
i za hranicami. 
 Bohatá a  mnohostranná práca prof. Frieda bola ocenená 
ešte za jeho života udelením viacerých štátnych a rezortných 
vyznamenaní či čestným členstvom v Spoločnosti pre dejiny 
vied a techniky i Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, 
potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied 
a v Slovenskej akadémii poľnohospodárskych vied. 

Ani po jeho odchode však neupadlo meno prof. Frieda 
a význam jeho diela do zabudnutia. V roku 2008 sa v obci Hôrka 
nad Váhom konal odborný seminár „Život a dielo prof. MVDr. 
Františka Hrudku, DrSc., a prof. MVDr. Karola Frieda“, rodákov 
z  tejto obce, spojený so slávnostným odhalením pamätnej 
tabule. Veľmi rád som ako zástupca Univerzity veterinárske-
ho lekárstva v Košiciach spolu so starostom obce odhalil túto 
pamätnú tabuľu za účasti manželiek oboch profesorov a ostat-
nej ich rodiny, ďalších členov vedenia univerzity a zástupcov 
veterinárskych organizácií a početných občanov obce. Dodnes 
táto pamätná tabuľa každému rodákovi i návštevníkovi pripo-
mína, že v tejto obci sa narodili a trávili roky mladosti významní 
predstavitelia veterinárskeho lekárstva známi doma i v zahra-
ničí.
 S hrdosťou a úctou spomíname na prof. Frieda aj dnes, kedy 
na pôde jeho milovanej školy odhaľujeme jeho bronzovú plas-
tiku z rúk akademického sochára Ladislava Saba. Skláňame sa 
pred životným dielom a vedeckým odkazom jedného zo zakla-
dateľov tejto univerzity počas našej pedagogickej či vedeckej 
práce snáď každý deň, ale táto umelecká podoba zachycujúca 
vľúdnu tvár prof. Frieda ho bude oživovať aj pre ďalšie generá-
cie jeho nasledovateľov.
 Spomienkové stretnutie pokračovalo odhalením pamät-
nej tabule, preto sa spoločnosť presunula do vstupného 
priestoru kliniky malých zvierat, kde rektor prof. Pilipči-
nec spolu s  rodinou odhalil bronzovú podobu prof. Frieda. 
Najbližší príbuzní potom s  dojatím vyslovili poďakovanie 
za dôstojnosť pamiatky prof. Frieda na univerzite a rovnako 
s uznaním sa vyjadril autor diela akademický sochár Ladislav 
Sabo za príležitosť vytvoriť podobizeň človeka, ktorého si 
veterinárska komunita tak veľmi váži. Spoločenské posede-
nie poskytlo potom priestor najmä niekdajším spolupracov-
níkom prof. Frieda a bývalým zamestnancom univerzity na 
spomienky z rokov niekoľko desiatok rokov vzdialených.

 Mgr. Ľudmila Kundríková
 kancelárka

Foto: Lukáš Rudňanský

Spoločná fotografi a pred tabuľou prednostu kliniky malých zvierat prof. Ledeckého, 
rektora prof. Pilipčinca, akademického sochára L. Saba a členov rodiny (sprava)

Bronzová podobizeň prof. Frieda
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VETNEST 2013 

Stretnutie  zástupcov veterinárnych škôl v Košiciach

 VetNest (Veterinary Network of European Student and 
Staff  Transfer) je medzinárodná sieť veterinárnych škôl, ktorá 
bolo založená v roku 1993. Členmi VetNestu sú Veterinárna 
a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika, University 
of Veterinary Medicine Vienna, Rakúsko, Faculty of Veterina-
ry Medicine, Wroclaw, Poľsko, Faculty of Veterinary Science, 
Szent István University Budapest, Maďarsko, Vetrinary Facul-
ty of the University of Ljubljana, Slovinsko, Faculty of Veteri-
nary Medicine, University of Zagreb, Chorvátsko a Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovensko. 
Pozorovateľmi sú Faculty of Veterinary Medicine, St. Cyril 
and Methodius University, Skopje, Macedónsko a Veterina-
ry Faculty of the University of Sarajevo, Bosna a Hercegovi-
na. Hlavným poslaním VetNestu je vzájomná komunikácia 
medzi univerzitami, výmena skúsenosti v oblasti edukačné-
ho a vedecko-výskumného procesu, ako aj podpora mobilít 
v  rámci programu CEEPUS. Zástupcovia škôl sa pravidelne 
každoročne stretávajú a riešia relevantnú agendu. Súčasným 
prezidentom VetNestu je prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., 
rektor UVLF v  Košiciach, a  generálnym sekretárom prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka UVLF v Košiciach. 
 Tohtoročné stretnutie VetNest 2013 sa uskutočnilo v Koši-

ciach v dňoch 17. – 19. októbra 2013 na pôde našej univerzity 
za účasti 19 predstaviteľov veterinárnych škôl. Program stret-
nutia sa venoval problematike aktuálnych zmien v  oblasti 
organizačnej štruktúry, kurikúl a materiálno technickej vyba-
venosti, o ktorých jednotlivé školy pripravili písomné správy. 
Veľmi významnou bola výmena skúseností s  medzinárod-
nou evalváciou veterinárnych škôl v rámci EAEVE, ktorú našu 
univerzitu čaká v roku 2015. V rámci programu CEEPUS boli 
hodnotené mobility študentov a učiteľov, ktoré stále nie sú 
dostatočné a  hrozí zastavenie jeho fi nancovania. Zástup-
covia univerzít predstavili aj plánované aktivity na ďalšie 
obdobie, predovšetkým plánovanie letných škôl, exkurzií 
a pobytov študentov, o ktorých budeme v aktuálnom čase 
informovať. 
 Pobyt predstaviteľov veterinárnych škôl sme využili aj ako 
príležitosť predstaviť im našu univerzitu návštevou kliník 
a vybraných laboratórií.
 Ďalšie stretnutie VetNestu sa bude konať v  Ljubljane, 
Slovinsko 18. – 20. 9. 2014. 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
generálny sekretár VetNest
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VIII. seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu

 V dňoch 10. a 11. septembra sa v Košiciach už po ôsmy-
krát konal seminár doktorandov venovaný pamiat-
ke akademika Kolomana Boďu.  Hlavným cieľom semi-
nára je dať doktorandom možnosť verejne predstaviť 
aktivity a  výsledky dosiahnuté vo výskume, prezen-
tovať ich pred odbornou porotou i rovesníkmi najprv 
ústne, a potom aj v písomnej podobe v zborníku.   
 Organizátorom z Ústavu fyziológie hospodárskych 
zvierat SAV, Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a  farmácie a  Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach sa prihlásil „strop“ záujem-
cov, teda štyridsaťpäť. Zaujímavé je, že medzi nimi boli 
iba dvaja muži. Naznačuje to nastávajúcu dominanciu 
žien v košických prírodných vedách?  Otvorenia i záve-
ru seminára sa zúčastnili za organizátorov prof. MVDr. 
Jaroslav Legáth, PhD. – prorektor UVLF pre vedecko-
-výskumnú činnosť a zahraničné styky, doc. RNDr. 
Peter Javorský, DrSc. –  zástupca riaditeľa  a  predseda 
Vedeckej rady ÚFHZ SAV a doc. RNDr. Zuzana Daxne-
rová, CSc. – zástupkyňa riaditeľa Ústavu biologických 

Odborná komisia (zľava): doc. MVDr. I. Kožárová, PhD.,  doc. MVDr. M. Gol-
dová, PhD.,  doc. RNDr. P. Javorský, DrSc.,  RNDr. V. Sačková, PhD., RNDr.
K. Čobanová, PhD., RNDr. B. Bojková, PhD.

INFORMÁCIE Z VEDENIA

 3. 9. 2013

 Informácie prorektora Nagya o: 
 - spracovaní požiadaviek na zvieratá a prepravu auto-
  busmi na cvičenia mimo areál univerzity pre zimný
  semester ak. r. 2013/2014. 

17. 9. 2013

Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
 - aktíve učiteľov konanom 12. 9. 2013 v  morfologickej
  posluchárni, 
 - migrácii akademického informačného systému (AIS)
  a jeho testovanie v novom prostredí. 

2. 10. 2013

Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
 - stretnutí s riaditeľkou SAIA 26. 9. 2013 a organizovaní 
  seminára Granty a štipendia v ÚVIK-u 10. 10. 2013, 
 - konaní kariérnych dní pre študentov ŠP farmácia
  31. 3. a 1. 4. 2014 na univerzite, 
 - školení učiteľov v  systéme prípravy testov TAP 30. 9.
  a 1. 10. 2013, 
 - konaní školenia 26. 9. 2016 v Prešove k  novele vyhláš-
  ky o sociálnych štipendiách zvolanú Mgr. J. Jurkovi-
  čom, riaditeľom odboru VŠ vzdelávania. 

Informácie prorektora Korima o: 
 - zaslaní vyžiadaných podkladov na MŠVVaŠ SR o  do-
  mácich a  zahraničných grantoch získaných v  roku
  2012, ktoré budú slúžiť ako ďalší podklad pre prípravu
  rozdelenia dotácie verejným vysokým školám na rok
  2014.

Informácie prorektora Legátha o: 
 - priebehu XI. zemplínskych lekárnických dní, ktoré sa
  konali  20. až 21. septembra 2013 v Trebišove.

15. 10. 2013

Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
 - organizovaní stretnutia s  učiteľmi UVLF v  Košiciach
  dňa 16. 10. 2013 o 14.00 hod. v posluchárni morfolo-
  gických disciplín.

Informácie prorektora Nagya o: 
 - vykonaní kontroly v univerzitnej lekárni pracovníkmi
  ÚŠKVBL, 
 - 23. ročníku kynologických pretekov o  pohár rektora
  UVLF.

22. 10. 2013

Informácie prorektora Legátha o: 
 - návšteve prorektorov z  Moskovskej veterinárnej aka-
  démie, ktorá sa uskutoční 23. až 26. októbra 2013 na
  našej univerzite.

29. 10. 2013

Informácie prorektorky Mojžišovej o: 
 - Twin projekte študentov Farmaceutickej fakulty UK
  v Bratislave a študentov ŠP farmácia UVLF v Košiciach
  a ich výmenných pobytoch v dňoch  10. – 12. 10. 2013
  a 17. – 19. 10. 2013. 



a ekologických vied PF UPJŠ. 
 „Počas dvoch dní na seminári nakoniec odznelo 42 príspev-
kov doktorandov 2. až 4. ročníka štúdia z  dvoch košických 
ústavov Slovenskej akadémie vied (ÚFHZ a  Parazitologic-
kého), z  UVLF a z  Prírodovedeckej i Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach. Traja doktorandi sa ospravedlnili z pracovných 
i zdravotných dôvodov, ale v zborníku ich práce publikované 
sú. Príspevky neboli tematicky obmedzené a pokrývali širo-
kú škálu biologických vedných odborov: bunková biológia, 
molekulárna biológia, imunológia,  genetika, reprodukcia 
a  anatómia, mikrobiológia, parazitológia, zoológia, výživa, 
hygiena potravín a ďalšie,“ povedal hlavný organizátor MVDr. 
Dušan Fabian, PhD., z Ústavu fyziológie hospodárskych zvie-
rat SAV.
 Príspevky hodnotila odborná komisia v zložení: doc. RNDr. 
Peter Javorský, DrSc. – predseda komisie, RNDr. Klaudia 
Čobanová, PhD. (ÚFHZ SAV), RNDr. Veronika Sačková, PhD., 
RNDr. Bianka Bojková, PhD. (PF UPJŠ), doc. MVDr. Mária 
Goldová, PhD., a doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD. (UVLF).

Organizátori podujatia (zľava): prof. MVDr. J. Legáth, CSc., doc. RNDr. 
Z. Daxnerová, CSc., doc. RNDr. P. Javorský, DrSc., MVDr. D. Fabian, PhD.

 Akademik Koloman Boďa 
(1927 – 2005) bol jedným 
z  popredných veterinárnych 
fyziológov na Slovensku, 
ktorého profesionálna karié-
ra bola spätá s UVLF i s Ústa-
vom fyziológie hospodár-
skych zvierat SAV v Košiciach, 
na ktorého vzniku a  rozvoji 
sa podieľal. Vychoval veľký 
počet kvalitných doktoran-
dov, z ktorých mnohí sa stali 
špičkovými vedcami. Možno 
práve semináre na jeho 
počesť naštartujú úspešnú 

 Po päťdesiatich rokoch sa prvýkrát od svojej prvej promó-
cie stretli absolventi Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach z roku 1963 na zlatej promócii. 31. marca 
1963 promovalo 70 čerstvých absolventov všeobecného 
veterinárskeho lekárstva, z ktorých 29 si prišlo 12. septem-
bra 2013 prevziať zlatý diplom z rúk promótorky prof. MVDr. 
Jany Mojžišovej, PhD., prorektorky pre výchovno-vzdeláva-
ciu činnosť. Pred tvárou svojich rodinných príslušníkov opäť 
stvrdili priložením prstov na žezlo v  rukách pedela svoju 
prvotnú prísahu a so zlatým diplomom sa uklonili najvyšším 
akademickým funkcionárom i auditóriu.
 K zlatým absolventom a prítomným členom vedeckej rady 
a ďalším hosťom sa prihovoril rektor univerzity prof. MVDr. 
Emil Pilipčinec, PhD.:
 Na konci akademického roku 1963 sa konala v aule vtedajšej 
košickej Veterinárskej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej 
v Nitre slávnostná promócia, na ktorej si sedemdesiat čerstvých 
absolventov prevzalo diplom doktora veterinárnej medicíny. 
Medzi nimi ste boli vy, vážení zlatí absolventi, ktorí ste pred 
tvárami svojich učiteľov a  rodinných príslušníkov po šiestich 
rokoch namáhavého štúdia stáli na prahu nového života, na 
prahu svojej budúcnosti. Okrem radosti z dosiahnutého úspe-
chu ste boli plní očakávaní, plánov a cieľov, ktoré ste chceli vo 

Zlatá promócia 2013

svojom profesionálnom i súkromnom živote dosiahnuť. Obra-
cali ste sa tvárou do budúcnosti nevediac, čo vám prinesie. 
 Dnes sa píše rok 2013 a už je napísaná aj vaša história uply-
nulých päťdesiatich rokov. Počas dnešného slávnostného aktu 
ste prebrali ďalší diplom, tentoraz zlatý. Diplom, ktorý je opäť 
odmenou za usilovnosť a pracovitosť. Tentoraz je to ale odme-
na za päťdesiat rokov obetavej práce veterinárneho lekára 
v  podmienkach veľmi neľahkých, ktoré kládli na vás nároky 
dnes už mnohým nepredstaviteľné, je to odmena za vysokú 
profesionalitu a  vytrvalosť pri výkone služby ľuďom i  zviera-
tám. Aj vaša tvár je dnes obrátená iným smerom. Dnes môže-
te s  plným poznaním prežitého hovoriť o  tom, čo vám ako 
mladým absolventom priniesla vtedy očakávaná budúcnosť 
a  určite bude aj príležitosť vrátiť sa v  spomienkach ešte ďalej 
dozadu, do čias vašich štúdií.
 Absolventi vysokej školy nie sú iba menoslovom študentov 
ďalšieho ročníka jej histórie. Je to súbor pováh a  osobností, 
formovaný vo vašom prípade šesť rokov v  prostredí do istej 
miery uzavretej komunity študentov, učiteľov a  ostatných 
pracovníkov školy. Spomienky na toto obdobie sú viac i menej 
príjemné, ale s pribúdajúcimi rokmi o to cennejšie. Univerzitný 
archív nemôže uchovať všetko, čo ste ako študenti počas tých 
rokov urobili, ale našťastie sa to uchováva vo vašej   pamäti 

vedeckú kariéru viacerých zúčastnených doktorandov.  
  V súťaži o najlepšiu prácu doktorandov podľa rozhodnu-
tia komisie najlepšie obstáli: zo SAV - MVDr. Eva Straková a 
MVDr. Monika Wencelová (ÚFHZ), Mgr. Emília Vendeľová 
(Parazitologický ústav),   z UPJŠ - Mgr. Zuzana Bednáriko-
vá, Katedra biochémie PF, Mgr. Lenka Paučulová z  Katedry 
zoológie a Mgr. Jana Vargová z  Katedry bunkovej biológie 
Ústavu biologických a ekologických vied, z  UVLF v Koši-
ciach - MVDr. Martin Bača a MVDr. Zuzana Gondová z  Kated-
ry hygieny a technológie potravín a Ústavu hygieny a tech-
nológie mäsa, MVDr. Viera Kolesárová z   Ústavu genetiky, 
MVDr. Lenka Krešáková z Ústavu anatómie, Mgr. Petra Kšon-
žeková z Ústavu imunológie a MVDr. Gabriela Štrkolcová z 
Ústavu parazitológie.
 Všetci ocenení boli odmenení poukazmi na nákup vedec-
kých publikácií.  Príspevky zo seminára doktorandov sú 
uverejnené v  recenzovanom zborníku s  názvom Vedecké 
práce doktorandov 2013 ISBN 978-80-971428-0-3.
  

Katarína Čižmáriková
 Foto: Dušan Fabian
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a  dnes je možné z  nej vytiahnuť napríklad spomienky na váš 
podiel na výstavbe Tatranskej cesty mládeže medzi Pribylinou 
a  Podbanským, ktorú ste absolvovali v  rámci letnej brigády 
v takmer bojových podmienkach. Rovnako pamätihodnou 
ostane účasť celého ročníka na depistáži v  poľskom pohrani-
čí v  roku 1962, ktorú ste vykonávali za rovnako ťažkých pod-
mienok súkromného sektora i jesenných dažďov v období, keď 
ešte nebola na Slovensku zlikvidovaná brucelóza u hovädzieho 
dobytka.
   Možno si vybaviť vašu účasť na celoštátnej spartakiáde, 
kde ste vyvrátili všeobecné tvrdenie, že veterinárni medici nie 
sú športovo zdatní, aj keď zlé jazyky tvrdili, že počas úmorné-
ho nácviku s medicinbalmi vedúci oddelenia telesnej výchovy 
pán Pačenovský, ináč nestor košického šermiarstva, sa opako-
vane dožadoval predčasného odchodu do dôchodku. Viacerí 
z vás sa zanietene venovali futbalu, ďalší športovci v jazdectve 
a  v  loptových hrách reprezentovali školu doma i  v  zahraničí 
a pamätný ostáva víťazný štafetový beh žien na 4x 100 m na 
vysokoškolských športových hrách v Košiciach.
  Vaše mimoškolské aktivity boli bohaté, či už išlo o prednášky 
v poľnohospodárskych školách práce, pomoc školskému veteri-
nárnemu obvodu, darcovstvo krvi, či o zapojenie sa do študent-
skej vedeckej odbornej činnosti doma aj v  zahraničí. Treba 
obdivovať vašu skromnosť, odhodlanosť a obetavosť pri účasti 
na spoločenskom dianí, čo dnes už také samozrejmé nie je. Ak 
sa v takejto atmosfére mladosti vyskytlo aj niekoľko prehreškov, 
je to skôr dôvod na úsmev a  veselé spomínanie. 
 Zlatá promócia je výnimočnou príležitosťou na vyslovenie 
vďaky vám, zlatí absolventi, ktorí ste uplynulých päťdesiat 
rokov svojou poctivou, húževnatou a  cieľavedomou prácou 
šírili dobré meno svojej alma mater. Je príležitosťou vzdať úctu 
dobre vykonanej práci, ktorú ste odvádzali na rôznych postoch 
podľa toho, kam vás zaviedli vaše životné kroky. Niektorí z vás 
ostali pôsobiť na našej univerzite, alebo sa na ňu vrátili učiť po 
rokoch strávených v  praxi, konkrétne profesor Michal Sitko, 
dlhoročný prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, profe-
sor Pavol Mesároš, vedúci kliniky andrológie a neskôr oddelenia 
veľkých zvierat na klinike pôrodníctva, gynekológie a androló-
gie, profesor Jozef Várady, vedúci katedry normálnej a patolo-
gickej fyziológie, docent Ľudovít Para a docent Milan Trávniček, 
vedúci katedry infektológie a  tropickej veterinárnej medicíny. 
Vo funkciách na pracoviskách regionálnej veterinárnej správy 
a štátnych veterinárnych ústavov z vás pôsobila takmer polovi-

ca. Medzi vami boli traja kolegovia na ústredí štátnej veterinár-
nej správy, z toho dvaja odborní riaditelia. Niektorí z vás doka-
zovali vysokú úroveň česko-slovenskej veterinárskej medicíny 
svojou expertíznou činnosťou v rozvojových krajinách. 
 Viacerí z  vás sa tu vrátili možno aj po dlhých rokoch. Ak sa 
obzeráte okolo seba, ak sa prechádzate po miestach, kde ste 
chodili voľakedy, dúfam, že cítite hrdosť na svoju školu, ktorá 
sa počas uplynulých päťdesiat rokov od vašej promócie vypra-
covala na popredné miesto medzi vysokými školami nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. Môžete vidieť, že univerzita si váži 
svoju minulosť, generácie tých, ktorí ju budovali od jej založe-
nia až dodnes. Váži si generácie veterinárnych lekárov, ktorí na 
všetkých postoch zodpovedne plnili svoje poslanie a  prispeli 
k rozvoju veterinárskej medicíny, a medzi ktorých určite patríte 
aj vy, zlatí absolventi, a táto zlatá promócia je prejavom našej 
vďaky a úcty. Silu tohto okamihu určite zvyšuje aj prítomnosť 
vašich životných partnerov, detí či vnúčat, ktorí sú svedkami 
vášho ocenenia.
 Vážení zlatí absolventi, je veľa toho, na čo môžete spomínať, 
aj keď čas preriedil vaše rady a  niektorí vaši kolegovia a  pria-
telia už medzi nás nikdy neprídu. Aj im budú patriť dnes naše 
spomienky. Je mi veľkou cťou i potešením privítať vás opäť na 
pôde vašej alma mater a  po päťdesiatich rokoch vám opäť 
zablahoželať. Zablahoželať ku všetkým nasledujúcim úspe-
chom, ktoré ste od prevzatia svojho prvého diplomu dosiahli 
a zároveň vám poďakovať za vašu celoživotnú prácu a odda-
nosť profesii veterinárneho lekára. Z celého srdca vám prajem 
ešte veľa rokov prežitých v zdraví, šťastí, spokojnosti a porozu-
mení v  kruhu blízkych ľudí, ktorí vás majú radi, a  ktorým isto 
máte čo odovzdávať zo svojich životných skúseností.
 Za zlatých absolventov vystúpil s  príhovorom vtedajší 
predseda ročníka MVDr. Dušan Hlinka, CSc.:
 Dovoľte ihneď v úvode poďakovať sa vedeniu našej alma 
mater za zorganizovanie a vykonanie tohto slávnostného a 
neobyčajne milého aktu. Sme šťastní, že sa ho účastníme. Váži-
me si, že sa na seniorov nezabúda, a že sme sa dožili pocty, ktorá 
poteší a je i zadosťučinením. Pred polstoročím sme na tejto 
pôde slávnostne sľubovali, že povolanie veterinárneho leká-
ra chápeme ako poslanie, a že tak aj v živote budeme konať. I 
keď materiálne podmienky, do ktorých sme vstupovali, neboli 
jednoduché, nemožno poprieť snahu kolegov a  organizácií, 
ktorých sme sa stali súčasťou, o uľahčenie začiatkov. Potrebova-
li nás, čakali nás a nezištne pomáhali, učili. Potrebovalo nás aj, 
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alebo predovšetkým, slovenské poľnohospodárstvo, v tom čase 
značne zdrojovo podvyživené. Sprevádzal nás i kus šťastia, už v 
r. 1964 sa to začalo meniť a roľník sa stal dôležitým. Spoločnosť 
si uvedomila, že spokojnosť občanov ide cez žalúdok, a tak sa 
peniaze na rozvoj agrokomplexu museli nájsť. Dôležitosť našej 
profesie narastala, početnosť stavu tiež a relatívne i prostriedky 
do neho vkladané, i keď sa nám, akože inak, vždy málilo. Ale 
tak to má byť, život je sebec. Povolanie veterinárneho lekára je 
náročné, vyžaduje plné nasadenie, odovzdanie sa. Patríme do 
sociálnych skupín s nízkou priemernou dĺžkou života. V r. 1990 
sme podľa dostupných údajov dosahovali 58 rokov. I náš ročník 
sa, žiaľ, zaraďuje do tejto skupiny. Celá tretina sa už tejto chvíle 
nedožila. Našu radosť sprevádza smutná spomienka na nich, 
boli fajn, mali sme sa radi.
  Bytie je proces, zmena je jeho atribút. Náš profesijný i osobný 
život bol taktiež plný zmien, turbulencií, raz hore, inokedy dole, 
taká sínusoida. Žijeme, tešíme sa z každého dňa i z toho dneš-
ného. Teší nás, že máme nástupcov, opäť to nemajú jednodu-
ché, ba možno zložitejšie ako my. Určite sa s tým popasujú a ja 
verím, že úspešne. Žije naša alma mater a rozkvitá. Sme hrdí, 
že patrí medzi ustanovizne s najvyšším kreditom na Sloven-
sku. Je zárukou, že náš stav nezoslabne, ba čo viac, priprave-

nosť absolventov porastie, i keď aj my sme sa vo svete nestratili, 
mali sme porovnateľné vedomosti s absolventmi iných univer-
zít a krajín. Buďme optimisti, človek zatiaľ riešil problémy tak, 
že ich prekonal a zachoval svoj rod. Nesúlad medzi prvotným, 
určujúcim bytím prírodným a kultúrou narastá. Riešením tohto 
rozporu je zamestnaných viac odvetví, nášho stavu sa to tiež 
bytostne týka. Sme súčasťou tvorcov i strážcov zdravia ľudskej 
populácie. Som presvedčený, že spoločenský dopyt po našej 
profesii opäť narastie a s ním i jej postavenie. Prajeme tomuto 
procesu úspech, čím skôr tým lepšie. Veríme, že aspoň časť z nás 
sa toho dožije. Takže vivat akademia, vivat profesores. Ďakuje-
me.
 Scenár zlatej promócie potom pokračoval vo svojom ustá-
lenom poriadku. Po hudobnom vystúpení ľudovej hudby 
Železiar, ktorá rozozvučala hudobné nástroje hudbou z čias 
mladosti zlatých absolventov, nasledovala spoločné foto-
grafovanie a spoločenské posedenie, počas ktorého bol čas 
na spomienky zo štúdií i uplynulých päťdesiat rokov. 

 
 Mgr. Ľudmila Kundríková

    kancelárka
Foto: MVDr. Ladislav Pačaj

Akadémia 2013

 Začiatok októbra je pre študij-
né oddelenie každoročne spojený 
s  propagáciou štúdia na našej univer-
zite. Aj v tomto roku sa naša univerzita 
zúčastnila 17. ročníka veľtrhu vzdelá-
vania - Štúdium a kariéra - Akadémia 
2013.
 Veľtrh sa konal v  Bratislave v  dňoch 
8. až 10. októbra 2013 v AEGON aréne 
Národného tenisového centra pod 
záštitou podpredsedu Európskej 
komisie M. Štefčoviča a  ministra škol-
stva, vedy, výskumu a  športu SR D. 
Čaploviča. Každoročne o  tento veľtrh 
má záujem stále väčší a  väčší počet 
študentov stredných škôl. Tomuto 
trendu sa prispôsobujú i vysoké školy.  
Potvrdzuje to aj skutočnosť, že počet 
vystavovateľov z  roka na rok stúpa. 
Tohtoročného veľtrhu sa zúčastnilo 

okolo 70 vystavovateľov a podujatie navštívilo 9 473 študen-
tov zo všetkých regiónov. 
 Počet vysokých škôl sa v posledných rokov zvýšil, existuje 
množstvo alternatív pre štúdium doma i v zahraničí. Rozho-
dovanie študentov nie je jednoduché. Je o  čosi ľahšie, ak 
má študent dostatok informácií. A  tie mohol získať priamo 
z prvej ruky v našom stánku. Táto fi lozofi a bola našim hlav-
ným cieľom. Poskytnúť informácie o našej škole, možnostiach 
štúdia, študijných programoch, prijímacom konaní a  iných 
mimoškolských aktivitách, a  pomôcť študentom v  nároč-
nom procese výberu správnej vysokej školy. Snažili sme sa 
zamerať nielen na potenciálnych študentov našej školy, ale 
aj na výchovných poradcov stredných škôl a poskytnúť im čo 
najpresnejšie informácie o našej univerzite. 

Ing. Renáta Božíková
vedúca študijného oddelenia



Noc výskumníkov 2013

 Noc výskumníkov 2013 sa uskutočnila 27. septembra 
v piatich slovenských mestách. My, ako zástupcovia Kated-
ry mikrobiológie a  imunológie Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a  farmácie v  Košiciach sme boli vyslaní do Starej 
tržnice v  Bratislave, kde sme oboznamovali návštevní-
kov s  problematikou kliešťami-prenosných ochorení ako 
aj  s  výskumami, ktoré prebiehajú na našej katedre. Kedže 
náš stánok mal názov Farebný svet bacilov, mali sme pre 
verejnosť pripravené rôznofarebné platničky s  porastený-
mi kultúrami salmonely, E. coli a Pseudomonas aeruginosa, 
ako aj antibiotikogram. Okrem toho sa mohli presvedčiť 
o účinnosti antibakteriálnych prostriedkov prostredníctvom 
platničiek s  porastenými bežnými baktériami. Veľkú pozor-
nosť pútali aj veľké postery s vektor-prenášanými infekčný-
mi baktériami, vírusmi a parazitmi a video-ukážky zo života 
baktérií. Najväčšiu radosť mali malí návštevníci z pexesa, na 

ktorom boli vyobrazené rozličné baktérie. Náš stánok vyvo-
lal značný záujem nielen medzi laickou, ale aj odbornou 
verejnosťou. Rodičia a učitelia sa chceli dozvedieť o symptó-
moch a prevencii proti infekčným ochoreniam, zatiaľ čo deti 
uchvátili farebné platničky a obrázky. Všetkých fascinovali 
vyrastené mikróby nachádzajúce sa na  rukách. Na tomto 
podujatí sa podieľali aj ostatní výskumníci, pričom najväč-
ší ohlas zaznamenali vystúpenia humanoidného robota 
Asimo. Večerný program pokračoval do neskorých ranných 
hodín diskotékou a laserovou show. Veľký záujem ľudí o svet 
mikroorganizmov nás príjemne prekvapil a tešíme sa na 
ďalší ročník.

              Mgr. Elena Bencúrová, PhD.,
Mgr. Lenka Potočňáková, Mgr. Ľuboš Čomor

 V dňoch 7. – 8. septembra 2013 sa po prvýkrát kona-
la v  Košiciach Celoštátna výstava mláďat králikov, hydiny 
a  morčiat s  medzinárodnou účasťou. Celkovo bolo vysta-
vených takmer 2000 zvierat zo Slovenska, Česka, Poľska, 
Rakúska a  Maďarska. Vo veľmi  silnej konkurencii domá-
cich a  zahraničných vystavovateľov mal svoje zastúpenie 
aj Chovateľský klub UVLF v Košiciach, ktorého členovia 
vystavovali králiky, morčatá a  kačice čiarkované. Kolekcia 
zdrobnených kuních modrých králikov bola ocenená 379,5 
bodmi a získala titul medzinárodný majster 2013. Zároveň 
najlepšie ocenený králik z  tejto kolekcie získal cenu Borisa 
Bocka,  predsedu OV Košice-mesto. Za veľkým úspechom 
králikov nezaostala ani kolekcia anglických hladkých morčiat 
v krémovej farbe, ktoré získali titul majster SR a pohár pred-
sedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu 
za najlepšie ocenenú kolekciu morčiat na výstave.
 Po veľmi úspešnom minulom roku, kedy získal Chovateľský 
klub UVLF v Košiciach ocenenie majster SR 2012 na Celo-
štátnej výstave mladých králikov a hydiny v Ivanke pri Nitre, 
titul šampión SR 2012 na Celoštátnej výstave v Nitre a titul 
európsky šampión 2012 na európskej výstave v  nemec-
kom Lipsku, sú to ďalšie pekné ocenenia, ktoré získali členo-

Chovateľský klub UVLF v Košiciach sa stal
medzinárodným majstrom a majstrom SR 2013

via chovateľského 
klubu v  krátkej 
histórii svojho 
fungovania.
Výstava bola 
z o r g a n i z o v a n á 
na veľmi dobrej 
úrovni, priestory 
haly Cassosport 
poskytli dosta-
tok miesta pre 
vystavené zviera-
tá, návštevníkov 
ako aj predajcov 
rôznych chova-
teľských pomôcok. 
Návštevníci mohli 
vidieť najväčšie 
plemená králikov, 
vodnej a  hraba-
vej hydiny, ale tiež 
bezsrsté a dlhosrs-
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Anglické hladké morča

Zdrobnený kuní modrý králik



 V  dňoch 16. –  18. októbra 2013 sa konali vo Valticiach, 
Česká republika, Izotachoforetické dni s  podnázvom Izota-
choforéza – kapilárna elektroforéza v laboratóriu. Organizáciu 
tohto seminára zabezpečovali Villa Labeco, s. r. o., Spišská 
Nová Ves, SR a 2 Theta ASE, s.  r. o., Český Tešín, ČR. Na konfe-
rencii sa zúčastnilo celkovo 31 účastníkov zo Slovenska 
a  Čiech. Seminár sa uskutočnil vo Valticiach v  čarokrásnej 
historickej budove zámockého hotela Hubertus, ktorý je 
súčasťou Lednicko-valtického areálu UNESCO. Účastníkov 
privítal odborný garant seminára RNDr. M. Kovaľ, CSc., zo 
Spišskej Novej Vsi, ktorý uviedol, že prvý ročník seminára sa 
koná pri príležitosti 30. výročia uvedenia na trh prvej kapi-
lárnej izotachoforézy vyrobenej na Slovensku (typ ZK 01). 
Zhodnotil históriu vývoja tohto prístroja a  vyzdvihol fakt, 
že táto inštrumentálna analytická prístrojová technika si 
získala široké uplatnenie pri analýze ionogénnych látok vo 
vodách, v  poľnohospodárstve, v potravinárstve, vo veteri-
nárnej medicíne, ako aj v  humánnej medicíne pri analýze 
klinických materiálov. Vývoj v tejto oblasti pokračoval ďalej 
a odvtedy boli na trh uvedené stále novšie, kvalitnejšie a na 
vyššej technickej úrovni vyrobené verzie tohto prístroja 
s  vyhodnocovacím softvérom,  ako boli EA 102, EA 202 až 
po  posledný, plne automatizovaný typ EA 303. Tento typ 
prístroja s autosamplérom umožňuje jednoduchšie a  rých-
lejšie spracovanie analyzovaných dát. Skúsenosti s využitím 
tohto plne automatizovaného analyzátora boli uvedené aj 
v rámci prednášok. 
 V rámci seminára odzneli práce, ktoré poukázali na nové 
trendy v tejto oblasti,  ako boli napr. elektroforéza v kapilá-
rach a na čipoch, možnosť bezkontaktnej vodivostnej detek-
cie, elektroforetické techniky v mikro-prevedeniach, využitie 
kapilárnych elektro-migračných techník k separácii biopoly-
mérov, či spojenie ITP s MS. Práce boli zamerané aj na využi-
tie ITP v  praxi, napr. pri riadení  rôznych potravinárskych 
výrob, pri rýchlom stanovení klinicky významných látok, 
či pri analýze  liekových enentiomérov. Z Univerzity veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa tohto seminá-
ra zúčastnili Z. Marholdová zastupujúca kliniku ošípaných 
a MVDr. B. Koréneková, PhD., z  ústavu hygieny a technoló-
gie mäsa  katedry hygieny a  technológie potravín. V  rámci 
seminára boli prezentované práce zaoberajúce sa sledova-
ním postmortálnych fyzikálnych a biochemických zmien 

vo svalovine diviačej zveri a  japons kých prepelíc (MVDr. B. 
Koréneková, PhD.,  a  MVDr. M. Brenesselová,  KHaTP).  
Spoločenskou časťou seminára bola návšteva Národné-
ho vinárskeho centra vo Valticiach. Návšteva bola spojená 
s ochutnávkou najkvalitnejších druhov vín z  tzv. Salónu vín 
ČR,  ktoré tu boli zaradené v rámci národnej súťaže vín ČR 
a večer spoločné posedenie a otvorená diskusia účastníkov 
seminára.  
 Posledný deň seminára bol zameraný na praktické analý-
zy na najnovšom plne automatizovanom prístroji EA 303A 
s  možnosťou analýzy vlastných vzoriek a  spojené so širo-
kou  diskusiou k  otázkam účastníkov. Ukážky zabezpečoval 
a konzultácie veľmi ústretovo vykonával vlastne počas celé-
ho trvania seminára pán M. Patz, ktorý už dlhé roky zabez-
pečuje servis tejto prístrojovej techniky na Slovensku aj 
v Českej Republike.  
 Práve táto praktická časť seminára bola pre všetkých 
veľkým prínosom, lebo každý účastník si mohol prekon-
zultovať vlastné problémy, ktoré sa mu vyskytli pri analýze 
na danej prístrojovej technike a  získali tak cenné rady  pri 
odstránení, resp. ako sa im včas vyhnúť.  Získali tiež užitoč-
né informácie a praktické poznatky, ktoré sa môžu aplikovať 
v  každodennej praxi pri riešení izotachoforetických analýz 
vzoriek. 

MVDr. B. Koréneková, PhD.,  Z. Marholdová

Izotachoforetické  dni

Zástupca fi rmy Villa Labeco, Spišská Nová Ves – Marián Patz pri pred-
vádzaní plne automatizovaného ITP EA 303

té plemená morčiat, národné plemená holubov či zdrobne-
né plemená hydiny a králikov.
 Za oba dni,  kedy bola výstava otvorená pre verejnosť, 
prešlo jej bránami takmer 3000 návštevníkov a odbornou 

verejnosťou bola výstava hodnotená ako jedna z najlepších 
výstav mladých zvierat v histórii Slovenska, za čo patrí veľká 
vďaka organizátorom – OV SZCH Košice-okolie.

MVDr. Peter Supuka

                                                                                       
MVDr. Peter Supuka – je asistentom v ústave chovu zvierat a garantom Chovateľského klubu UVLF v Košiciach. Chovu 
a šľachteniu zvierat, hlavne králikov a morčiat, sa venuje od svojich 8 rokov. Je členom Komisie pre zdravie a ochranu 
zvierat Európskeho zväzu chovateľov a zástupcom Slovenska v Európskom zväze chovateľov v sekcii králiky. Od roku 
2011 je posudzovateľom exteriéru králikov, od roku 2013 posudzovateľom exteriéru ušľachtilých morčiat a tiež adeptom 
na rozhodcu exteriéru psov. Medzi jeho doposiaľ najväčšie šľachtiteľské úspechy patrí vyšľachtenie nového slovenského 
národného plemena králikov – zdrobneného slovenského pastelového rexa, ktorý bol uznaný za nové plemeno v roku 
2005 a od roku 2012 je už súčasťou európskeho štandardu plemien králikov. Spoločne s rodinou sa podieľal na vyšľach-
tení ďalších dvoch slovenských národných plemien králikov – slovenského pastelového rexa a zemplínskeho rexa.
Výstavníctvu sa venuje od roku 1994 a medzi jeho najväčšie chovateľské úspechy partia tituly európskeho majstra 
a európskeho šampióna v chove králikov a morčiat, mnoho titulov na národných, medzinárodných a klubových výsta-
vách doma i v zahraničí.                                                                                                                                                                                     lk
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 Dňa 19. a  20. októbra 2013 sa v  priestoroch Agrokom-
plexu Nitra uskutočnil kongres Nová Veterinária 2013, 
medzinárodná výstava spojená s  odborným vzdelávacím 
programom pre veterinárnych lekárov. Podujatie bolo 
organizované Slovenskou asociáciou veterinárnych leká-
rov malých zvierat, Slovenskou hipiatrickou spoločnosťou 
a  Združením veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat, 
ktoré zároveň zabezpečili aj odborný prednáškový program 
v troch sekciách –  spoločenské zvieratá, kone a hospodár-
ske zvieratá. Súčasťou Novej Veterinárie bolo aj vzdeláva-
nie personálu kliník a  ambulancií, veterinárnych technikov 
a  sestričiek, ktorí mali zabezpečený prednáškový program 
v samostatnej sekcii –  sestričky. Okrem toho boli odborné 
prednášky  organizované aj v  sekcii pernatá zver, priestor 
bol daný v sekcii aj tzv. komerčným prednáškam zabezpe-
čeným niektorými vystavovateľmi. Témy prednášok v oblas-
ti spoločenských zvierat sa tohto roku týkali hlavne širokej 
škály ochorení tráviaceho aparátu. Prednášky v sekcii kone 
boli zamerané predovšetkým na diagnostiku a terapiu lami-
nitíd a anestézii a manažmentu bolesti. V sekcii hospodárske 
zvieratá boli prezentované prednášky zamerané na oblasť 
stále vysoko aktuálnych metabolických a  reprodukčných 
ochorení a problémov prežúvavcov. Prednášky k uvedeným 
problematikám boli prezentované významnými zahraničný-

mi a domácimi odborníkmi. Aktuálnosť prednesených tém 
a  profesionalita prednášajúcich sa prejavila aj na vysokom 
počte účastníkov tohto významného podujatia tak z privát-
nej praxe, ako aj pedagógov, študentov a  doktorandov 
z  našej univerzity, predovšetkým z  klinických pracovísk. 
Organizátori kongresu opätovne vyšli v ústrety študentom 
veterinárnej medicíny výrazne nižším vložným poplatkom. 
V  rámci podujatia bola organizovaná aj posterová sekcia 
s  možnosťou prezentácie spracovaných kazuistík, výsled-
kov klinických štúdií alebo vedeckých projektov s  tematic-
kým zameraním na okruhy problematík jednotlivých sekcií 
a s možnosťou klinického využitia a uplatnenia v podmien-
kach praxe. V rámci tejto sekcie boli prezentované aj viaceré 
práce doktorandov našej univerzity. Vedenie našej univer-
zity bolo na podujatí zastúpené prorektorom doc. MVDr. O. 
Nagyom, PhD.
 Súčasťou podujatia bola aj výstava viacerých slovenských 
a zahraničných fi riem, ktorí prezentovali novinky na veteri-
nárnom trhu hlavne v oblasti liečiv, zdravotníckeho materiá-
lu, prístrojového a nástrojového vybavenia kliník a ambulan-
cií. 

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

Nová Veterinária 2013

 Študenti prvého ročníka spoločného bakalárskeho 
programu animal science absolvujú v prvom semestri štúdia 
blokovú výučbu biofyziky. Tento školský rok sa nám spolu 
s Dr. Grete Lysfj ord – prorektorkou University of Nordland 
a Dr. Hanne Myrnes, riaditeľkou Bodø Dyreklinikk, podarilo 
zorganizovať exkurziu na veterinárnej klinike so zámerom 
vysvetliť princípy najpoužívanejších fyzikálnych diagnos-
tických a  terapeutických metód vo veterinárnom lekárstve 
priamo na mieste ich používania. Študenti rozdelení do 
štyroch skupín sa postupne oboznámili s praktickým použi-
tím vysokofrekvenčného digitálneho röntgenu, s  rôznymi 
druhmi endoskopov, EKG a  ultrazvukom.  Boli im vysvetle-

Exkurzia študentov animal science na veterinárnej klinike v nórskom Bodø

né aj princípy a  aplikácia niektorých fyzioterapeutických 
metód ako sú laserová, ultrazvuková terapia a terapia infra-
červeným svetlom. Keďže väčšina študentov bakalárskeho 
programu má záujem pokračovať vo veterinárskom štúdiu 
na pôde našej univerzity, ich záujem o predvádzané metódy 
bol celkom pochopiteľný. Od riaditeľky kliniky sme dostali 
prísľub, že aj budúci rok radi privítajú našich študentov na 
svoje klinike. Treba zdôrazniť, že exkurzia prebiehala za plnej 
prevádzky a pracovníci kliniky nám venovali svoj čas, za čo 
im srdečne ďakujeme. 

doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.
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Univerzita žije aj umením
Popoludnie  v  utorok 29. októbra 2013 bolo na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach venované 
umeniu a vo viacerých prelínajúcich sa súvislostiach aj poznaniu. Rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., pozval 
vybraných hostí na dve podujatia vo vestibule pavilónu chémie – odhalenie drevenej plastiky Jana Amosa Komenského od 
Stanislava Poleka a  tiež na vernisáž fotografi í Štefana Vilčeka GALAPÁGY – zhmotnenie sna. Vo svojom úvodnom vystúpe-
ní prítomným rektor prof. Pilipčinec vysvetlil, čo spája tieto zdanlivo rôznorodé akcie. Jednak sú to samotní autori, keďže 
obaja sú zamestnancami našej univerzity, ktorí sa vo voľnom čase venujú svojim záľubám – v prvom prípade rezbárstvu, 
v druhom fotografovaniu, jednak je to estetický zážitok, ktorý nám takto svojim dielom sprostredkúvajú.

Odhalenie drevenej plastiky Jana Amosa Komenského od Stanislava Poleka

Drevenú plastiku J. A. Komenského odhalil spolu s rektorom univerzity prof. Pilipčincom jej autor Stanislav Polek (vľavo)

 Predstavovať J. A. Komenského snáď ani veľmi netreba, 
o  to viac, že univerzita sídli na adrese nesúcej jeho meno. 
J. A. Komenského, posledného biskupa Jednoty bratskej 
a jedného z najvýznamnejších českých mysliteľov, fi lozofov 
a  spisovateľov poznáme najmä ako pedagóga svetového 
mena, tvorcu jedinečnej pedagogickej sústavy, autora peda-
gogických diel, myšlienky ktorých dodnes nestratili platnosť. 
Jeho prívlastok – učiteľ národov – vypovedá o tom, že jeho 
odkaz prekročil hranice rodnej Moravy a mnohé jeho diela, 
napr. Labyrint světa a  ráj srdce, Velká didaktika (Didactica 
magna), Svět v obrazech (Orbis pictus), Škola hrou či Infor-
matorium školy mateřské si ešte dodnes pamätáme z našich 
školských čias. Je preto len prirodzené, že táto veľká osob-
nosť histórie si našla nielen svojím odkazom, ale aj umelec-
kým stvárnením svoje miesto na našej univerzite. 
 Autorom drevenej plastiky J. A. Komenského je Stanislav 
Polek, pracovník katedry výživy, dietetiky a  chovu zvie-
rat, ktorý sa venuje rezbárstvu už takmer päťdesiat rokov. 
Vplyv na jeho umelecké formovanie mala bohatá tradícia 
rezbárskej školy v Štiavniku, z ktorej vyšli viacerí známi ľudo-
ví rezbári. Stanislav Polek vo svojej tvorbe uprednostňuje 
drevo, ale používa aj kameň, rohovinu, či odlieva do olova 
i bronzu. Motívy čerpá v prírode, uprostred ktorej je človek. 
Človek práce i človek zábavy, človek hlboko ľudský i  láska-
vý. Preto sa v jeho tvorbe najčastejšie stretávame so ženou 

– matkou, rodinou, milencami, pastiermi a  drotármi, ale aj 
tanečníkmi či hudobníkmi, nevyhýba sa ani náboženským 
motívom. S jeho tvorbou sa môžeme stretnúť nielen doma, 
ale aj v zahraničí, v súkromných zbierkach i na námestiach 
viacerých miest či amfi teátroch vrátane najznámejšieho vo 
Východnej či blízkom v Rozhanovciach. Niektoré plastiky, 
napr. zvonkár a pastierka, sú uložené v Slovenskom národ-
nom múzeu v Bratislave ako súčasť zbierky ľudového výtvar-
ného umenia 20. storočia. Získal viaceré významné ocenenia 
na výstavách amatérskej ľudovej tvorby.
 Rektor univerzity prof. Pilipčinec spolu s  autorom Stani-
slavom Polekom zložili z drevenej plastiky J. A. Komenského 
plachtu, a tak odhalili pred prítomnými jeho dôstojnú podo-
bu v nadživotnej veľkosti. Následne Stanislav Polek poďako-
val vedeniu univerzity za príležitosť vytvoriť toto dielo počas 
nultého ročníka plenéru VetArt a prezentovať ho pred súčas-
nými i budúcimi generáciami učiteľov a študentov Univerzi-
ty veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
 Napĺňajúc odkaz J. A. Komenského neostala jeho socha len 
tak v prázdnom priestore. Na priľahlej stene bola namaľova-
ná jedna jeho myšlienka z Veľkej didaktiky (kap. XII.): Aby byli 
vzděláváni k vědění ne zdánlivému, nýbrž opravdovému, 
ne k povrchnímu, ale důkladnému. Úprimné a hlboké poďa-
kovanie patrí doc. PhDr. Jane Uhlířovej, CSc., z Pedagogickej 
fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, ktorá nám ako popredná 
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komeniologička veľmi ochotne a  nadmieru profesionálne 
pomohla s výberom citátu, ktorý by oslovil tak pedagógov, 
ako i študentov, ktorý by bol nadčasový a ktorý by vystihoval 
snahu našej univerzity poskytovať vysokú kvalitu vzdeláva-
nia neopomínajúc i jeho výchovný rozmer. Pridanou hodno-
tou tohto citátu je, že jeho zmysel ešte viac umocňuje motto 
našej univerzity COGNITIO IANUA SAPIENTIAE – Poznanie 

brána múdrosti. 
 Dielo Velká didaktika, ktoré vyšlo najprv v češtine a neskôr 
v latinčine pod názvom Didactica magna, patrí medzi najvý-
znamnejšie pedagogické spisy J. A. Komenského a považuje 
sa za prvé veľké dielo modernej pedagogiky. V českom origi-
náli citát z Velkej didaktiky majstrovsky na stenu namaľovali 
Tatiana Lörincová a Michal Kostecký.

Vernisáž výstavy fotografi í Štefana Vilčeka GALAPÁGY – zhmotnenie sna

 Poznanie i  estetický zážitok 
ponúkla prítomným i výstava foto-
grafi í, ktorá bola následne otvo-
rená prestrihnutím druhej pásky. 
Jej autor prof. Ing. Štefan Vilček, 
DrSc., ktorý cestu na Galapágy 
nosil v mysli veľmi dlho, aby sa mu 
nakoniec v  roku 2013 popri ceste 
do Ekvádora podarilo navštíviť aj 
toto súostrovie, vo  svojom prího-
vore zdôraznil osobitosť ostrovov 
Galpágy. Súostrovie tvorené 19 
ostrovmi je sopečného pôvodu 
a  žije na ňom množstvo jedincov 
výnimočnej fauny. Niektoré z  nich 
našli svoj biotop iba v  tunajších 
podmienkach. Z  viacerých živočí-

Vernisáž fotografi í prof. Vilčeka (vpravo) začala prestrihnutím pásky

Ostrov Bartolome Sopuch na ostrove Bartolome

Leguán Samec fregatky v čase párenia
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Korytnačka slonia Uškatce

Sula modronohá s mláďatami

chov uviedol leguány, korytnačky slonie, teplomilné tučnia-
ky, ale aj uškatce, fregatky, rôzne druhy súl, kormorány, peli-
kány, albatrosy, delfíny, morské korytnačky, raje, žraloky, 
veľryby. Na ostrovoch voľne nežije žiaden väčší predátor, 
takže zvieratá na Galapágoch nemajú prirodzeného nepria-
teľa vrátane človeka, čím stratili prirodzenú plachosť. Na 
jednotlivé ostrovy je možné dostať sa len na lodi a   pohy-
bovať sa po nich iba v malých skupinách, ktoré sú vedené 
kvalifi kovaným sprievodcom po vyznačených chodníkoch. 
Samostatný pohyb osôb je prísne zakázaný a po 18. hodine 
všetky výlety po ostrovoch končia. Návštevníci prespia na 
svojich lodiach a výlet pokračuje nasledujúci deň. Vystave-
né fotografi e boli urobené digitálnym fotoaparátom Canon 
s objektívmi Canon L rady počas  8-dňového výletu loďou po 
východnej časti súostrovia. Autor sa tiež poďakoval rektoro-
vi univerzity za ústretový prístup pri organizovaní výstavy. 
 Potom pána rektora so záujemcami previedol po výstave 
a všetky fotografi e autenticky komentoval. Obrázky prezen-
tujú prírodu Galapág, zaujímavé miesta, rôznych zástupcov 
vtáčej ríše, plazov a  morskej fauny. Na žiadnej fotografi i 
nenájdete väčšieho cicavca, okrem mierumilovných uškat-
cov, lebo na Galapágoch ani žiadne nežijú. Je pravda, že 
na dvoch ostrovoch, kde žijú ľudia, chovajú obmedzené 
množstva kráv a kôz, ale tie návštevník spravidla ani nestret-
ne. Návštevníci vernisáže ocenili prezentované fotografi e 
pochvalnými slovami, ktoré mnohí z nich aj zaznamenali do 
návštevnej knihy prof. Vilčeka.

 Prof. Vilčeka mnohí doteraz poznali len ako vedeckého 
pracovníka ústavu epizootológie a  preventívnej veteri-
nárskej medicíny zameriavajúceho sa na molekulovo-
-genetický výskum vírusov infi kujúcich zvieratá. 
 Tieto fotografi e aj nasledujúci rozhovor ho predstavujú 
aj ako dlhoročného cestovateľa a zanieteného fotografa, 
ktorý sa po prvýkrát odhodlal vystaviť svoje fotografi e na 
verejnosti.
Ako ste sa dostali k cestovaniu do exotických krajín?
Moje cestovanie malo pomerne logický vývoj. Začínal 
som už počas štúdií na vysokej škole prechodmi sloven-
ských pohorí, potom nasledoval prechod pohoria Fagaraš 
v  Rumunsku, neskôr Julské Alpy v Slovinsku. S  otváraním 
hraníc do sveta nasledovali cesty do USA, Mexika a ďalších 
štátov na rôznych kontinentoch.
Čo Vám dáva cestovanie?
Okrem toho, že je to moja záľuba i  akási životná fi lozofi a, 
pri cestovaní spoznávam krásy rôznych krajín, históriu, ľudí 

a  v  neposlednej miere je to aj dobrodružstvo. Na zvýšenie 
intenzity prežívania cesty uprednostňujem batôžkarský 
spôsob cestovania bez spolucestujúcich. Zájazdy cestov-
ných kancelárií v skupinách, kde je všetko vopred zabezpe-
čené, ma nelákajú. 
Prečo práve batôžkarský spôsob cestovania?
Cestovať ako batôžkar je výhodné pre nízke náklady na 
ubytovanie a  na transport po krajine. Batôžkar vždy spí 
v  najlacnejšom ubytovacom zariadení, spravidla v  hosteli, 
a  pre cestovanie využíva miestnu dopravu, všetko si sám 
organizuje, je nezávislý. To umožňuje bližšie poznať obyčaj-
ných ľudí v danej lokalite a hlbšie precítiť krajinu. Na druhej 
strane taký spôsob cestovania je spojený so zníženou úrov-
ňou hygieny, často aj s  istým hladovaním, neurčitosťou 
ubytovania, je viazaný na okamžité vlastné rozhodnutia, 
ale to všetko mi plne vyhovuje, ba robí mi radosť. V prípa-
de, že je to efektívne, použijem aj prenajaté auto, ktoré mi 
rýchlo sprístupnilo napr. najkrajšie miesta v  USA, Novom 
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Zélande, Islande.
Väčšina ľudí si myslí, že cestovanie do exotických krajín 
je veľmi nebezpečné.
Isté nebezpečenstvo tu vždy existuje, ale netreba byť para-
noidný. Pri dodržaní nevyhnutnej opatrnosti a prirodzenom 
zmysle pre ostražitosť je riziko do značnej miery minimali-
zované. A  napokon, istá dávka adrenalínu robí cestovanie 
zaujímavejším.
Iste ste na svojich cestách zažili príjemné i nepríjemné 
zážitky.
S  cestovaním to už tak býva. Prihodia sa všelijaké chvíle. 
Spomínam si, ako ma v magickom meste Varánasi v  Indii 
obkľúčil miestny klan chlapov a  žiadal značný poplatok 
za fotografovanie zakázaných miest. Ukecal som ich, ale 
aj tak to bola vysoká cena. Na nedávnej ceste po Číne ma 
miestny taxikár hlboko v noci vydieral síce o málu čiastku, 
ale akcia vyzerala pomerne nebezpečne a nebolo mi všetko 
jedno. Nepríjemné sú tiež spomienky na vedľajšie zdravot-
né problémy po užití antimalarika v Indii, alebo ťažký zápal 
pľúc v Kórei. Na druhej strane milé stretnutia s ľuďmi na Bali, 
v  Egypte, obetavá pomoc Indiánov v  Údolí monumentov 
v USA s mojím zamknutým autom, či rýchla pomoc s defek-
tom kdesi hlboko vo vnútrozemí na Aljaške, kde takmer niet 
ľudí, patria tiež medzi nezabudnuteľné momenty. Takéto 
príbehy sú soľou na dlhých cestách a organicky k nim patria.
Ku ktorým krajinám inklinujete viac?
Nemôžem povedať, že inklinujem k niektorej krajine. Je toľko 
zaujímavých destinácií, že opakovať niektoré cesty považu-
jem za kontraproduktívne. Mám rád krajiny, v ktorých ľudia 
vyznávajú budhizmus. Krajiny Južnej Ameriky s  neopako-
vateľnou atmosférou majú svoje zvláštne  čaro. Európa je 
nesporne tiež zaujímavý kontinent, ale nemá, aspoň pre 
mňa, čaro exotiky.

Čo považujete za svoj doterajší cestovateľský vrchol?
Každá cesta je v  momente realizácie tá najkrajšia. Ale 
k  mojim cestovateľským vrcholom patria Galapágy ako 
splnenie polstoročného sna, ktorý som v sebe nosil. Dostal 
som sa aj na Island, kde je nezvyčajná vulkanická krajina 
s  množstvom vodopádov, ale aj neskutočných prírodných 
scenérií. Nikde inde som neprecítil samotu tak ako na Islan-
de. Nový Zéland je nádherný kus našej Zeme s množstvom 
hôr, jazier, stôp po vulkanickej činnosti. Na ostrove Bali je 
možné na malej ploche vidieť exotické pamiatky aj „živý“ 
hinduizmus. Patagónia, hoci veľmi vzdialená a  rozsiah-
la, iste naplní očakávania každého cestovateľa. Ladakh 
v  severnej Indii je akoby skoncentrovaný Tibet. India je asi 
jedným z  najťažších cestovateľských cieľov, ale Nepál je 
pohodová cestovateľská lahôdka. 
Existujú destinácie, po ktorých ešte túžite?
Precestoval som iba zlomok zaujímavých lokalít na piatich 
kontinentoch. Neviem, či sa mi ešte podarí uskutočniť niek-
torý z cestovateľských plánov, medzi ktoré patrí Veľkonočný 
ostrov, vysokohorské pláne Bolívie, Uzbekistan a iné. Viem, 
že Antarktída zostane už iba snom. Ale i nesplnené sny majú 
svoje čaro... 
Čo uprednostňujete pri fotografovaní na svojich 
cestách?
Pri fotografovaní v  cudzine nielen dokumentujem pobyt, 
ale snažím sa nájsť aj netradičné zábery, hľadať čosi typické 
pre danú lokalitu – genius loci. Dnes sa už fotografovaniu 
venuje mnoho ľudí, ale poznám aj takých, ktorí na cestách 
nefotografujú. Z  môjho uhlu pohľadu sa oberajú o  jednu 
časť cestovateľského zážitku. Prvá časť je plánovanie cesty, 
druhá jej realizácia a  tretia  prezeranie fotografi í z  cesty 
a vybavovanie si spomienok.
                                                                                                                     lk

 Spomínané prelínanie sa umenia a poznania potom predviedli tvoriví pracovníci katedry chémie, biochémie a biofyziky, 
ktorí sa snažia napĺňať Komenského odkaz zvečnený v  ich pavilóne prostredníctvom svojej edičnej činnosti a zavádzania 
čo najviac praktických úloh do výchovno-vzdelávacieho procesu. Prítomní si prezreli  výstavu učebných textov pedagógov 
katedry a tiež zavítali do cvičebne biofyziky, kde si prezreli, ako prebieha praktická výučba biofyziky. Tento semester bola totiž 
prvý raz spustená elektronizácia praktických cvičení spočívajúca v elektronickom spracovaní výsledkov pomocou počítačov, 
ktoré sú študentom k dispozícii priamo pri experimentoch. RNDr. Valéria Verebová, ktorá sa podstatnou mierou podieľala na 
tejto modernizácii, predviedla, akým spôsobom študenti ukladajú svoje výsledky do virtuálneho priestoru, kde sú následne 
učiteľmi elektronicky hodnotené. Súčasne prezentovala intranetovú stránku, na ktorej sú uložené všetky informácie týkajúce 
sa predmetu vrátane elektronických skrípt a už prednesených prednášok. Hosťom boli ukázané aj štyri nové experimentálne 
cvičenia zrealizované pracovníkmi ústavu s fi nančnou podporou  ústavných  KEGA grantov.

Mgr. Ľudmila Kundríková
kancelárka

Doc. Staničová foto (vpravo) a RNDr. Verebová foto 
(hore) predvádzajú ukážky praktickej výučby v cvi-
čebni biofyziky
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 PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome) 
je v súčasnosti jedna z najzávažnejších vírusoch chorôb na 
farmách ošípaných v Európe, Amerike a Ázii. V rámci koordi-
novaného boja s PRRS v Európe bol Európskou úniou fi nan-
covaný projekt COST Action FA0902 „Understanding and 
combating porcine reproductive and respiratory syndrome 
in Europe”. Vedúcim projektu bol Dr. Tahar Ait-Ali z University 
of Edinburgh. V konzorciu boli združení zástupcovia z oblasti 
veterinárnej praxe a vedeckého výskumu z 25 štátov Európy. 
Pre účinnejší prenos informácií boli do konzorcia prizvaní aj 
zástupcovia z  USA a  Číny, kde v  súčasnosti cirkulujú vyso-
ko virulentné kmene PRRS vírusu, ktoré sú zodpovedné za 
výraznejšie klinické príznaky u  prasiat ako sú pozorované 
v Európe. Projekt odštartoval v roku 2009, trval 4 roky a končí 
v novembri 2013. Naša pracovná skupina z Centra excelent-
nosti – INFEKTZOON vedená prof. Ing. Štefanom Vilčekom, 
DrSc., sa k  projektu pripojila neskôr, v  r. 2011, takže sme 
v ňom aktívne pôsobili 2 a pol roka.
 Cieľom projektu bolo harmonizovanie úsilia v boji s PRRS 
na európskom kontinente v oblasti štandardizácie diagnos-
tiky choroby, koordinácie vedeckého výskumu a  vypraco-
vania účinnejších ozdravovacích programov proti PRRS. 
V kontexte celkových vytýčených cieľov našou úlohou bolo 
prispieť v  oblasti diagnostiky a  genetickej charakterizácie 
PRRS vírusových izolátov, ktoré cirkulujú na území Slovenska 
a  v  susedných štátoch. Zároveň sme chceli získať informá-
cie a rady od skúsenejších partnerov pri štúdiu genetických 
pochodov v bunkách infi kovaných vírusom.
 V  priebehu riešenia projektu bolo zorganizovaných 20 
wokshopov a  stretnutí, o  ktoré prejavili záujem nie len 
medzinárodní odborníci, ale aj päť komerčných fi riem, ktoré 
vedecké podujatia aj čiastočne spolufi nancovali. Okrem 
toho 24 mladých vedeckých pracovníkov navštívilo reno-
mované vedecké pracoviská v zahraničí, aby si tam osvojili 
náročnejšie metodické postupy. Zástupcovia našej pracov-
nej skupiny sa zúčastnili na diagnostickom a  genetickom 
workshope v Brescii a v Ladi (Taliansko). Náš doktorand bol 
pozvaný na workshoop do Veľkej Británie, kde získal cenné 
skúsenosti s vyhodnocovaním molekulovo-genetických dát 
generovaných technikou microarray. Každoročne sme sa 
tiež zúčastňovali výročných zasadnutí konzorcia projektu 
a na stretnutiach sme aktívne prezentovali výsledky získané 
v našom laboratóriu.

Projekt PRRS COST Action končí – čas kryštalizuje jeho prínos

 Na záverečnom stretnutí riešiteľov, ktoré sa konalo 17. – 
19. 10. 2013 v Heraklione na Kréte, sme všetci konštatovali, 
že projekt bol úspešný, nakoľko sa nám podarilo zmapovať 
situáciu o  PRRS v  Európe a  dosiahli sme cenné vedecké 
výsledky. Tieto údaje budú zhrnuté v  spoločnej knižnej 
publikácii, ktorá bude dostupná aj širšej odbornej verejnosti.
Ukazuje sa, že napriek enormnému úsiliu odborníkov 
z  rôznych vedných disciplín a  veterinárskej praxe vypraco-
vanie účinného ozdravovacieho programu proti PRRS nie je 
ľahké. Problém je sťažený tým, že vírus je veľmi variabilný na 
antigénnej aj genetickej úrovni. Imunita zvierat získaná proti 
aktuálne cirkulujúcemu kmeňu v  chove je nízka a  zároveň 
málo účinná proti evolučne mladším vírusovým izolátom. 
Terajšie vakcíny sú málo efektívne a po čiastočnom potlače-
ní vírusu sa opakovane objavujú nové ohniská spôsobujúce 
značné ekonomické straty v chovoch ošípaných.
A čo dal tento projekt nášmu tímu?
 Pôsobením v  medzinárodnom vedeckom konzorciu sme 
získali ucelenú predstavu o výskyte PRRS v rôznych európ-
skych štátoch. Na stretnutiach sme boli kontinuálne infor-
movaní o najnovších vedeckých poznatkoch a sami sme tiež 
prispievali do databázy nových údajov o víruse a chorobe. 
Na genetickej úrovni sme otypizovali PRRS vírusové izoláty 
zo Slovenska, Českej republiky a z Rakúska. Pri tejto analý-
ze sme zistili doteraz neznámy polymorfi zmus dĺžky ORF7 
oblasti vírusového genómu, ktorý kóduje nukleokapsidový 
N proteín. U  dvoch vírusových izolátov zo Slovenska sme 
zistili najdlhšiu dĺžku N proteínu, ktorá doteraz nebola 
popísaná vo vedeckej literatúre. Naše štúdie tiež potvrdili 
pomerne zriedkavý výskyt PRRS vírusu u diviaka, ktorý bol 
zastrelený na východnom Slovensku. Zároveň sme urobili 
rozsiahlu štúdiu o  zmiešaných vírusových infekciách vráta-
ne PRRS vírusu v  chovoch ošípaných na Slovensku. Tieto 
poznatky boli publikované alebo budú poslané na zverejne-
nie v renomovaných vedeckých časopisoch.
 Nesporným prínosom pre našu skupinu je aj naviazanie 
nových odborných kontaktov. Vďaka doterajšej práci sme 
boli prizvaní do tohto projektu a pevne veríme, že naša ini-
ciatíva nám ešte viac pootvorí dvere do európskeho výskum-
ného priestoru. 

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

 Dňa 18. 10. 2013 KVL SR zorganizovalo v  Nitre v  spolu-
práci s  partnerskými organizáciami stretnutie Kalendárium 
vzdelávacích akcií za účelom prípravy a koordinácie plánu 
odborných vzdelávacích akcií pre veterinárnych lekárov 
na nasledujúci kalendárny rok. Za našu univerzitu sa tohto 
stretnutia zúčastnil prorektor doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. 
Do plánu vzdelávacích akcií na rok 2014 boli zahrnuté aj 
vedecké a  odborné podujatia organizované jednotlivými 
pracoviskami našej univerzity. Z  vedeckých podujatí sú  to 
konferencia HYGIENA ALIMENTORUM  XXXV, V. medziná-
rodná vedecká konferencia INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE 
CHOROBY ZVIERAT a 11. Lazarove dni výživy a veterinárnej 

Kalendárium vzdelávacích akcií KVL SR na rok 2014

dietetiky. Okrem toho sú naplánované aj odborné prednášky 
a workshopy zabezpečované klinikou koní, klinikou vtákov, 
exotických a voľne žijúcich zvierat a klinikou malých zvierat 
s  témami Umelá inseminácia kobýl, Ochorenia exotických 
zvierat vo veterinárnej praxi, Traumatické poranenia exotic-
kých zvierat, Imobilizácia zvierat, Neurologický workshop 
II. – diferenciálna diagnostika, Kardiologický workshop a 
Diagnostika a prevencia chorôb včiel. Konečná verzia Kalen-
dária 2014 bude zverejnená na webovom sídle KVL SR.

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
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Novovymenované vysokoškolské profesorky z UVLF v Košiciach

 Prezident SR Ivan Gašparovič vyme-
noval 22. 10. 2013 v Prezidentskom 
paláci nových profesorov vysokých 
škôl. Na slávnostnom akte boli prítom-
ní štátny tajomník Ministerstva škol-
stva SR Štefan Chudoba, prezident 
Slovenskej rektorskej konferencie Libor 
Vozár, predseda Rady vysokých škôl SR 
Viktor Smieško a ďalší hostia.
 Prezident v  slávnostnom príhovo-
re zablahoželal 35 vysokoškolským 
učiteľom k  dosiahnutému úspechu 
v ich profesionálnej kariére. Vo svojom 
príhovore pripomenul, že profesori sú 
kľúčovou kategóriou vysokoškolských 
učiteľov, na nich sa o. i. viažu práva 
garantovať vysokoškolské študijné 
programy, teda ak pribudne profesor, 
rozšíri sa ponuka študijných progra-
mov a uviedol: „Obrazne možno pove-

Prof. Z. Faixová pri preberaní dekrétu z rúk prezidenta SR (foto: Michal Svitok, TASR)

dať, že profesori sú soľou a  korením v  živote každej vysokej 
školy. Dnešný deň je teda rovnako sviatkom aj všetkých vzdelá-
vacích ustanovizní, na ktorých pôsobíte.“
 Ivan Gašparovič ďalej vyjadril nádej, že zvyšujúci sa počet 
docentov a profesorov vysokých škôl v Slovenskej republi-
ke, menovaných na báze našej vlastnej tradície ako istý typ 
ocenenia celoživotnej práce, nie je iba výsledkom konjunk-
turálneho prístupu vysokých škôl k svojim vlastným potre-
bám. „Verím, že pre každého z vás bude dnešný deň znamenať 
aj ďalšiu motiváciu pre vlastný osobnostný rast na prospech 
vašich študentov i  celej našej spoločnosti. Pamätajte, prosím, 
na to, že dosiahnutie titulu profesor nie je v  tomto kontexte 
cieľom, ale iba prostriedkom a  zároveň vašou prednosťou, 
výsadou a značkou kvality,“ uviedla hlava štátu.
 Ako ďalej prezident zdôraznil, len kvalitné vzdelanie dáva 
mladým ľuďom reálnu perspektívu, aby uspeli v tvrdej konku-
rencii na rodiacom sa globálnom trhu práce a konštatoval, že 
vzdelaní a kvalifi kovaní ľudia boli, sú a vždy budú meradlom 

úrovne úspešnosti každej krajiny. Fakt, že mimoriadne veľa 
našich mladých ľudí dáva prednosť štúdiu na zahraničných 
vysokých školách a veľa z nich uvažuje o svojom pôsobení 
a profesionálnej realizácii, angažovanosti mimo svojej vlasti 
naznačuje, že asi nie je všetko v tomto smere v poriadku.
 Menovacie dekréty si z rúk prezidenta Ivana Gašparoviča 
prevzali aj dve vysokoškolské profesorky z Univerzity veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – doc. MVDr. Zita 
Faixová, PhD., v odbore veterinárna morfológia a fyziológia, a 
doc. MVDr. Mária Goldová, PhD., v odbore infekčné a inváz-
ne choroby zvierat.
 Novovymenovaným vysokoškolským profesorkám našej 
univerzity srdečne blahoželáme a  prajeme im pri napĺňaní 
ich náročného a  zodpovedného povolania pevné zdravie, 
šťastie a spokojnosť v osobnom i pracovnom živote.
 Priebeh slávnostného aktu menovania profesorov vyso-
kých škôl je dostupný na:
http://www.prezident.sk/?video-archiv.

Prof. M. Goldová  pred Prezidentským 
palácom v Bratislave   (Foto: archív Z. 
Faixovej)
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Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., šesťdesiatnikom

 Dňa 18. októbra 2013 sa dožil významného životného jubilea prof. 
MVDr. Juraj Pistl, PhD., vedúci katedry mikrobiológie a  imunológie, 
ktorý pôsobí na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach od roku 1978. Jubilant sa podieľa na výučbe študentov všetkých 

 Uprostred pedagogickej, vedeckej, riadiacej, organizačnej 
a tvorivej práce sa  v  plnom nasadení dožíva šesťdesiatych 
narodenín prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., vedúci ústa-
vu biológie, zoológie a  rádiobiológie, dlhoročný predseda 
rady základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na UVLF v Košiciach.
 Narodil sa 24. 10. 1953 vo Svidníckom okrese v  obci 
Mestisko, kde navštevoval aj základnú deväťročnú školu. 
V rokoch 1969 – 1972 študoval na SVŠ v Giraltovciach a po 
maturitných skúškach začal študovať jednoodborové štú-
dium biológie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, 
ktoré úspešne ukončil v roku 1977. Už počas štúdia na vyso-
kej škole sa aktívne zapájal do vedeckej práce, výsledkom 
čoho bolo, že počas päťročného štúdia bol štyrikrát víťazom 
na ŠVK v odbore všeobecná biológia. Okrem toho sa aktív-
ne zapájal aj do spoločenského života v rámci zväzu mláde-
že, keď bol na fakulte tri roky predsedom fakultné výboru 
a  v  rokoch 1976 – 1980 predsedom celoškolského výboru 
UPJŠ v  Košiciach a  v  Prešove. Pri promočnej slávnosti bol 
za aktívnu činnosť ocenený cenou dekana PF UPJŠ a cenou 
rektora UPJŠ. V roku 1980 mu bola za aktívnu prácu pri rozvo-
ji univerzity udelená bronzová medaila UPJŠ.
 Po úspešnom ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte 
UPJŠ v  roku 1977 nastúpil ako vedecko-výskumný pracov-
ník na Katedru všeobecnej biológie PF UPJŠ, kde bol zapo-
jený do plnenia štátnych plánov základného výskumu, 
ale predovšetkým plnenia plánu „Z“. Od roku 1982 sa stal 
odborným asistentom na katedre, kde zabezpečoval aj ako 

garant výučbu troch biologických disciplín. V  roku 1980 
obhájil dizertačnú prácu a získal titul RNDr. a v roku 1986 po 
obhájení dizertačnej práce vedeckú hodnosť kandidáta vied 
v odbore všeobecná biológia. V  rokoch 1984 – 1987 vyko-
nával funkciu zástupcu vedúceho katedry. Bol členom Stálej 
československej skupiny pre kozmickú biológiu a  v  rámci 

Prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. – 60-ročný

troch stupňov vysokoškolského vzdelávania. Je 
garantom predmetov mikrobiológia, aplikovaná viro-
lógia a klinická mikrobiológia a imunológia v študij-
nom programe VVL. Na 3. stupni vysokoškolského 
vzdelávania je garantom študijného odboru 15.11 
virológia a členom komisií pre obhajoby doktorand-
ských prác v študijných programoch mikrobiológia, 
imunológia, toxikológia, neurovedy a  na Lekárskej 
fakulte UPJŠ mikrobiológia a verejné zdravotníctvo. 
V  rámci pedagogicko-výskumnej činnosti bol školi-
teľom mnohých prác ŠVOČ, z ktorých viaceré dosiahli 
popredné umiestnenia, a  tiež viacerých diploman-
tov a  doktorandov, ktorí úspešne obhájili svoje 
práce. Jeho vedecká činnosť je zameraná na rieše-
nie aktuálnych problémov v  oblasti mikrobiológie 
a imunológie, kde sa podieľal na riešení výskumných 
úloh týkajúcich sa vírusových infekcií (rotavírusy, 
pestivírusy, cirkovírusy, fl avivírusy), profylaxie salmo-
nelózy a aktinobacilovej infekcie ako aj problematiky 
životného prostredia (imunotoxikológia). Výsledkom 
tejto výskumnej činnosti je 71 publikácií v databáze 
CC, 121 citácií v  SCI a  desiatky ďalších vedeckých 
a odborných publikácií, kapitol vo vedeckých mono-
grafi ách a knihách. Je spoluautorom patentu Spôsob 
stabilizácie leukocytárneho dialyzátu, a technolo-
gickej dokumentácie Príprava biologického prepa-
rátu na báze leukocytárneho dialyzátu „Ledsalm“ 

pokračovanie
na str. 22

pokračovanie
na str. 22
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Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., šesťdesiatnikom

Prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. – 60-ročný

medzinárodného programu INTERKOZMOS sa zúčastnil 
troch experimentov z biodružíc. 
 V  rokoch 1987 – 1991 pôsobil ako prvý námestník riadi-
teľa Ústavu rádioekológie a využitia jadrovej techniky v Koši-
ciach a v Spišskej Novej Vsi. Tu okrem iného znovu zaviedol 
organizovanie medzinárodných rádioekologických konfe-
rencií a medzinárodných konferencií o  rádioimunoanalýze. 
V roku 1988 získal vedecký kvalifi kačný stupeň II a. V rámci 
Československej komisie pre atómovú energiu bol členom 
viacerých významných odborných komisií ako aj posudzo-
vateľom projektov Medzinárodnej komisie pre atómovú 
energiu so sídlom vo Viedni, a to predovšetkým z pohľadu 
využívania jadrovej energie v mieri.
 Od 1. 5. 1991 až doteraz pôsobí na Univerzite veterinár-
skeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach ako vysokoškolský 
pedagóg. Jeho prvé kroky viedli na katedru ochrany a tvorby 
životného prostredia a  jeho prvoradou úlohou bolo znovu 
zaviesť a rozvíjať študijný predmet rádiobiológia a neskôr aj 
rádiobiológia potravín. Počas pôsobenia na tejto katedre bol 
zástupcom vedúceho katedry, vedúcim oddelenia a neskôr 
aj vedúcim ústavu rádiobiológie ako aj jedno funkčne obdo-
bie vedúcim ústavu ochrany životného prostredia. 
 V  súčasnosti už druhé funkčné obdobie zastáva funk-
ciu vedúceho ústavu biológie, zoológie a  rádiobiológie. 
Okrem pedagogickej činnosti sa doteraz podieľal na rieše-
ní 8 projektov VEGA ako vedúci, zástupca vedúceho, resp. 
spoluriešiteľ. Publikoval ako autor či spoluautor viac ako 70 

vedeckých prác v CC, viac ako 170 odborných a iných prác. 
Doteraz vychoval 8 doktorandov v internej a externej forme 
štúdia. Vychoval 37 diplomantov. Je podpredsedom jednej 
a členom druhej komisie pre udeľovanie titulov PhD. 
 V  roku 1996 sa habilitoval za docenta v  odbor biológia 
a v roku 2004 bol prezidentom Slovenskej republiky vyme-
novaný za vysokoškolského profesora v  odbore hygiena 
potravín a prostredia.
 Po vzniku samostatného Slovenska bol iniciátorom, 
organizátorom i  odborným garantom rádiobiologických 
konferencií s  medzinárodnou účasťou. Je autorom, resp. 
spoluautorom piatich titulov vysokoškolských učebných 
textov. Jeho zásluhou ako iniciátora sa doteraz organizujú 
prípravné kurzy pred prijímacími skúškami.
 Prof. Toropila je aj skúseným odborárskym funkcionárom. 
Veď našu základnú organizáciu vedie už takmer sedemnás-
ty rok. Aj jeho zásluhou sa obnovilo organizovanie univer-
zitného plesu, Majálesu či tradičného futbalového turnaja 
troch univerzít. Z pozície svojej funkcie sa výraznou mierou 
podieľa na presadzovaní oprávnených sociálnych požiada-
viek zamestnancov školstva.
 Vážený pán profesor, z  úprimného srdca Ti prajeme do 
dlhých ďalších rokov veľa pevného zdravia,  šťastia a splne-
ných snov, mnoho  úspechov v pracovnom i osobnom živo-
te.

Kolektív spolupracovníkov
z ústavu biológie, zoológie a rádiobiológie

na prevenciu salmonelózy u teliat. Jeho aktívna výskumná 
činnosť v oblasti imunológie vytvorila odborné zázemie pre 
vznik nového samostatného predmetu imunológia v  roku 
1989 a   v roku 2007 aj predmetu imunotoxikológia. Nie sú 
zanedbateľné ani jeho bohaté prednáškové aktivity či už na 
domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, alebo aj 
v rámci kurzov a školení praktických veterinárskych lekárov.
 Prof. Pistl bol zodpovedným riešiteľom viacerých domá-
cich projektov VEGA a  členom riešiteľských kolektívov 
niekoľkých významných zahraničných projektov ako sú 
projekty 6. rámcového programu EU, Nórskeho fi nančného 
mechanizmu či  Tempus. V  posledných rokoch je spolurie-
šiteľom viacerých štrukturálnych projektov spolufi nanco-
vaných zo zdrojov EÚ (Infektzoon, Neurovedy, Probiotech, 
MediPark). V rámci jedného z týchto projektov bolo na našej 
univerzite etablované Centrum excelentnosti pre nákazy 
zvierat a zoonózy – Infektzoon, kde je vedúci sekcie izolácia 
patogénov. Vzhľadom na výsledky vo vedeckej oblasti bol 
vymenovaný za člena Vedeckej rady UVLF v Košiciach ako 
aj VR Neuroimunologického ústavu SAV. Absolvoval celý 
rad zahraničných študijných pobytov (Nemecko, Belgicko, 
Anglicko, Taliansko). Z  jeho ostatných knižných publikácií, 
na ktorých sa podieľal ako vedúci autorského kolektívu, by 
sme mohli spomenúť vedecké monografi e Imunotoxikoló-
gia vo veterinárnej medicíne (2005), Stále aktuálne zoonózy 
(2009) a knižné učebnice Bakteriálne, vírusové, parazitárne 
a mykotické zoonózy (2009) a Veterinárna virológia (2013).

 Povestnou je jeho iniciatíva pri formovaní študentov 
v  rámci pedagogickej činnosti, ale aj jeho ochota a  ústre-
tovosť pri utužovaní pracovného kolektívu, jeho pozitívny 
vzťah k mladším kolegom, začínajúcim pedagógom, ktorým 
je vždy nápomocný a ochotný podať pomocnú ruku. Boha-
té skúsenosti, vyplývajúce z  jeho dlhoročnej pedagogickej 
činnosti, ale aj z kontaktov s praxou a s praktickými veteri-
nárskymi lekármi, významne prispievajú nielen k rozvoju 
vedeckej a odbornej práce, ale najmä k inovácii a zdokona-
leniu pedagogickej činnosti, čo výrazne ovplyvňuje výchovu 
študentov v slovenskom aj v  zahraničnom štúdiu na našej 
univerzite a ich prípravu pre prax.
 Možno konštatovať, že prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., nie je 
vnímaný na UVLF v Košiciach len ako vedúci katedry, ale 
aj ako človek schopný a  ochotný vždy vypočuť si názory 
iných, poradiť, pomôcť, ako priateľ a človek, ktorý sa dokáže 
zabaviť, vtipkovať, vie urobiť všetko pre to, aby veci mohol 
ovplyvniť pozitívnym smerom.
 Úprimne ďakujeme jubilantovi za všetko, čím pozitívne 
ovplyvnil chod katedry aj chod našej univerzity, za obrovský 
kus dobre vykonanej práce. Do ďalších rokov mu prajeme 
dobré zdravie, veľa elánu a tvorivých síl v pracovnom živote 
pre nové iniciatívy vedúce k napredovaniu našej alma mater 
a v osobnom živote mu želáme šťastie, pohodu a radosť z 
úspechov svojich blízkych.

 Kolektív spolupracovníkov
 z katedry mikrobiológie a imunológie
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 Dňa 21. 10. 2013 sa našej univerzite uskutočnila v  pries-
toroch klinickej posluchárne hosťovská prednáška emerit-
ného profesora Charles E. Shorta z Cornell University v New 
Yorku. Profesor Short je významným odborníkom v oblasti 
anestéziológie a  manažmentu bolesti. Aj po odchode do 
dôchodku a ukončení aktívnej činnosti v nemocničnej praxi 
naďalej pokračuje v  prednáškovej činnosti a venuje sa aj 
konzultačnej činnosti v oblasti výchovy a výskumu proble-
matiky anestéziológie a analgézie. Je autorom viac ako 350 
vedeckých a odborných publikácií, viacerých kapitol v kniž-
ných publikáciách ako aj samostatných kníh v danej špecia-
lizovanej oblasti – Veterinary Anesthesia, The principles 
and Practice of Veterinary Anesthesia, Animal Pain. Profesor 
Short bol a je zakladajúcim členom, čestným členom, pred-
sedom, vedúcim a prezidentom mnohých medzinárodných 
organizácií zameraných na problematiku anestéziológie 
a  manažment bolesti. Veterinárna anestézia, analgézia, by 
bez zanietenosti a oddanosti profesora Shorta tejto proble-
matike nemohla byť tam, kde dnes je. Za svoje dlhoročné 
aktivity získal mnohé medzinárodné ocenenia. 
 Profesor Short svoje mnohoročné teoretické aj odborné 

Prednáška Prof. Charlesa E. Shorta na našej univerzite

praktické životné skúsenosti odovzdáva aj v  období po 
odchode na dôchodok praktickým veterinárnym lekárom 
aj študentom na veterinárnych vzdelávacích inštitúciách. 
V rámci jedného z takýchto prednáškových pobytov v Euró-
pe tohto roku organizovaných farmaceutickou spoločnosťou 
Richter Pharma AG oslovil aj našu univerzitu s ponukou pred-
nášok pre študentov z tejto špecializovanej oblasti odbornej 
veterinárnej činnosti. Zo širokej ponuky tém v oblasti všeo-
becnej anestéziológie ako aj problematiky anestéziológie 
a analgézie u koní a malých zvierat boli pre hosťovskú pred-
nášku vybrané 3 témy: Perioperative anesthesia and pain 
management in small animal practice, Anesthesia and pain 

management for equi-
ne orthopedics a  Crisis 
management – anesthe-
tic emergencies and 
complications. Záujem 
o  uvedené prezentácie 
bol zo strany študentov 
veľký, o  čom svedčila 
do posledného miesta 
naplnená prednáško-
vá miestnosť a  výdrž 
väčšiny študentov až do 
konca. Dôkazom zaují-
mavosti vybraných tém 
boli aj otázky študentov 
kladené na konci pred-
nášky a ešte aj po ofi ciál-
nom ukončení prezentácie. Sám profesor Short bol z účasti 
študentov aj pedagógov, a to nielen z ich pasívnej účasti, ale 
aj z ich diskusných aktivít, milo prekvapený. Pretože profesor 
bol aktívne činný v praktickej veterinárnej činnosti, prejavil 

záujem spoznať našu univerzitu viac a  hlavne vidieť naše 
kliniky. Preto skôr, než absolvoval svoje poobedňajšie pred-
nášky, sme s  ním v  spolupráci s  pracovníkmi jednotlivých 
kliník vykonali ich prehliadku, v rámci ktorej mal možnosť sa 
stretnúť a diskutovať aj s niektorými pracovníkmi kliník, videl 
prevádzku ich ambulancií ako aj priamu klinickú výučbu 
študentov. Diskusia s profesorom pokračovala aj po absolvo-
vaných prednáškach v neskorých poobedňajších hodinách, 
pretože aj on mal viacero otázok týkajúcich sa veterinárneho 
vzdelávania, veterinárnej služby ako aj problematiky poľno-
hospodárstva na Slovensku. 
 Sme radi, že sa naši študenti aj pedagógovia mohli 
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priamo stretnúť s  takou významnou osobnosťou, ktorá 
prejavila záujem o našu univerzitu. Veríme, že jeho pobyt 
zanechal dobré dojmy a prispeje k šíreniu dobrých referencií 
o  našom veterinárnom vzdelávaní aj ďaleko za hranicami 
našej republiky. Toto presvedčenie vyjadrujú slová profeso-
ra Shorta zaslané nasledujúci deň po jeho návšteve, ktoré 
pre autentickosť uvádzam v  origináli: „I want to thank you 
for such a great day at your university. Thank you for the tour 
which helped me understand more about the lecture emphasis.
It was nice to meet so many faculty and staff . I was especially 
delighted with the student numbers and very impressed with 

their interest in the lectures. It made me feel so good about 
coming here and I really appreciate the arrangements. It was 
also very nice to have our post lecture visit. All in all, I consider it 
was a great day and thanks to all involved. I wish you the very 
best in the future. You are doing very nice work and very dedica-
ted. I‘ll always remember my visit.“

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

Foto: MVDr. Dušan Cedzo

Znovuzavedenie včelárenia na UVLF

 Včely fascinujú človeka od pradávna. Ľudia si včely váži-
li nielen pre produkty, ktoré im poskytujú, ale aj kvôli ich 
pozitívnym a  užitočným vlastnostiam, ako je napr. ich 
harmónia v spoločenstve, pracovitosť, organizovanosť a ne-
sebeckosť. V  súčasnosti sú zároveň aj indikátorom stavu 
životného prostredia, v ktorom žijú.   
 A to bol jeden z dôvodov, prečo Národné referenčné labo-
ratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach začalo s chovom včiel na jej pôde. V júni 
2012 bolo dovezených 5 včelstiev od p. Bojtima do areálu 
univerzity za účelom zavedenia OECD metodík na včelách na 
pracovisku NRL. Napriek rušivému momentu v podobe blíz-
kosti kotolne (pernamentný hluk kotlov počas vykurovacej 
sezóny) včelstvá zdarne prezimovali. Pre lepšie plánovanie 
pokusov sa NRL rozhodlo rozšíriť počet včelstiev, ale z dôvo-
du limitovaného priestoru v  areáli univerzity požiadalo 
vedenie univerzity o riešenie tohto problému. Po spoločnej 
diskusii sa rozhodlo vedenie UVLF na svojom zasadnutí zria-
diť výskumnú,  výučbovú  a produkčnú včelnicu v Účelovom 
zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanov-
ciach. 
 Zriadením včelnice s medárňou bol poverený vedúci 
Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel 
v  Rozhanovciach Ing. I. Sopoliga, odbornú garanciu nad 
samotným chovom prevzal MVDr. R. Sabo, PhD. Zriaďovanie 
samotnej včelnice a  medárne bolo odborne konzultované 
s  MVDr. M. Staroňom zo Včelárskeho ústavu v  Liptovskom 
Hrádku. Po obhliadke pracoviska v  Rozhanovciach sa za 
najvhodnejší priestor pre chov včelstiev určil priestor blízko 
zadnej brány. Z  bývalej králikárne, ktorá prestala plniť svoj 
účel, bol plášť stavby využitý ako včelín.
 V marci 2013 sa začali svojpomocne plniť stavebné práce 
s vybudovaním včelnice (obrázok 1).

 Koncom júna 2013 bolo zakúpených a prevezených od p. 
ThLic. Michala Tkáča 10 odložencov (obrázok č. 2).
 Ide o umelo vytvorené včelstvo s mladou matkou. Odlo-
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žence boli dodané na rámikoch inej miery (B-miera) než na 
akej bolo naplánované včelárenie (Langstroth) na včelnici 
(obrázok č. 3), ale aj tento „problém“ bol vyriešený minimál-
nymi úpravami v zakúpených Langstroth úľoch.
 Predpokladáme, že na druhý rok sa nám podarí úplne 
prejsť na Langstroth rámikovú mieru. Výsledok si vyžadoval 
veľa energie. Šlo o práce časovo a fyzicky náročné. Konečný 
stav odzrkadlil celú námahu (obrázok č. 4).
 Na včelnici je okrem produkcie medu naplánovaná aj 

Naše rady navždy opustil MVDr. Ivan Berecký, CSc.

 Pracovníci Ústavu 
farmakológie UVLF v 
Košiciach s  hlbokým 
zármutkom v srdci prija-
li správu, že 13. októbra 
2013 vo veku 83 rokov 
nás navždy opustil dlho-
ročný kolega a uznáva-
ný pedagóg MVDr. Ivan 
Berecký, CSc.
 MVDr. Ivan Berec-
ký, CSc., sa narodil  15. 
decembra 1929 vo 
v ý c h o d o s l o v e n s k e j 

obci Torysa. Stredoškolské štúdium ukončil na gymnáziu v 
Košiciach v roku 1949. V tom istom roku začal študovať na 
novozaloženej Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. Po 
jej absolvovaní nastúpil 1. 9. 1954 na Katedru farmakológie 
VŠV ako odborný asistent, kde pôsobil až do r. 1995, kedy 
odišiel do dôchodku. V kontakte so svojou alma mater ostal 
aj naďalej podieľajúc sa na výučbe zahraničných študentov. 
Okrem pedagógie sa Dr. Berecký venoval aj výskumnej práci, 
do roku 1959 problematike antihelmintík a  od roku 1960 
pôsobeniu neurovegetatívnych látok na motilitu bachora. S 
týmto zameraním obhájil v r. 1967 kandidátsku dizertačnú 
prácu na tému Porovnanie účinku vybraných antitympaník 
pri penistej tympánii in vitro a  ruminografi cké sledovanie 
vplyvu niektorých farmák na motoriku bachora u  oviec. 
V ďalšom období orientoval svoj výskum na štúdium sulfón-
amidov, ich farmakokinetike a interakciám s inými liečivami. 
Výsledky svojej vedeckej práce zverejnil vo viac ako 60 publi-
káciách  doma aj v zahraničí.
 MVDr. Berecký sa významne podieľal aj na propagácii 
našej univerzity v zahraničí. V rokoch 1967 – 71 pôsobil ako 
profesor veterinárskej farmakológie na Univerzite v  Hava-
ne na Kube, kde zaviedol sylaby prednášok a praktických 

cvičení z farmakológie.  V roku 1969 tu vydal učebné texty 
Praktické cvičenia z farmakológie,  ktoré sa doteraz  použí-
vajú. V rokoch 1975 a 1981 boli pod jeho vedením vydané 
skriptá na praktické cvičenia z farmakológie aj pre študentov 
veterinárskej medicíny na Slovensku. V období rokov 1978 – 
80 v pozícii profesora farmakológie na Veterinárskej fakulte 
Univerzity v Dar-es-Salaam v Tanzánii viedol Katedru fyzioló-
gie, biochémie a farmakológie. Mal hlavný podiel na vybudo-
vaní oddelenia farmakológie na novozriadenej Veterinárskej 
fakulte v Morogoro po materiálnej a pedagogickej stránke. 
Po krátkom pobyte na Slovensku odchádza do Nigérie, kde 
pracoval v rokoch 1984 – 1987 vo funkcii profesora farma-
kológie na Veterinárskej fakulte Univerzity v Maiduguri,  kde 
v  roku 1987 inauguroval prednesením prednášky Interak-
cie liečiv. V  domácich podmienkach mu, žiaľ, dosiahnutie 
tohto pedagogického titulu z  politických dôvodov nebo-
lo umožnené. Ako profesor farmakológie pôsobil v rokoch 
1991 – 1992 v Mozambiku na Veterinárskej fakulte Univer-
zity v  Mapute. Dr. Berecký okrem výučby úspešne viedol 
študentov pri diplomových prácach v zahraničí aj na našej 
univerzite. Medzi študentmi bol obľúbený pre jeho korektný 
prístup a snahu naučiť ich logickému postupu pri náročnom 
štúdiu farmakológie. MVDr. Bereckého poznali  mnohí vete-
rinárni lekári privátnej a štátnej veterinárskej služby, nakoľko 
sa aktívne podieľal aj na postgraduálnych školeniach, semi-
nároch a workshopoch. 
 MVDr. Ivan Berecký bol vzácny človek. Veterinárna pospo-
litosť bude na neho spomínať nielen ako na zanieteného, 
erudovaného učiteľa, ale predovšetkým ako na človeka 
skromného, úprimného a  čestného,  pripraveného vždy 
ochotne poradiť a pomôcť. 
 Pamiatku MVDr. Ivana Bereckého, CSc., si navždy uchová-
me v našich srdciach a spomienkach. 

Kolektív Ústavu farmakológie UVLF v Košiciach

produkcia peľu a propolisu. Okrem už nadviazanej vedeckej 
spolupráce s Včelárskym ústavom v  Liptovskom Hrádku sa 
NRL UVLF v Košiciach črtá spolupráca so SAV, a to v oblasti 
prevencie chorôb včiel.   
Momentálne sú včelstva liečené a  pripravované na zazi-
movanie. Veríme, že úspešne prezimujú a potešia nás aj na 
druhý rok.   

MVDr. Rastislav Sabo, PhD.,
Ing. Igor Sopoliga, MVDr. Martin Staroň
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 V dňoch 24. a 25. septembra 2013 sa uskutočnil v konfe-
renčných priestoroch  Technického múzea v Brne odbor-
ný seminár Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. 
K  historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního 
lékařství. Podujatie usporiadalo Technické múzeum v  Brne 
v spolupráci s Veterinání a farmaceutickou univerzitou Brno, 
Zdravotnickým múzeem Národní lékařské knihovny v Praze, 
Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceu-
tické fakulty v Hradci Králové a Společnosti pro dějiny věd 
a techniky. Cieľom seminára bolo umožniť stretnutie odbor-
níkov, ktorí sa problematikou dejín medicíny, farmácie 
a veterinárskeho lekárstva už roky intenzívne zaoberajú, ako 
aj záujemcov z odbornej verejnosti z  iných oblastí, zaobe-
rajúcich sa zbierkovými fondmi v rámci muzeálnej činnosti 
a archívnymi zdrojmi pri uskutočňovaní výstavných a výuč-
bových projektov a expozícií. 
 Do programu podujatia bolo  zaregistrovaných 34 pred-
nášok a  3 plagátové oznamy. Z  týchto príspevkov bolo 
23 z  pracovísk z  Českej republiky a  14 prác zo Slovenskej 
republiky. Problematikou z oblasti veterinárskeho lekárstva 
sa zaoberalo 12 prezentácií, ktoré boli po šesť z  pracovísk 
Českej republiky aj zo Slovenska. S tematikou z oblasti vete-
rinárskeho lekárstva boli na podujatí prezentované nasle-
dovné príspevky: 
 1. Prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc., VFU Brno: Doktor-
ské zvěrolékařské dizertace na brněnské Vysoké škole 
veterinární v letech 1946 až 1953. V Brne boli aj v rokoch 
1946 až 1953 diplomovaní veterinárski lekári promovaní 
na doktorov veterinárnej medicíny. Uchádzači o doktorá-
ty (MVDr.) v tom období predkladali k rigoróznemu konaniu 
do tisíc dizertačných prác. Ich spracovávanie a obhajovanie 
bolo prejavom vysokej vedeckej aktivity vtedajšej mladej 
generácie našich veterinárskych lekárov. Táto skutočnosť 
tým významne obohatila československé veterinárske vedy.
 2. Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc., UVLF v  Koši-
ciach preniesol príspevok Veterinárske vysoké školstvo 
a výskum v priebehu 90 rokov pôdohospodárskej vedy 
na Slovensku autorského kolektívu prof. MVDr. Emil Pilip-
činec, PhD., prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prof. Gabriel 
Kováč, DrSc., a prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. Prezentá-
cia sa sústredila na časové etapy aktivít vysokého učenia 
veterinárskeho lekárstva, vedy a výskumu na úseku využi-
teľných výsledkov v  rámci rozvoja pôdohospodárskej vedy 
na Slovensku. Vychádzalo sa z obdobia pred vznikom VŠV 
a ústavov vedy a výskumu. Od roku 1949 podľa dekád 
doteraz sa prezentujú hlavné výsledky v  rámci činnosti a 
spolupráce s výskumnými pracoviskami pôdohospodárskej 
vedy a výskumu na Slovensku. Transformovala sa aj orga-
nizácia (VŠV, UVL, UVLF) aj zabezpečenie vedecko-výskum-
nej činnosti vyhlasovaním výberových konaní grantových 
projektov a cez agentúry vedy a výskumu sa získavajú 
výskumné projekty na riešenie a fi nancovanie.
 3. Prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc., VFU Brno: Spoluprá-
ce brněnského vysokého veterinárního učení a ČSAV ve 
vývojové fyziologii hospodářských zvířat. Na brnenskom 
vysokom učení veterinárnom bola v spolupráci s Českoslo-
venskou akadémiou vied k 1. júnu 1964 zriadená pri katedre 
fyziológie laboratórium vývojovej fyziológie hospodárskych 
zvierat. Vytvorili sa a vyšli z neho desiatky vedeckých prác, 
výskumných správ a odporučení pre prax. Z centrálnych 
orgánov vedy a školstva bolo laboratórium vývojovej fyzio-

Po stopách zdravia a choroby človeka  a zvierat

lógie hospodárskych zvierat podporované. Na veterinárnom 
učení však bolo skôr len trpené.
 4. MVDr. Pavel Brauner, Ph.D. – MVDr. Radovan Kabeš; 
VFU Brno: Inhalační aparát pro koně dle Jurného vyrábě-
ný továrnou F. Pavlíčka v Příbrami. Okrem biografi ckých 
údajov Dr. Jurného práca sa venuje aj vývoju a spôso-
bu použitia inhalačného aparátu u koní, ktorý vychádzal 
z pôvodnej vojenskej masky pre kone pri použití bojových 
plynov. V príspevku sa predstavila aj dobová anestézia koní 
pri chirurgických zákrokoch a  spomenuli sa aj najčastejšie 
chirurgické zákroky na tomto druhu zvierat a porovnali sa so 
súčasnosťou.
 5. MVDr. Ladislav Husár – MVDr. Jozef Blecha, Inštitút 
vzdelávania veterinárnych lekárov v  Košiciach: Chýreční 
Slováci v dejinách uhorského veterinárstva v 18. a 19. 
storočí. Príspevok bol prezentovaný druhým autorom. V 
práci je popísaná významná medicínska osobnosť 18. storo-
čia MUDr. Peter Madáč, gemerský rodák, lekár a významný 
predstaviteľ aj veterinárskej medicíny toho obdobia. Má 
mimoriadny podiel na prevencii a liečbe infekčného ochore-
nia hovädzieho dobytka - slintačky a krívačky.
 6. MVDr. Richard Harnach, CSc., VFU Brno: Byl francouz-
ský revolucionář J. P. Marat také zvěrolékařem? Jean 
Paul Marat (1743–1793), významný francúzsky politik, publi-
cista a  revolucionár, bol jedným z vodcov Velkej francúz-
skej revolúcie. Pracoval pre svojho podporovateľa magnáta 
grófa d´Artoisa, neskoršieho kráľa Karla X., ako lekár a plnil 
aj úlohy zverolekárskeho charakteru. Vykonával chirurgické 
a iné zákroky v početnom stave koní na grófskom dvore a 
zodpovedal tiež za bezchybnosť mäsa a mäsových výrobkov 
dodávaných ku dvoru.
 7. MVDr. Ladislav Dedek, CSc., VFU Brno: Stavební 
změny ve Státním diagnostickém a serotherapeutic-
kém veterinárním ústavu v Ivanovicích na Hané od roku 
1919. Panstvo korunného princa Ruprechta Wittelsbacha s 
rozlohou 28,47 ha bolo po roku 1918 zabrané. Po roku 1919 
boli začaté stavebné práce s odborným dozorom MUDr. 
Karla Amerlinga. Lekárska časť Československého ústavu 
pre výrobu liečebných sér tu mala v  budúcnosti presídliť 
z vojenských objektov v škole kadetov v Hraniciach na Mora-
ve. Posúdiť objekty prijal prof. MUDr. Jaroslav Hlava z Ústa-
vu patologickej anatómie KU v Prahe, vo funkcii prezidenta 
Štátnej zdravotníckej rady ČSR. Objekty neprevzal, a tým bol 
ústav v Ivanoviciach na Hanej zrušený. Veterinárna (produkč-
ná) časť ústavu v Hraniciach na Morave bola presunutá do 
Prahy neďaleko Hradu. Po protestoch občanov a organizácií 
mal byť ústav zrušený alebo presťahovaný. Riaditeľ MVDr. 
Karel Macek dosiahol to, že ústav bol z  Prahy presťahova-
ný do Ivanovíc na Hanej, kde 15. apríla 1922 pod názvom 
Štátny diagnostický a  serologicko-terapeutický veterinárny 
ústav začal činnosť. Názov ústavu sa niekoľkokrát menil, až 
skončilo pri názve BIOVETA.
 8. Doc. MVDr. Vladimír Pažout a kol., VFU Brno: K historii 
a současnosti chovu včel a péči o jejich zdraví. Príspevok 
prezentoval dokumenty o histórii chovu, vývoj organizo-
vanosti včelárov na území ČR až do súčasnosti, najstaršie 
a veľmi významné písomné dokumenty českých autorov, 
míľniky v histórii a súčasnosti spolkových aktivít a časopisu 
Českého zväzu včelárov „Včelařství“. 
 9. MVDr. Šárka Hejlová, CSc., VFU Brno: TRICHINELÓ-
ZA – stále aktuální parazitóza, doklad soužití člověka 
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a zvířete. Výskyt ochorení (úmrtí) človeka po požití mäsa 
napadnutého parazitom Trichinella sp. je dôvodom pre 
neustále zlepšovanie metodík vyšetrovania mäsa zvierat, 
ktoré môžu byť potenciálnymi nositeľmi týchto parazitov. 
Odber vzoriek a vyšetrenie mäsa nie je jednoduché, vyžadu-
je určitú prax, a to i z toho dôvodu, že v prípade pozitívneho 
výskytu parazita je celý kus defi nitívne nepožívateľný.
 10. Doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD. a kol., TU Zvolen: 
Novodobá história geografi ckej expanzie šakala zlatého 
(Canis aureus) na Slovensku z jeho východiskového areá-
lu a epizootologické riziká. Ázijský areál rozšírenia šakala 
zlatého (Canis aureus) zasahuje v Európe na Balkán. V rámci 
migrácie šakala zlatého na územie SR je za kontaktný výcho-
diskový areál považovaná Veľká uhorská nížina (Maďarsko). 
Isté obavy sú z možnosti šírenia jestvujúcich a  zavlečenie 
nových (neautochtónnych) a  exotických pôvodcov infekč-
ných chorôb (vírusových, bakteriálnych, parazitárnych 
a  iných) a  ich vektorov. Šakal zlatý je vo svojom domov-
skom areáli rozšírenia v  Ázii považovaný za epizootologic-
ky a epidemiologicky významný druh z pohľadu niektorých 
nákaz ohrozujúcich aj zdravie človeka a  hospodárskych (aj 
spoločenských) zvierat (besnota, trichinelóza, sarkocystóza, 
svrab) a potenciálne aj niektorých druhov pásomníc a iných 
skupín parazitických červov, ektoparazitov a ďalších cudzo-
pasníkov.

 11. Doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD., Ing. Matúš Rajský, 
PhD., TU Zvolen: Nové náhľady na etiopatogenézu vybra-
ných hormonálnych porúch voľne žijúcich prežúvavcov 
z  čeľade jeleňovitých (Cervidae). Jedným z  najčastejšie 
zisťovaných hormonálnych porúch jeleňovitých je kryp-
torchizmus. Obojstranné kryptorchidy sú považované za 
neplodné, ako dôvod sa uvádza vyššia vnútorná teplota 
v brušnej dutine, zabraňujúca normálnej spermiogenéze. 
Sprievodným znakom kryptorchizmu je spravidla malfor-
mácia parožia a rast parochne, aj keď táto anomália má viac 
predpokladaných príčin a vznik parochne má často nezná-
mu etiológiu. Parochne pri srncoch sú v poľovníckej praxi 
pomerne známe. Okrem srncov sa sporadicky pozoruje rast 
parožia (vrátane vzniku parochne) aj u sŕn. 
 12. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc., UVLF v Košiciach: Aktivity 
odboru veterinárskeho lekárstva Slovenskej akadémie 
pôdohospodárskych vied v  oblasti zdravia ľudí a zvie-
rat – verejného zdravia na Slovensku. Poster sa zameriava 
na prezentáciu aktivít odboru od roku 1950 do súčasnosti 
v oblasti zdravia a chorobnosti zvierat a verejného zdravia. 
Zahŕňa údaje o spolupráci členov odboru z  vysokých škôl, 
ústavov SAV, rezortných ústavov aj z praxe zaoberajúcich sa 
vývoju a zavádzaniu výsledkov výskumu do praxe či pora-
denskej činnosti. 

prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.

Maďarské termálne kúpalisko
po odborársky

 Po maďarských termálnych kúpaliskách Miškolc-Tapolca 
a Nyregyháza nasledovalo dňa 29. 8. 2013 kúpanie v ďalšom 
mestečku s  krkolomným názvom Mezőkövesd. Stačilo sa 
prihlásiť a dostaviť pred kliku koní o pol ôsmej ráno. Potreb-
né boli niektoré prerekvizície ako plavky, prípadne uterák. 
U nás bol štátny sviatok, tak si mnohí i  s  rodinami dopria-
li výlet. Obsadený bol celý autobus, a o  pár chvíľ sme už 
boli pred bránou tejto vychýrenej atrakcie. I  tu sme sa cíti-
li príjemne, za pre našinca príjemné ceny. Komplex bol 
rozsiahly, z  množstvom atrakcií a  veľkým počtom bazénov 
s teplotou vody až do 40 0C. V niektorých bolo cítiť príjem-
nú arómu po rozmaríne. Deň oddychu ubehol veľmi rýchlo. 
Vrátili sme sa v podvečerných hodinách. Za krásny relaxačný 
výlet a  príjemne strávený deň v  mene všetkých zúčastne-
ných ďakujem.                                               

MVDr. Andrej Renčko

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme,
že nás  dňa 3. septembra 2013  vo veku 67 rokov 

navždy opustil náš bývalý spolupracovník  

RNDr. Ivo Breyl.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola
8. septembra 2013 v Petrovanoch.

 Voltížni jazdci TJ Slávia UVLF v Košiciach sa v uplynulom 
roku nestratili. Vrcholom domácej sezóny boli majstrovstvá 
Slovenskej republiky vo voltíži, ktoré sa konali v  Pezinku 
v Areáli zdravia v Rozálke, v dňoch 27. – 29. 9. 2013. Pretekov 
sa okrem všetkých slovenských klubov zúčastnili aj prete-
kári z Poľska. „Veterinárom“ sa v Pezinku naozaj darilo. Mlad-
šie deti vyhrala Košičanka Patrícia Malegová na 20-ročnom 

Voltížni jazdci
UVLF opäť na špici

Víťazka v kategórii junioriek Alena Galambošová z TJ Slávia UVLF

pokračovanie
na str. 28
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 Hubertova jazda je nielen na Slovensku tradičným podu-
jatím, ktoré má priblížiť sviatok svätého Huberta – patróna 
poľovníkov aj jazdcov. Tohoročná Hubertova jazda sa členom 
Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF mimoriadne vydarila, k 
čomu prispelo aj krásne počasie babieho leta. Hubertova 
jazda predstavuje symbolický hon na líšku, ktorú predstavu-
je jeden z jazdcov označený líščou kožušinou alebo chvos-
tom. Samotná jazda sa uskutočňuje v košických lesoch na 
vopred pripravenej trase, ktorú však pozná len líška a na 
ktorej je  pre jazdcov pripravených aj množstvo prekážok, 
aby sa im ich úloha sťažila. Táto jazda   trvá 2 až 3 hodiny, 
takže preverí sily jazdcov aj koní. 
 Jazda začala slávnostným nástupom a dekoráciou jazdcov 
pred budovou Štátneho divadla Košice, ktorú odštartovala 
fanfára lesných rohov – takzvané halali. Vedúcim jazdcom 
je master, osoba takmer posvätná, ktorého pokyny musia 

Hubertova jazda 2013

všetci jazdci rešpektovať a ktorý celú Hubertovu jazdu riadi. 
Spravidla je to najstarší a najskúsenejší jazdec. Master je tým, 
kto jazdu zaháji a aj ukončí, keď dá jazdcom povel na začia-
tok honu na líšku. Víťazom jazdy sa stane ten, komu sa podarí 
chytiť líšku – čo nie je jednoduchá úloha, pretože líščiu kožu-
šinu, ktorú jeden z jazdcov nesie, mu musí víťaz strhnúť v 
plnom cvale.
   Domáci jazdci takto ukončili veľmi úspešnú sezónu, počas 
ktorej sa im podarilo získať niekoľko veľmi pekných umiest-
není na majstrovstvách Slovenska a  na ďalších domácich i 
zahraničných pretekoch. Okrem toho sa stále darí zvyšovať 
úroveň aj našich domácich pretekov už tradične organizo-
vaných v  Košiciach, a ktorých už 29. ročník sa bude konať 
budúci rok. 

Ing. Marek Horváth

bielom žrebcovi Zeusovi. V  kategórii staršie deti sa opäť 
najviac darilo našej zástupkyni. Na 1. mieste sa umiestni-
la Sára Šoltészová na koni Oliver Kinský. Juniorky vyhrala 
takisto členka TJ Slávia UVLF Alena Galambošová, takisto 
na Oliverovi K inskom. Pre túto pretekárku to boli posledné 
preteky v  juniorskej kategórie, preto jej v  budúcej sezóne 
budeme držať palce medzi seniorkami. Nemenej sa nám 
darilo aj v súťaži skupín, kde naše družstvo získalo striebor-
nú medailu. Výsledky voltížerov TJ Slávia najmä v mladších 
kategóriách  naznačujú, že aj v budúcnosti, by sa podobné 
úspechy mohli zopakovať. 
 Vrcholom medzinárodnej sezóny boli juniorské majstrov-
stvá Európy vo voltíži, ktoré sa konali začiatkom augusta 
v  rakúskom Ebreichsdorfe. V  kategórii junioriek nás tam 

zo Slovenska reprezentovalo trio cvičeniek: Alena Galam-
bošová, Daniela Semancová (obe TJ Slávia UVLF Košice) a 
Nicol  Švajčíková (NŽ Topoľčianky). Najlepšie zo Sloveniek 
skončila na 26. mieste Alena Galambošová. Daniela Seman-
cová obsadila 34. miesto a Nicol Švajčíková 39. miesto. Košic-
ké pretekárky súťažili na 12-ročnom valachovi Oliverovi 
Kinskom a Nicol Švajčíková na kobyle Fantagíre. I keď tieto 
umiestnenia nepatria k  najlepším, ktoré Slovensko v  ére 
svojej samostatnosti dosiahlo, istý posun vpred oproti minu-
lému roku nastal. Preto do roku 2014 je treba popriať naším 
pretekárom, ale predovšetkým našim štvornohým priateľom 
veľa zdravia a  našej nastupujúcej generácii voltižérov veľa 
úspechov doma aj v zahraničí.
                                                                         MVDr. Marián Pavľak
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